
Háziipar és slöjdoktatás.
Irta: Mihalik Gyula.

Messze kell kezdenem. Oly körből indulok ki, mely 
a gyógypedagógiától látszólag távol esik. A Háziiparról 
és kereskedelemről kell egynémely dolgot elmondanom, 
hogy oly irányt jelölhessek meg a slöjdoktatásban, mely 
a pedagógiai követelmények teljes tiszteletbentartása mel
lett ezt a tantárgyat közelebb hozza a gyakorlati élethez.

Általános ma a háziipar iránti érdeklődés. A közön
ség szívesen vásárolja a háziipari termékeket, melyek a 
nép olcsóbb rétegeinek nem csekély mellékkeresetet biz
tosítanak.

A kulturális és jótékonysági egyesületek, valamint az 
ipar fejlesztését előmozdító állami szervek az ipari ter
melésnek ama részét, melynek feltétele elsősorban az 
olcsó, otthon is elvégezhető kézimunka, a háziipar körébe 
igyekszenek terelni. Ezt pedig megtehetik anélkül, hogy 
vele a gyáriparnak, vagy egyes szakképesítéshez kötött 
iparágnak versenytársakat nevelnének.

Eddig a háziipari termelés meglehetősen szűk térre 
szorítkozott. Csipkék, hímzések, szőnyegek s a szövés
nek bizonyos technikái pusztán gépies úton el nem végez
hetők s így elsősorban ezek a technikák azok, melyek a 
háziipari termelés szempontjából figyelembe jöhetnek. A 
nemrég megtartott berlini „Internationale Ausstellung für 
Volkskunst“-ban is túlnyomó számban ilyesféle termékek 
voltak összehordva a világnak minden részéből. Ezeknek 
az árúknak — viszonylagos olcsóságuk mellett — díszí
tésük különleges volta és zamatja biztosítja a kelendő
séget. Mennél inkább eltér a szokott sablonoktól, men
nél eredetibbek, annál inkább érdeklődik irántuk a vásárló 
közönség. Egyet azonban megkíván. A holmit amit vásá
rol, használni akarja otthonában s így azok a tárgyak, 
melyek a modern igényekhez, életföltételekhez, szükség
letekhez nem alkalmazkodnak, igen nehezen, vagy egy
általában nem találnak vásárlókat. Ezzel a körülménnyel 
mindenkor számoltak azon országokban, ahol a háziipari 
munka évszázados gyakorlatra tekinthet vissza. Csupán 
a hollandi, velencei stb. csipkékre utalok, melyek az itt 
elsorolt feltételeknek mindenkor megfelelnek.

Magyar Gyógypedagógia. 14
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Sokkal kisebb szerepe van a háziipari foglalkozásnak 
az agyag-, vagy famunkák elkészítésénél. Az előbbiek ma 
már csaknem kizárólag gyári úton készülnek, míg az 
utóbbiakból — az ismert svájci faragványoktól eltekintve 
— alig találkozunk olyan kísérlettel, mely a közönséget 
ezen szép árúk megszerzésére ösztönözné. Pedig a keres
let megvan ezen a téren is, csakhogy eddig nem állott 
szemben vele a kínálat, mely a jó Ízléssel számot vetve, 
azt ki tudta volna elégíteni. Sok olyan használati tárgya 
van a mi életünknek, melynek előállítása ezen techniká
ban éppen a háziipar útján lehetséges. Ezeket mind 
„diszmüárú“ címen foglalhatjuk össze.

A faragáson kívül a festés, pácolás, tömés és egyéb 
oly technikai eljárások jöhetnek tekintetbe, melyek bizo
nyos kézügyesség előfeltételéhez vannak kötve. Minden 
bizonyos gyakorlatot igényel, melynek megszerzése hosz- 
szabb, vagy rövidebb időt vesz igénybe, aszerint, hogy 
az illető egyénnek kezét gyakorolták-e ifjúságában, vagy sem.

Nem szóltam itt olyan háziiparágakról, mint a minő 
a gyékényfonás, seprükészítés stb., melyeknek megtanu
lása különösebb nehézséget nem okoz s az iménti felté
telekhez sincs kötve. Csupán arra kívántam a figyelmet 
fölhívni, ami ■*— szerintem — a siketnémák szempont
jából fontos.

Ezek előrebocsátásával lássuk már most közelebbről 
a siketnémák kézügyességi oktatását, A tanterv és a hoz
záfűzött utasítások a kézügyességi oktatást még a leg
felső fokon sem tekintik olyannak, mely valamely ipari 
szakmára képesítené a növendéket. Igen helyesen az álta
lános képzés szolgálatába állítják ezt a tantárgyat, mely 
csak annyiban tesz hasznos szolgálatot az ipari szakmára 
készülő növendékeknek, hogy velők a fontosabb szer-, 
számokat megismerteti s kezüket azoknak használatában 
gyakorolja. Nem esik bele a másik végletbe sem, t.-i. 
hogy a művészi képzés felé terelné a növendékek slöjd- 
oktatását s így szigorúan megmarad azon keretek között, 
melyeket a siketnémák általános oktatásának célja szab 
meg számára.

Azonban az intenzív rajzoktatás, melyben a siketné
mák mai napság részesülnek, továbbá a kézügyességi 
oktatás alapos volta és végül a siketnémáknak közismert
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manuális ügyessége szinte predesztinálják a növendéke
ket az oly foglalkozás gyakorlására, mely a fent jelzett 
feltételek mellett némi keresetet is biztosít számukra.

A kézügyességi oktatásnak különösen faipari részével 
ugyanis könnyen kapcsolható össze oly technikai eljárá
sok ismertetése s oly tárgyak készítése, melyek az iskolai 
műhelyekből kikerülve értékesíthetők és amelyek a növen
dékeket oly kézügyesség birtokába juttatják, mellyel az 
iskola elhagyása után némi keresetet biztosíthatnak ma
guknak.

A magyar díszítő motívumok helyes alkalmazásával, 
s a magyar népnél megtalálható technikai eljárások fel- 
használásával oly diszműtárgyak állíthatók elő, melyek 
olcsóságuknál és tetszetős külsejüknél fogva, bízvást szá
míthatnak a nagyközönség pártfogására: szóval arra, hogy 
mint a kereskedelem háziipari cikkei elterjedjenek.

Ezen technikák ismertetése és begyakorlása nem 
járna nagy nehézséggel oly helyeken, ahol berendezett 
slöjdműhelyek vannak. Ez a tanterv által kitűzött célok 
elérését sem tenné illuzoriussá. Előnye pedig az volna, 
hogy a növendékek az általános irányú kézügyesítés mel
lett egyszersmind oly ismeretek birtokába is jutnának, 
melyek őket már az iskolában keresetképesekké teszik.

Ezen háziipari foglalkozás azon siketnémák számára, 
kik valamely mesterségre, vagy földmívelésre s más mun
kára szánják magukat, olyan mellékkeresetet biztosít, 
melylyel szabad idejüket hasznosan kitölthetik, annál is 
inkább, mert már az iskola útján megszerezhetik azt a 
kapcsolatot, mely őket a megrendelőkkel, a kereskedelmi 
szervekkel közvetlenül összeköti. Ezen kívül azok a nagy 
anyagi áldozatok, melyeket az intézetek slöjdműhelyeit 
fentartó hatóságok a kézügyességi oktatás érdekében 
hoznak, a slöjdműhelyekben készült háziipari tárgyak 
értékesítése által lényegesen csökkennének. Ma ugyanis 
úgy áll a dolog, hogy az intézeti slöjdműhelyekben készí
tett tárgyak anyagának értéke sem térül meg, a befekte
tett munkának értéke pedig teljesen kárba vész még akkor 
is, ha az minden tekintetben kifogástalan s a legnagyobb 
igényeket is kielégíti.

Meggyőződésem szerint ezen a téren a kellően elő
készített tanítást hamarosan siker koronázhatná, ha próba-
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képen egy csupán néhány hétre terjedő tanfolyam szer- 
veztetnék (anyagi áldozatok nélkül) akkor is meg lehetne 
tanítani a fent említett háziipari munkákra azon ügye
sebb növendékeket, kik az intézetet rövid időn elhagyni 
készülnek.

A munkának kereskedelmi-, üzleti részét oly szervre 
kellene bizni, mely az intézettől teljesen függetlenül a 
dolognak ezen részét jól tudja végezni. Itt elsősorban 
az orsz. háziipari szövetség jöhetne tekintetbe, mely a 
kellő megrendeléssel is elláthatja a növendékeket s magát 
az intézetet is, amely mindenkor tájékozva van a világ
piacnak ezen a téren mutatkozó háziipari szükségleteiről.

Az eszme, melyet itt röviden kifejtettem, minden
esetre új, de meggyőződésem szerint — éveken át szer
zett tapasztalataimból ismerve a siketnémák képességeit 
s a háziiparnak szükségleteit — könnyen megvalósítható. 
Megérdemli tehát, hogy az illetékes szakkörök komolyan 
foglalkozzanak vele s ezzel egy lépéssel ismét előbbre 
vigyék a siketnémák oktatásának rohamosan fejlődő ügyét.

Néhány szó a siketnémák nyelvérzékéről.
Irta: Istenes Károly.

Sokszor hallottuk már mindannyian egyik-másik emberről azt, 
hogy milyen kitűnő nyelvérzékkel rendelkezik, s viszont sokszor 
mondottuk már egyik-másik emberről mi magunk is, hogy nincs 
ennek, vagy annak az embernek semmiféle nyelvérzéke. Amíg az 
előbbi nyelvérzéke segélyével kitünően beszéli nyelvünket, addig 
a másik sehogy sem tud megbirkózni annak nehézségeivel. 
Ha ez így van, akkor a nyelvérzék bizonyára nagyon fontos kel
léke a nyelvnek, az élőbeszédnek! S valóban így is van ez !

A nyelvnek ez a fontos kelléke minket, — kik siketnémák 
oktatásával, illetve azoknak az élőbeszédre való tanításával foglal
kozunk, — nagyon közelről kell, hogy érdekeljen. Mert szerintem 
a nyelvérzék oly fontos kelléke a nyelvnek, hogy nélküle beszél
het ugyan az ember egy nyelvet többé-kevésbbé tűrhetően, de 
tökéletesen semmi esetre sem.

Most már első sorban is elmélkedjünk arról, hogy hát tulaj-
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donképen mi is az a nyelvérzék, illetőleg arról, hogy kiről mond
hatjuk azt, hogy az illető kitűnő nyelvérzékkel bír?

„A nyelvérzék benső érzék valamely nyelv sajátságai iránt, 
amely csak hosszas gyakorlat után fejlődik ki az emberben vezé
rül a nyelv helyes használatában.“ Kitűnő nyelvérzékűnek pedig 
azt az embert nevezhetjük, aki valamely nyelvet minden megeröl- 
tetőbb gondolkodás nélkül tökéletesen beszél. A megerölletőbb 
gondolkodás hiányát itt úgy értelmezem, hogy az illetőnek beszéd 
közben nem, vagy alig kell keresnie a helyes kifejezéseket és a 
nyelvalakokat s viszont, hogy a helyes mondatszerkezet és a meg
felelő hanghordozás eltalálása sem okoz különösebb gondot a 
beszélőnek. Röviden: „Kitűnő nyelvérzék mellett mintegy önként 
tolul a megfelelő kifejezés és szóviszonyítás a beszélő ajkaira“.

Afelett gondolkozzunk immár, hogy a nyelvérzéknek, ennek 
a fontos nyelvkelléknek hogyan juthatunk birtokába?

A nyelvérzék kifejlődésének legtermészetesebb és egyszers
mind legbiztosabb módja is az illető nyelvnek folytonos hallása 
és minduntalan való gyakorlati alkalmazása. Ezen az úton tanulja 
meg az épérzékű halló gyermek anyanyelvét; ezen az úton megy 
át a gyermek vérébe a nyelv helyes használatának képessége s 
ugyancsak ezen az úton jut hozzá az ember a nyelvkellékek leg
fontosabbikához a nyelvérzékhez.

Tegyük most már megfontolás tárgyává azt a lényeges kér
dést is, hogy a nyelvérzék kifejlesztése szempontjából szükségünk 
van-e nyelvtudatra ? Vagy talán éppen nélkülözhetetlen kellék-e a 
nyelvismeretben a nyelvtudat a nyelvérzék mellett?

A nyelvérzék kifejlődhetése szempontjából rendes körül
mények között semmi szükségünk sincs nyelvtudatra. Ellenben a 
nyelvérzék elengedhetetlen kelléke az igazi nyelvtudatnak. Mert 
rendelkezzék bár valaki eméletileg tökéletes nyelvtudattal, a nyel
vet nyelvérzék nélkül még sem fogja gyakorlatilag tökéletesen 
használhatni. De ha valaki tökéletes nyelvérzékkel rendelkezik, 
annak a beszéd helyes használata szempontjából semmi szüksége 
sincs a nyelvtudatra.

Ezt legmeggyőzőbben igazolják az analfabéták s az iskolába 
lépő épérzékü gyermekek, akiknek sejtelmük sincsen sem szó
rendről, sem szóviszonyitásról, sem más szó- és mondattani dol
gokról és kifejlett nyelvérzékük alapján mégis legtöbbször hibát
lanul beszélik anyanyelvűket.

Azt azonban nem kétlem, sőt magam is állítom, hogy rend-
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kívüli körülmények között, — mint amilyen a siketnémáknak be
szédre való tanítása, — fontos segítő eszközként szerepelhet a 
nyelvtudat a nyelvérzék kifejlesztésénél.

A teljesség kedvéért nem kevésbbé fontos szólani e helyütt 
arról is, hogy vájjon a nyelvérzék csak a nyelvalakok helyes 
használatában nyer-e kifejezést ? Korántsem! Mert hisz az élőbe
széd nem csupán nyelvalakoknak a sorozata! Fontos kelléke a 
nyelvnek pld. a hangtan is. Nem kevésbbé fontos a szótan (jelen
téstan) és a mondattan is. Figyeljük csak meg pld. egy olyan 
ember beszédét, akinek nem lévén a magyarnyelv az anyanyelve, 
azt csak élete későbbi éveiben sajátította el. A legtöbb esetben 
azt fogjuk tapasztalhatni az ilyennél, hogy eltekintve attól, hogy 
igen sok esetben helytelenül alkalmazza a nyelvalakokat — be
szédje még a mondatszerkezet és a hanghordozás tekintetében is 
hagy maga után sok kívánni valót.

Megállapíthatjuk tehát ezek után most már végérvényesen 
azt, hogy helyes nyelvérzékkel az az ember beszél, aki nyelvtu
dat nélkül is helyesen használ egy-egy nyelvet hangtanilag, szó- 
tanilag (jelentéstan, alaktan) és mondattanilag.

Fennebb említést tettem rendkívüli körülményekről s azt 
mondottam, hogy rendkívüli körülmények, között fontos segítő 
eszköze lehet a nyelvérzéknek a nyelvtudat. Rendkívüli körülmény 
alatt pedig valamely idegen nyelv tanulását és a siketnémáknak élő
beszédre való tanítását értettem. Tekintettel arra, hogy minket 
közelebbről csak a siketnémák beszédtanítása érdekelhet, ebből a 
szempontból az idegen nyelv tanulását mellőzve térjünk át a 
siketnémák beszédtanítására.

Ezen az alapon Iegelsőbben is az a kérdés kell, hogy fog
lalkoztasson bennünket, vájjon rendelkeznek-e a siketnémák nyelv
érzékkel ? Ebből a szempontból természetesen csak oktatásban 
részesülő, vagy részesült siketnémákról lehet szó. Azt hiszem, hogy 
erre a kérdésre rövidesen megfelelhetünk. Siketnémáink nyelv
érzékét vizsgálván, azt találjuk ugyanis, hogy helyes nyelvérzékről 
azok legtöbbjénél egyáltalában nem is beszélhetünk. S meg lehet 
számlálni azokat- is, akik csak valamelyes elfogadható nyelvérzékkel 
is rendelkeznek. Siketnémáink szegényes nyelvérzéktnek egyik 
legfőbb oka éppen abban keresendő, hogy nincs nekik megbízható 
nyelvérzékük. Amíg a halló gyermeknek a beszéd használat közepette 
feltétlenül biztos kalauza a helyes nyelvérzék, addig siketné
máink megfelelő nyelvérzék híjján a legtöbb esetben képtelenek 
eligazodni az élő nyelvnek útvesztőkkel teli birodalmában. Ennek
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okát kutatván, első sorban is fogyatékosságukra irányulhat figyel
münk. De lehetetlen, hogy ezt kutatván, ne ejtsen bennünket gon
dolkozóba a siketnémáknak jelenlegi beszédtanítási módszere is.

Lássuk most már első sorban is azt, hogy fogyatékosságuk 
mennyiben akadályozza őket nyelvérzékük kifejlődésének kö
zepette ?

Azt mondottam volt bevezető soraimban, hogy a nyelvérzék 
kifejlődhetésének legtermészetesebb és legbiztosabb módja a min
den tekintetben helyesen alkalmazott nyelvnek folytonos hallása 
és minduntalan való helyes használása. A hallás, mint a nyelv
érzék kifejlődhetésének egyik legfontosabb eszköze, teljesen elesik 
a siketnémáknál. Igaz, hogy ott van helyette a látás és tapintás, de 
azt is tudjuk valamennyien, hogy ezen, a beszéd felfogása és meg
értése szempontjából a másod, sőt harmadrendű eszközöknek 
tekinthető érzékszervek tökéletesen csak nagyon ritka esetben 
pótolhatják a hiányzó hallást.

Amíg az épérzékű gyermek hallása segélyével — sokszor 
akaratlanul is — minduntalan észreveheti a körülötte folyó beszé
det, addig a siketnéma látása és tapintása segélyével ugyanezt 
aránytalanul kevesebbszer veheti csak észre. Alkalom se kínálkozik 
ezen a téren a siketnémának annyi, mint a hozzá hasonló korú 
épérzékünek.

Ami pedig a nyelvnek használatát (alkalmazását) illeti, ezzel 
sem állanak különben a siketnémák. Ebben a tekintetben is az a 
legnagyobb akadály, hogy nincs annyiszor alkalmuk használni a 
beszédet, mint amilyen sokszor használják azt az épérzékűek. 
Hozzájárul ehhez még az a szintén nem kicsinylendő körülmény 
is, hogy a nyelvérzék szempontjából náluk csak az a beszéd jöhet 
számításba, amelyet tanáraik felügyelete alatt és azoknak irányítása 
mellett látnak és használnak. A szülők, hozzátartozók, eltartók és 
az idegen környezet ahelyett, hogy segítségünkre lennének siket
némáink nyelvérzékének fejlesztését célzó munkánk közepette, 
igen sok esetben egyenesen gátolnak bennünket az erre való 
törekvésünkben.

Mindannyian tapasztalhattuk ugyanis már, hogy siketnémáink
kal dacára annak, hogy legtöbbjük megérti a beszédet s többé- 
kevésbbé használni is tudja azt, mindamellett jelelve társalognak 
a szülők, hozzátartozók, eltartók és az idegen környezet.

De talán még ez volna a kisebbik hiba! Nagyobb baj az
tán már az, hogy beszélnek ugyan siketnémainkkal, de rosszul, 
siketnémás nyelvezettel. Hányszor hallottunk már siketnémáinkhoz
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így beszélni: „Ha Pista jó, mama elmegy város, vesz Pista szép 
ruha“, stb.

Még a legnagyobb haszonnal jár siketnémáinkra az épérzé- 
kűek környezetében az épérzékű kicsi gyermekek társasága. Al
kalmam volt e téren megfigyeléseket tehetni s azt találtam, hogy 
a kicsi halló gyermekek csak nagyon ritka esetben beszélnek 
siketnémáinkkal siketnémás nyelvezettel. Náluk azonban az a baj, 
hogy különösen érdekelvén őket a jelbeszéd, s nekik az felette 
mulatságos lévén, azért ha csak tehetik, jelelnek siketnémáinkkal. 
E téren tett megfigyeléseim közepette arra a tapasztalatra jutottam, 
hogy amíg a felnőtt épérzékűek siketnémás nyelvezet. mellett ke
vesebbet jelelnek siketnémáinkkal, addig az épérzékű kicsi gyer
mekek helyes nyelvezettel társalognak ugyan siketnémáinkkal, de 
aránytalanul többet jelelnek velük, mint a felnőttek. A magam 
részéről a két rossz közül természetesen az utóbbit tartom ke- 
vésbbé rossznak, értékesebbnek.

Hogy pedig mennyire segíthetnének bennünket e munkánk
ban különösen a szülők, eltartók és a más hozzátartozók, azt szin
tén volt s van alkalmam tapasztalhatni. Magánúton készítek ugyanis 
elő a vizsgára egy kicsi siketnémát. Szigorúan meghagytam a 
szülőknek és a hozzátartozóknak, hogy óvakodjanak a siketné
más nyelvezet használásától s ha csak lehet, ne jeleljenek kicsi 
siketnémájukkal. Mondhatom, hogy gyönyörűségem telik e kicsi 
siketnémának beszédkészségében. Nem kételkedem abban, hogy 
ha a mi siketnémáink is ilyen ellenőrzés mellett használhatnák a 
beszédet s ha ők is mindig a helyes beszédet láthatnák, akkor 
az ő beszédjük is teljesebb megelégedéssel töltené el azok lelkét, 
akik az ő beszédtanításuk érdekében annyit fáradoznak. Csakhogy 
ez a jelen körülmények és viszonyok közepette ilyen ideális ér
telemben el nem érthető s keresztül nem vihető. Majd ha inten- 
zive oda fejlődnek intézményeink, hogy nem osztályok, hanem 
családias csoportok keretében tanulhatják siketnémáink a beszédet, 
akkor fognak tudni beszélni növendékeink. Igaz, hogy ez még 
csak a nagyon messze jövő zenéje, de ambicionáljon bennünket 
az a tudat, hogy mindig közelebb jutunk hozzá. Addig is, míg 
intenzive ide fejlődnek intézményeink, a jelen állapot keretein be
lül felette fontos kötelességünknek tartsuk arról gondoskodni, hogy 
a szülők, eltartók és más hozzátartozók minden kínálkozó alka
lommal figyelmeztettessenek arra, hogy a siketnémákkal való érint
kezésük milyen módon minősíthető helyesnek ? Használjunk fel 
minden kínálkozó alkalmat annak a beláttatására, hogy mennyire
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fontos szerepük van a szülőknek, eltartóknak és más hozzátartozók
nak a siketnémák beszédtanításának közepette.

Lássuk most már ezek után azt, hogy az a módszer, mely- 
lyel siketnémáinkat meg akarjuk tanítani az élőbeszéd használatára, 
mennyiben alkalmas szolgálni, illetve mennyire képes elősegíteni 
az élőbeszédnek fennebb említett legfontosabb kellékét, a nyelv
érzéket? Effelett gondolkozván, lehetetlen hogy ne tegyük tanul
mányunk tárgyává az intézeteinkben ma divó beszédtanítási mód
szernek tárházát, a tantervet.

Ha azt mondom, hogy a tantervűnkben lefektetett beszéd
tanítási elvek az anyai iskola beszédtanítási módszeréből szűrőd
tek le, illetőleg, hogy azt igyekszenek utánozni, s ha még hozzáte
szem azt is, hogy tantervűnk készítői számolván a siketnémáink 
fogyatékosságából eredő ama elvitázhatatlan ténnyel, hogy csu
pán természetes úton nincs alkalmuk elsajátíthatni siketnémáink
nak az élőbeszéd egész construkcióját s ezen még mesterséges segéd
eszközökről is gondoskodtak, elismertem ezzel azt, hogy értékben 
az anyai iskola beszédtanítási módszere után a mi beszédtanítási 
módszerünk következik.

De nemcsak elvek, hanem cél tekintetében is utánozza tan
tervűnk az anyai iskolát. Az elvek helyesek és életre valók, a cél 
mindenesetre ideális. Vannak, akik éppen azért támadják tervün
ket, hogy a jelen viszonyok közepette elérhetetlen célt szolgál. 
Mert amint mondják: .,Nagy a növendék-létszám. Kevés az idő. 
Helytelen az internátusi rendszer, stb.“

A világért se állítom azt, hogy nincs igazuk az így gondol
kozóknak egy és más dologban, de viszont én azt tartom, hogy 
mindig jobb, ha egy tanterv az elérhetőnél magasabb célt tűz ki, 
mintha a kelleténél kevesebbet ír elő. Ha egyébre nem volna ez 
jó, arra mindenesetre igen is alkalmas, hogy a szakembereket 
gondolkozásra serkentse; ambíciójukat növelje; a kutatni vágyók
nak pedig bő anyagul szolgáljon.

Nem tagadom, hogy egy intézmény életében fontos és hasz
nos szolgálatot végezhetünk az úgynevezett irányeszmék terjesz
tésével és az ellenzékieskedéssel, de időnk & erőnk legjavát 
ezeknek folytonos feszegetésével foglalni le, nem tartom egészen 
szerencsés dolognak. Számoljunk az adott helyzettel és nem mond
ván le intézményeink extenziv és intenzív tovább fejlesztésére 
vonatkozó törekvéseinkről sem, — foglalkozunk többet az apró
lékosabb módszertani kérdésekkel. Szerintem ezzel a legnagyobb 
szolgálatot tehetjük ügyünk előbbrevitelének.
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De vizsgáljuk csak tovább tantervűnket! Tantervűnk beszéd
tanítási-, illetve leíró szemléleti oktatási fejezete két főrészt foglal 
magában. A jelzett fejezet első részében a tartalmi-, második 
részében pedig az alaki anyagot találjuk feltüntetve. Az anyai is
kola beszédtanítási tantervének semmi szüksége sincs e felosztásra. 
Ez az iskola a beszédtanítás közepette nem ismer külön alakot és 
külön tartalmat. Teljesen egy időben és elválaszthatatlanul nyújtja 
mind a kettőt az anyai iskola az ő tanítványának.

De hát ami tantervűnk nem ezt kivánja-e ? Tantervűnk beszéd
tanítási és leíró szemléleti oktatási fejezetének tartalmi része 
ugyanezt kívánja. Minden kínálkozó alkalmat meg kell ragadni 
tantervűnk szerint arra, hogy a gyermek lelki megnyilvánulásait 
kifejezésre juttathassuk. Még pedig egészen úgy, mint ahogy azt 
az anyai iskola végzi: tartalom és alak teljesen egyidőben és min
denkor együtt nyújtandó.

Kérdem most már, hogy hát akkor mi szükség a mi tanter
vűnkben a fennebb említett felosztásra? Illetőleg, hogy mi teszi e 
felosztást szükségessé? S mi a célja egyáltalán e felosztásnak? 
Különösen pedig mi szükség az alaktanra? Fontosságára való 
tekintetből megismétlem, hogy tantervűnk beszédtanítási fejezeté
nek tartalmi része tulajdonképpen magában foglalja az alaktant is. 
A külön alaktani rész csak mint segédeszköz szerepel, illetőleg 
csak mint legtermészetesebb segédeszköz siet a beszédtanítás si
keresebbé tételére. Tehát az alaktan nem mint elvégzendő anyag 
és elérendő végcél szerepel tantervűnkben, hanem csak mint igen 
értékes segédeszköz szerepel beszédtanítási eljárásunk közepette.

Tudták azt nagyon jól tantervűnk készítői, hogy az anyai 
iskola beszédtanítási módszere teljes egészében meg nem valósít
ható és keresztül nem vihető intézeteinkben. Nem különben azzal 
is tisztában voltak tantervűnk készítői, hogy csupán természetes 
úton a beszéd elsajátítás szempontjából annyira fontos nyelvér
zéknek sem juthatnak birtokába siketnémáink. Mert szerintem 
ahhoz, hogy a siketnémák ugyanolyan beszédkészségre tegyenek 
szert, mint halló embertársaik s nemkülönben ahhoz is, hogy 
ugyanolyan nyelvérzéknek jussanak birtokába, mint az épérzéküek, 
olyan ideális intézményekre lenne szükség, amilyenek a közel jövő
ben el sem képzelhetők.

Éppen azért bizonyára úgy vélték tantervűnk készítői, hogy 
egyrészt a siketnémák fogyatékossága okozta nehézségeket, más
részt pedig intézményeink ezidőszerinti hiányossága okozta aka
dályokat — amennyire lehet — speciális módszertani eljárásokkal
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kell ellensúlyozni. Erre pedig legalkalmasabbnak találtatott a be
széd-alaktan.

Tantervűnk alkotói az alaktani résszel bizonyára azt célozták, hogy 
amit a siketnéma természetes úton át nem vihet nyelvérzékébe a 
beszéd constructiójából, azt a beszédalaktanban rejlő törvénysze
rűségeknek észrevevése révén vigye át nyelvérzékébe. Az alaktan
nak így értelmezett célja tette indokolttá tantervűnk beszédtanítási 
fejezetének kettős (tartalmi és alaki) felosztását.

Vizsgájjuk most már a beszédalaktanban rejlő azon törvény- 
szerűségeket, amelyeknek szemléltetése elősegíti siketnémáink nyelv
érzékének kifejlődését. Még pedig külön hangtani, szótani (jelen
téstani és alaktani) és mondattani szempontból.

A magyarnyelv hangjai a beszédben való alkalmazásuk köze
pette változásokon és módosulásokon esnek át. Tekintve, hogy 
ezek a módosulások és elváltozások a jóhangzás és az értelem 
szempontjából felette fontosak, éppen azért ezeknek siketnémáink 
nyelvérzékébe való átültetése felette kívánatos. A nyelvünkben elő
forduló eme hangtani elváltozások és módosulások bizonyos tör
vényszerűség szerint történnek. Az ezen módosulásokban és el
változásokban rejlő törvényszerűségekre kell felhívnunk siketné
máink figyelmét, ha azt akarjuk, hogy a nyelvkényelmi szempont 
követelte elváltozások és módosulások átmenjenek a beszédet 
tanuló siketnémáinknak nyelvérzékébe.

A folytonos gyakorlati alkalmaztatás mellett leggyümölcsözőb
ben grafikai úton hívhatjuk fel mindezekre siketnémáink figyelmét. 
Miért is a magam részéről a nyelvérzéknek ez irányú fejlesztése 
szempontjából nem tartanám fölösleges dolognak, ha pld. egy 
olyan szótárfüzetet készíttetnénk növendékeinkkel, amely szótár- 
füzetben csoportosítva grafikai úton szemlélhetnék siketnémáink a 
nyelvünkben rejlő eme elváltozásoknak és módosulásoknak tör
vényszerűségeit. Külön lapot nyittatnánk pld. a közeledés, hasonu
lás, összeolvadás, stb. törvényének szemléltetéséi e és igazolására. 
Az erre fordított idő és fáradság meghozná a maga értékes 
gyümölcs ét.

Nem tudok egyetérteni azoknak a felfogásával, akik azt állít
ják, hogy a siketnémáknál sincs szükség a nyelvérzéknek ilyen 
irányú fejlesztésére, mert a nyelvkényelmi szempont minden külön
leges beavatkozás és szemléltetés nélkül is kifejleszti ezt a siket
némáknál is.

Gyógypedagógiai hallgató koromban alkalmam volt e téren 
közvetlen megfigyeléseket tehetni, amikor is fényes bizonyítékát
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láttam annak, hogy a nyelvérzéknek hangtani szempontból, mes
terséges úton, jobban mondva mesterséges eszközökkel való fej
lesztése mennyire fontos, s a kiejtés tisztasága- és érthetősége 
szempontjából pedig mennyire kívánatos.

Lássuk most már siketnémáink nyelvérzékének fejlesztését 
szótani szempontból. Még pedig: külön a jelentéstan és külön az 
alaktan szempontjából.

A jelentéstant tekintve különösen azzal segíthetjük elő siketné
máink nyelvérzékének fejlesztését, ha már a beszédtanítás kezde
tén a megtanítandó fogalomnak mindjárt a teljesen me*gfelelő fedő 
fogalomszavát használjuk és ha a látszólagos könnyebbség ked
véért nem használunk teljesen meg nem felelő kifejezéseket, a 
fogalmakat teljesen nem fedő fogalomszavakat.

Siketnémáink nyelvérzékének ez irányú fejlesztését szolgál
hatjuk az által is, ha mentői több úgynevezett magyarázó szavat 
gyüjtetünk össze növendékeinkkel szótárfüzetükbe.

Szóljunk most már ezek után egy-két szót nyelvünk alaktani 
részéről, jobban mondva magáról a nyelvalaktanrói is.

Nyelvünk egész szerkezetének legbonyolultabb és legnehe
zebben elsajátítható része a nyelvalaktan. Hogy valaki ebből a 
szempontból helyesen használni tudhassa nyelvünket, ahhoz annak 
folytonos beszédészrevevésre és minduntalan való beszédalkalma
zásra van szüksége.

Akinek e két úton nincs elég alkalma arra, hogy bele élje 
magát nyelvünk szellemébe, az ebből a szempontból sohasem 
fogja egészen tökéletesen beszélhetni nyelvünket.

Tekintve azonban azt, hogy a nyelvalaktanban is van számos 
törvényszerűség, amely törvényszerűségekre sok esetben könnyű 
rámutatni, éppen azért a figyelemnek az ezen törvényszerűségekre 
való felhívása szintén alkalmas lehet a nyelvérzéknek nyelvalak
tani szempontból való fejlesztésére. Ezen nyelvalaktani törvény- 
szerűségekie való rámutatás is grafikai úton történhetik a leggyü
mölcsözőbben. Hogy pedig a tanítási időt ne kelljen minduntalan 
megszakítani e grafikai táblázatoknak újból és újból való felírásá
val, időkimélés szempontjából kívánatos volna e nyelvalaktani táb
lázatoknak állandósítása, illetve megrögzítése. A Borbély-féle ige
ragozási táblák is ezt a célt szolgálják. Rá lehetne így mutatni 
az összes birtokos- és birtokragokra, képzőkre, az igevonzatra, stb.

Meg kell még e helyen emlékeznem arról is, hogy az eti
mológiának a maga helyén való helyes felhasználása is nagyban 
elősegítené a nyelvalaktani nyelvérzéknek kifejlesztését.



A teljesség kedvéért meg kell még egy-két szóval emlékez
nem a nyelvérzéknek mondattani szempontból való fejlesz
téséről is.

A nyelvérzéknek mondattani szempontból való kifejlesztését 
tekintve, különös figyelmet érdemel a szórend, az írásjelek és a 
kötőszók helyes alkalmazása és megválasztása; az idézett és nem 
idézett mondatoknak miként való alkalmazása; az igekötőknek és 
a tagadó szócskáknak egymáshoz való viszonya az állító- és ta
gadómondatokban, stb.

Természetes, hogy a nyelvünkben rejlő törvényszerűségek 
valamennyiének felsorolására, nem különben pedig annak leírá
sára, hogy e törvényszerűségekre hogyan és mi módon hívhatjuk 
fel leginkább növendékeink figyelmét a nyelvérzék fejlesztése 
szempontjából, egy ilyen rövidke cikk kerete nem elegendő. De 
különben a célom sem ez volt jelen soraimmal, hanem csupán 
az, hogy egyrészt felhívjam kartársaim figyelmét a beszédalaktan
nak különösen fontos voltára, másrészt pedig, hogy beláttatván 
mindezeknek különös fontosságát, a jövőben az eddiginél na
gyobb súlyt helyezzünk beszédtanításunkban a nyelvalaktanra.
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A vak gyermek alaki és tárgyi érdeklődésének
fejlődéséről.

Irta: Tóth Zoltán.

A nevelés és oktatás végcélja az erkölcsi jellem kifejlesztése, 
amely magában foglalja az erkölcsi akaratot s bizonyos irányú 
és tartalmú tudáskört. Az értelem világítja meg cselekvéseink 
útját, az akarat pedig az értelem-szabta irányban cselekvésre 
indít bennünket. Épen ezért nevelő es oktató munkánkban oda 
kell törekednünk, hogy növendékeinknek oly íudáskört biztosít
sunk, amely szilárdságánál és belső tartalmi körénél fogva az 
akarat útját úgy szabályozza, hogy azt méltán meg is illesse az 
erkölcsi akarat elnevezése, hogy az ifjúvá fejlődött egyén csele
kedeteiből, életének minden mozzanatából, szóval értelme és 
akarata együtt működéséből az erkölcsi jellem fejlődjék ki.

Az erkölcsi jellem megteremtését célzó eszközök egyik leg- 
fontosabbja az érdeklődés. Ez az a lelki erő, mely a gyermeket 
a tudás megszerzésére ösztönzi, amely kellemessé, könnyűvé 
teszi számára a tudáshoz vezető utat.
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Az a kérdés merül fel elsősorban is, hogy az érdeklődés 
a gyermek egyéniségének fejlesztésénél önálló lelki erőként, vagy 
valamely más, szintén célunkat szolgáló psychikai erők kiegészí
tője képen szerepel-e ?

Eddigi neveléstan! munkáink a gyermeki érdeklődéssel, mint 
önálló lelki erővel nem foglalkoztak.

A mai tudományos álláspont mindinkább oda irányúi, hogy 
az érdeklődés ép oly önálló lelki folyamat, akárcsak a figyelem, 
emlékezés s nem egyéb, mint valamely dolog iránt lelkűnkben 
kialakult különösebb vonzalom.

Herbart szerint az érdeklődésa szellemi öntevékenység bizonyos 
neme, amely az akaratot tettre ösztönzi. Az érdeklődést a műve
lődés alapjául is tekinti, amennyiben azt mondja : minnél több 
oldalú az- egyén érdeklődése, annál több oldalúvá válik annak 
jelleme is.

Ostermann az értelmi elméletekkel szemben azt állítja, hogy 
az érdeklődés indító oka nem az értelem, hanem az érzelem s 
nem egyéb, mint a közönbösség ellentéte.

Nagy László az érdeklődés fogalmának és eredetének tneg- 
hatáiozásánál, lelki világunkkal való összefüggésének kimutatásá
nál, méltó szerepet juttat úgy az értelmi, valamint az érzelmi 
momentumoknak is. A legnagyobb gondot azonban ő is az 
érzelemre, mint az érdeklődés közvetlen irányítójára fekteti. Tehát 
közép-úton haladva illeszti be az érdeklődést, mint önálló lelki 
folyamatot, többi erőink soraiba.

Az érdeklődés és az értelem közti össszefüggést a követ
kezőképpen magyarázza: ami iránt érdeklődünk, az élénk moz
galmat indít meg lelkűnkben ; ami nem támaszt élénk mozgal
mat, az iránt nem is érdeklődünk.

A megismerésre való törekvésnél, a tárgyak fontos és az 
egyénre nézve hasznos jegyeinek kiválasztásánál először is értel
münk diktálta Ítéletet kell alkotnunk s csak ez Ítélet után ébred
het fel az érdeklődés érzelme. Tehát a folyamatot feltétlenül meg 
kell előznie bizonyos értelmi momentumoknak.

Az érdeklődés és akarat között is szoros a kapocs. Ami 
iránt érdeklődünk, azzal valamit akarunk is, hogy tehát egyrészt 
az érdeklődés az akarat a motívumaként szerepelhet, addig az 
akarat-folyamatok is válthatnak ki hasonló érdeklődést.

Az állandósult, erős érdeklődés bizonyos meghatározott 
irányú cselekvést hoz létre, amiből azután a jellem kialakulása 
származik. Állandó érdeklődés nélkül nincs jellem.
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A gyermek érdeklődésének vizsgálásánál a pedagógia két 
irányt jelöl meg számunkra; az egyik az, amikor különböző 
korú gyermekeknek bizonyos tárgyak iránti érdeklődését vizs
gáljuk, a másik irányba haladva pedig azt tesszük kutatásunk 
tárgyává, hogy a fejlődés egyes korszakában létrejött érdeklődé
sek, mely érzelmi és értelmi működéssel kapcsolatosak. Az 
előbbi vizsgálat alapján megkapjuk az érdeklődés reális, tárgyi, 
az utóbbin pedig az alaki fejlődés fokozatait.

Az épérzékíiek lélektana a gyermek tárgyi érdeklődésének 
fejlődésében megkülönböztet három fokozatot: 1. a játéktárgyak 
iránti érdeklődést, 2. a természet tárgyai és 3. a társadalmi élet 
alakja iránti érdeklődést.

Az alaki fejlődésnél két kort különböztet meg ; azt a kort, 
amikor a gyermek testi tevékenységgel járó tárgyak iránt érdek
lődik, továbbá azt, amikor az érdeklődést a szellemi tevékenység 
és ennek tárgyai irányítják.

A fenti tételek tanulmányozásakor arról óhajtottam meggyő
ződni, hogy a vakság befolyásolja-e az egyén tárgyi és alaki 
érdeklődésének fejlődését s ha igen, melyek azok az eltérések?

Kísérletezésem anyagául intézetünk növendékeit használtam 
fel. Kutatásaimat először is a tárgyi érdeklődés tanulmányozását 
illetőleg végeztem, ugyanis arról óhajtottam meggyőződni, melyek 
azok a tárgyak, amelyek iránt vak növendékeink érdeklődnek. 
Felhasználtam vizsgálódásaim eszközéül a karácsonyi ajándékul 
kért különböző tárgyakat, amennyiben úgy véltem, hogy ezek 
közvetlen kifejezői a különböző korú gyermektárgyi érdeklődé
sének, hisz mindegyik a saját tetszésének megfelelő dolgot kér
hette ; tehát azt, amelyikkel legjobban szeret játszani, vagy 
amelyiket magára nézve leghasznosabbnak tart.

Példaképen felsorolok azokból a tárgyakból néhányat, amelyet 
növenkékeink karácsonyi ajándékul kértek.

Az alsó osztályok fiú növendékei: játék-zongorát és cim
balmot, harmonikát, trombitát, kocsit, lovat, búgó csigát stb, a 
leánynövendékek: siró babát, játék-cimbalmot, doboló pojácát stb.

Középső osztályok fiú növendékei: tivolit, összerakható ko
csit, ökröt járommal, kocsit lóval, állatseregletet, motort, gőzgé
pet, heronlabdát stb; leányok: konyhaberendezést, szobaberen
dezést, mekegő bárányt, masamódkészletet, varrókészletet, kávés
készletet stb. stb.

Felsőbb oszt. fiúk: ruhakefét, sakkot, borotváló készüléket, 
német abc-t, (Brailleban) zsebórát, hangoló szereket, gallér és
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kézelő gombokat, Bertini Bethooven és Cerni darabokat; leányok: 
kulcsos dobozt, fésűt, fogkefét, horgoló készlet, hajtűket, ridi- 
kült stb. kértek.

A karácsonyi pásztorjáték szintén szolgáltatott anyagot en
nek megállapításához, amennyiben kikutattam, hogy növendéke
ink a darab mely része iránt érdeklődtek legjobban ?

A feltett kérdésekre a következő feleletet kaptam : 
Előkészítő, I. és II. osztály.
Mikor Herodes azt mondta: „Megyek reggelizni“
Mikor a pásztorok azt mondták: „Rongyos zsandár.“ 
„Mikor a pásztorok szája tele volt kenyérrel.“
„Mikor belevágott a cintányér.“
„Mikor a pásztorok azt mondták hess, hess.“
„Mikor az udvari bolond fütyült.“
„Mikor a pásztorok verekedtek.“
III., IV. osztály: „Mikor a pásztorok faluiasan beszéltek.“ 
„Mikor a bohóc gúnyolta Heródest.“
„Mikor a zsandárok két tűz közzé szorultak s nem tudtak 

menekülni.“
„Mikor az öreg pásztor elmondta a kisdedek legyilkolását.“ 

„Mikor az egyik pásztor ásítozva felébredt,“
„A pásztorok és zsandárok szójátéka.“
Tovább képző osztály.
„Heródes jelleme.“ „Az angyalok éneke.“
„A pásztor természetes előadása.“ „Ráchel szerepe.“ „Heró

des és a bohóc.“
A tárgyi érdeklődésnek összefüggő, fokozatos fejlődését 

mutatják a feltett kérdésre adott feleletek, amennyiben az alsóbb 
fokon kapott feleletekből világosan kitűnik a játékszerü, a gyer
mekek érzékeire haió dolgok iránti érdeklődés. Mikor Heródes 
azt mondja: „Megyek reggelizni'“ Ez a mondás oly élénk moz
galmasságot indít meg a gyermekekben, hogy tovább fűzve gon
dolataikat, kisütötték miszerint Heródes bizonyosan kávét reg
gelizik, sőt az egyik gyermek képzeletét annyira foglalkoztatta a 
lelkében feltámadt mozgalmasság, hogy hallotta is, amint a király 
mérgében feldöntötte a kávéscsészét. Egy más jelenetben pedig 
az keltette fel érdeklődésüket, hogy a pásztorok beszéd közben 
ettek. Ez a rész annyira érdekelte őket, hogy nem törődve a 
darab további folyásával, azon tanakodtak, vájjon mit ehetnek 
azok a pásztorok ? Itt is hamar dűlőre jutottak, mert az egyik
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kisütötte, hogy biz azok sajtóit esznek, amit teheneik és birkáik 
tejéből készítettek.

A középső osztályok növendékeit a pásztorok falusi beszéde 
érdekelte; többen gondolkoztak azon, hogy melyik vidéken be
szélnek úgy? A bohóc gúnyolódása, a zsandárok kényelmetlen 
helyzete és az öreg pásztor elbészélése képezték érdeklődésük 
központját. Hogy miért? Erre a kérdésre azt a feleletet kaptam: 
„Mert természetes volt!“

A felsőbb osztályokat már inkább Heródes jelleme, Heró- 
des és a bohóc párbeszéde, Ráchel szerepe, az angyalok éneke 
érdekelték. Az egyik fiú azon nézetének is kifejezést adott, hogy 
Heródes megérdemelte büntetését s halála hírének igen örült. 
Mindezekből bátran következtetek arra a tényre, hogy a társa
dalmi élet egyes mozzanatai és alakjai a vak lelkét sem hagy
ják érintetlenül, hanem sociális irányú érdeklődésüket felkeltve, 
eljuttatják őket is a tárgyi érdeklődés e harmadik fokozatához.

Röviden összegezve a tapasztalatból leszűit nézeteimet: a 
vakság az egyén tárgyi érdeklődésének fejlődésére lényegesebb 
befolyást nem gyakorol, legfeljebb annyiban módosítja, ameny- 
nyiben a látási benyomások körébe eső dolgok és tárgyak tel
jesen hiányoznak a vak érdeklődése köréből.

Az alaki érdeklődés, — mint fentebb említettem, — az 
érdeklődés folyamatnak a gyermek értelmi és érzelmi működésé
vel való kapcsolata. A gyermek lelkében oly tárgyak és dolgok 
váltanak ki érdeklődést, amelyek bizonyos tulajdonságuknál, ter
mészetüknél fogva, értelmi és érzelmi világuknak, szóval egyéni
ségüknek teljesen megfelelnek. Ez az érdeklődés lehet pozitív 
és negatív, a szerint, amint érdeklődésünk tárgya kellemes, vagy 
kellemetlen mozgalmat indít meg belsőnkben.

Intézetünkben gyűjtött adataim, melyek a tantárgyak iránti 
érdeklődést mutatják, nem fedik teljesen az épérzéküek iskolái
ban Összegyűjtőiteket, amenyiben azt tapasztaltam, hogy alsóbb 
oszt.-ban testi munkát igényelő tárgyak helyett, a könyebb szel
lemi tevékenység tárgyai állanak a vak érdeklődése központján, 
párhuzamban a könyebb testi munka tárgyaival. A nehezebb 
testi és szellemi munkát igényelő tárgyak csak a felsőbb osztá
lyokban váltanak ki positív érdeklődést.

Arra a kérdésre, hogy melyik tantárgyat szeretik legjobban? 
az előkészítő és 1. osztályban 45 feleletet kaptam. Ebből 12 a szám
tanra, 11 az írás-olvasásra, 10 a játékra esett, ó pedig a mintá-

Magyar Gyógypedagógia. 15
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zásra, de csak azon esetben, ha sikerül a mintát elkészíteni. 
A többi felelet az egyes tárgyak között oszlott meg.

A 11.—111. osztályban gyűjtött 49 adat közül 22 a hittanra, 
15 a kézügyesítőre, 10 a hegedűre esett. A többi szintén meg
oszlott.

A IV. osztály 39 adata közül 21 a vegy- és természettanra,
11 a kézügyesítőre, 5 pedig a torna javára esett, a többi ugyan 
csak megoszlott.

A nem szeretem tárgyak közül első helyen állott az előké
szítő osztályban az érzékeltető oktatás, torna. 1,—III. osztályban 
a nyelvtan, rajz; IV. osztályban az irálytan és verstan, továbbá a 
mértan.

Boncolás alá véve a fenti adatokat, lássuk, 1. hogy a vak 
érdeklődésének tárgyai mennyiben igényelnek szellemi, vagy testi 
munkát; 2. mi az oka annak, hogy a testi tevékenység tárgyai 
az alsó fokon háttérbe szorulnak s az érdeklődést a szellemi és 
könnyebb testi tevékenységet igényelő tárgyak indítják meg a vak 
lelkében.

Az előkészítő és I. osztályban a számtan a szellemi munka 
mellett bizonyos testit is igényel, amennyiben az egyes számfo
galmak és számtani műveletek felépítésénél elengedhetetlen felté
tel az érzékelés. Mikor a gyermek azt tanulja, hogy 2 -j- 3 =  5, 
akkor minden bizonnyal a számtanítás eszközéül használt tárgyak
ból 2-őt egysorba, 3-at pedig másik sorba kell kiraknia, végül, 
hogy az összeget megtudja, a két csoportot eggyé kell alakíta
nia. A számtan tanításnál tehát az alsóbb fokon feltétlenül kell 
kisebb testi munkát is végeztetni a gyermekekkel.

Az írás és olvasásnál szintén együtt találjuk e kétféle mun
kásságot, amennyiben az írásnál a típusok kiszedése, berakása, 
(Klein írás) a Stylus kezelése, (Braille írás) az olvasásnál a kéz
nek a soron történő mozgása, mindmegannyi testi tevékenység. 
A leírt és leolvasott szöveg megértése pedig feltétlen szellemi 
munka. A III. osztály hittana mellett, mely ezen a fokon szintén 
könnyebb szellemi tevékenység tárgya. — ott találjuk a könnyebb 
testi munkát igényelő gyakorlati irányú kézügyesítő oktatást is. 
A természet és vegytan a mellett, hogy az említett tárgyaknál fej
lettebb szellemi tevékenységet igényel, még a testi tevékenység 
tárgya is. E kétféle tevékenység a természettudományok e két 
ágában mintegy kiegészítik egymást. A tünemények létrehozása, 
érzékelése világítja meg az értelmet.

Hogy a vak alaki érdeklődésének fejlődése eltérést mutai
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az épérzékűektől, annak indító okát a vak fogyatékosságából ki
folyó s az épérzéküekétől különböző fejlődési feltételekben keresem.

Míg az iskolába került ép érzékű gyermeknek testi fejlett
sége áll magasabb fokon ; értelmi fejlődése intenzívebben csak 
ezután indul meg, addig a vak értelme és testi ereje a hiányos 
fejlődési feltételek mellett meglehetősen visszamarad. Érthető tehát 
azon körülmény, hogy az érpérzékű gyermek bensőjében élén- 
kebb testi munka kellemes érzést vált ki s érdeklődését az inten
zívebb testi mozgást igényelő tárgyak felé irányítja.

A vaknál ez nem így van. Az ő lelkében az élénk phisikai 
mozgással járó munka legtöbb esetben kellemetlen érzést támaszt, 
(félelem, fájdalom, eredménytelen munka stb.) s az intenzív test
mozgást igényelő tárgyak iránt, vágy közönyös, vagy pedig csak 
a negatív érdeklődés érzelmét kelti fel.

Positív érdeklődést tehát csak oly tárgyak váltanak ki a vak 
lelkében, amelyek munkaköre kellemes mozgalmasságot képes 
bensőjében megindítani. A könnyebb szellemi és testi munkát 
igényelő tárgyak, (előkészítő és I. oszt. számtan, írás, olvasás) 
alkalmasak e mozgalmasság megindítására. Annak a tudata, hogy 
fogyatékosságánál fogva is képes eredményt elérni, feltétlenül 
kellemes érzéssel tölti el lelkét s felébreszti positív érdeklődését, 
míg a fáradsággal végzett eredménytelen munka tudata kellemes 
érzés felkeltésére nem alkalmas.

Állításaim jogosultságát bizonyítja az a tény is, hogy az 
érzékeltető oktatás iránti érdeklődésük a legtöbb esetben negaiiv. 
Ha meggondoljuk azt, hogy az érzékeltető oktatás egész új tért 
nyit meg a vak előtt, indokoltnak látjuk a tárgy iránt táplált érzel
meiket. Bizonyos meghatározott mozgást végezni a célból, hogy 
szerzett tapasztalatairól szóbelileg beszámoljon, nehéz és kompli
kált feladat; fegyelmezett érzékszerveket, gyakorlott figyelmet, kö
vetkeztető és Ítélőképességet igényel.

A vak alaki érdeklődése tehát a phisikai erők és az értelmi 
tartalom fejlődésével halad párhuzamban. Amily mértékben erő
södik, ügyesedik a phisikum, bővül a belső tartalom, oly mér
tékben fejlődik, hogy úgy mondjam, emelkedik alaki érdeklődése 
is, mig végre eléri azt a fokot, amelyre épérzékü társai kevesebb 
fáradsággal juthatnak el.

Ez a magyarázata annak, hogy az alsóbb fokon — az ép- 
érzéküekétő! eltérően — egyszerre lép fel a szellemi és testi mun
kát igényelő tárgyak iránti érdeklődésük a maga egyszerűségében.

A vegy- és természettan iránti érdeklődés bizonyítja legjob-
15*
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bán, hogy a testi és szellemi tényezők magasabb fokú fejlődésé
vel megfelelően megváltoznak az érdeklődés tárgyai is.

A vak alaki érdeklődése így fejlődik tovább egész iskoláz
tatása befejeztéig.

A tovább képző osztályokban az épérzéküekétől eltérően, 
a magasabb szellemi tevékenységet igényelő tárgyak iránti érdek
lődésük mellett fellép az intenzív testi munka tárgya iránti érdek
lődés is.

88 adatot gyűjtöttem ezen osztályokban. E 88 adat közül 
19 a kézimunkák, 19 a torna, 18 magyarnyelv és irodalom, 
13 a történelem, 8 pedig a számtan javára esett; a többi az 
egyes tantárgyak között megoszlott. A nem szeretem tárgyak: 
az alkotmánytan, egészségtan, mértan és vegytan.

Ismételve az alaki érdeklődés fejlődésének tanulmányozásá
nál szerzett tapasztalataimból leszűrődött nézeteimet mondhatom, 
hogy a vak alaki érdeklődése az iskoláztatás kezdetétől annak 
befejeztéig egyaránt irányúi úgy a szellemi, valamint a testi mun
kát igényelő tárgyak felé; míg végre a testi erők s a benső tar
talom párhuzamos fejlődésével lépési tartva elérheti a kifejlődés 
legmagasabb fokát is.

Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai 
oktatást illetőleg a külföldön.

Szász-Coburg-Gutha.
Népoktatási törvény 25. §. Gyermekek kizárása a népiskolából.

Ha valamely gyermek fegyelmi, rendőri vagy büntetőügyi 
okokból a népiskolából hosszabb időre kitiltatik, akkor ennek 
magán utón való megfelelő taníttatásáról első sorban a hozzátar
tozók (szülők, vagy gyámok), vagyontalanság esetén a község,' 
illetve állam tartozik gondoskodni.

Ugyanezen módon kell gondoskodni azon gyermekekről is, 
akik akár szellemi gyengeség, akár testi fogyatkozás miatt a nép
iskolába fel nem vehetők.

Szász-Meiningen.
A siketnémák és vakok nevelésére vonatkozó törvény 1887. 

február 18. (33. sz.)
Mi György, isten kegyelméből Szász-Meiningen hercege stb. 

hű képviselőházunk tanácsára és egyetértésével rendeljük a 
következőket:
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1. §. Minden vak, vagy siketnéma gyermek megfelelő inté
zetben nevelendő, ha csak

1. a gyermek testi és szellemi képességei csekélységénél 
fogva erre nem alkalmatlan;

2. ha taníttatásáról megfelelőleg más utón gondoskodás 
nem történik.

Azon tanévnél korábban amelyben a gyermek 7-ik életévét 
betölti, vagy azon tanévnél később, melyben 16-ik életévét betölti, 
ez a kötelezettség nem áll fenn.

2. §. Szülők, gyámok, vagy más nevelő szülők, akik siket
néma, vagy vak gyermeket az 1. §. meghatározott tanítás kötele
zettsége alól elvonnák, 1000 márkáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
vagy 6 hétig terjedhető börtönnel büntethetők. Szükség esetén 
kényszer utón adható be a gyermek az intézetbe.

3. §. Az ellátási díjak a szülőktől, gyámoktól vagy más el
tartásra kötelezettektől végrehajtás útján is behajthatok esetleg a
2. §. említett büntetés alkalmazásával.

4. §. Az államkormány egyházi és iskolai osztálya állapítja 
meg ezen törvény végrehajtási módozatait, valamint az intézetbe 
való felvétel és elbocsátás feltételeit.

Melynek hiteléül jelen sajátkező aláírásunk és pecsétünk.
Meiningen 1887. február 18.

György.
Giseke. Uttenhoven. Heim.

Anhalt hercegség.
Nem épérzékű, gyengetehetségű vagy gyengeelméjű (hülye) 

gyermekek kiképeztetésére vonatkozó törvény.
Mi Frigyes, isten kegyelméből Anhalt hercege stb. kormá

nyunk előterjesztésére s képviselőházunk hozzájárulásával rendel
jük a kővetkezőket:

1. §. Nem épérzékü, gyengetehetségű, vagy gyengeelméjű 
gyermekek, mihelyt az iskola köteles kort elérték s képezhetlen- 
ségük miatt a népiskolába fel nem vétettek, vagy onnan kizárattak, 
a tankötelezettség tartamára az ilyen gyermekek számára felállított 
intézetben heiyezendők el, ha nem teljesen képezhetlenek, vagy 
ha hozzátartozóik más utón megfelelő kiképeztetésükről nem gon
doskodnak.

2. §. Hogy a nem épérzékű gyermek a népiskolából kizáras- 
sék-e, vagy oda fel ne vétessék ez ügyben az iskola elöljárója, 
illetve a -tanfelügyelő jelentésére a felsőbb iskola hatóság határoz, 
esetleg hivatalos orvosi bizonyítvány alapján. A határozat az iskola 
elöljárója, illetve tanfelügyelő útján a gyermek nevelésére kötele
zettel, s ha a képezhetlenség beigazolást nem nyert, egyúttal a 
a rendőrséggel közöltetik, hogy az illető bizonyos határidő eltel
tével a gyermek megfelelő neveléséről gondoskodjék.

3. §. A határidő leteltével a községi elöljáróság a tárgyalá
sokról jelentést tesz a járási hatóságnak. Ez utóbbi

1. Ha a gyermek taníttatását a nevelésre kötelezettek el-
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mulasztották, vagy a gyermek felvételét kérik valamely intézetbe, 
határoz a gyermek elhelyezése iránt.

2. Ha a nevelésre kötelezettek a gyermek képezhetlenségét 
állítják, vagy pedig taníttatásáról más módon gondoskodnak, 
a tényállás határozottan megállapítandó első esetben a hatósági 
orvos, utóbbiban a helyi iskola hatóság bizonyítványa alapján. Ez 
esetekben az intézetbe szállítás kötelezettsége megszűnik.

4. §. A járási hatóság határozata ellen a belügyministeriumhoz 
lehet fellebbezni.

Ez utóbbi szóbeli tárgyalás után, melyre az érdekeltek Írás
ban térti vevény mellett hivatnak meg, véglegesen határoz azon 
esetben is, ha a meghívottak meg nem jelennének. A kormány 
kötelessége mindazon adatok beszerzése, melyek az Ítélet megho
zásához szükségesek.

A tárgyaláson az előadó a tényállást vázolja, amely után az 
érdekeltet illeti a szó. A kormánynak jogában áll Ítélet hozatal 
előtt kiegészítő bizonyítékok bemutatását is követelni, mely akár 
valamely hatóság, akár külön meghatalmazott útján szereztetik be. 
A határozat indokolásával együtt a járási hatóság útján közöltetik 
az érdekelttel.

5. §. A végleges határozat után a járási hatóság gondosko
dik a nem épérzékü vagy gyengeelméjű gyermeknek intézetbe 
szállítása iránt, esetleg kényszer útján.

6. §. A neveltetési költségeket, valamint a beszállítás költsé
geit az érdekeltek, esetleg maga a vagyonos gyermek fedezi, illetőleg 
pedig a községi szegény alap előlegezi. Ez utóbbinak jogában áll, 
hogy az előlegezett díjakat az érdekeltektől végrehajtás utján is 
behajtassa.

Ha a költségeket a szegény alapnak kell fedeznie, akkor ezek 
felét az országos szegény alap vállalja el.

7. §. Az árva gyermekek elhelyezésénél a gyámhatóságnak 
közreműködése vagy hozzájárulása nem szükséges, de az illetékes 
árvaszék a határozatról értesítendő.

8. §. A törvény végrehajtásával a ministerium bizatík meg s 
hatálya f. évi április 1-ével kezdődik. Melynek hiteléül stb.

Dessau 1884. április 1-én.
Frigyes-Anhalf hercege. Krosigk.

Pótlék. 1888. március 27. A törvény 4. §. értelmében a járási 
hatóság részéről hozoti határozat ellen az országos közigazgatási 
bizottsághoz nyújtandó be a fellebbezés.

Németalföld.
Siketnémák, vakok és gyengeelméjüek tanítására vonatkozólag 

törvényes intézkedések nincsenek. Az 1900. évi julius 7-iki nép
oktatási törvény 7. § az iskola kötelezettség alól mindazokat ki
vette, akik orvosi vélemény szerint elemi iskolában nem oktathatók. 
A vakok, siketnémák és gyengeelméjüek tanítása törvényhozási 
utón szabályozva nincsen, de azok az intézetek, melyek ezek szá
mára létesíttettek, állami támogatásban részesülnek bizonyos felté
telek mellett.
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Luxembourg.
Az 1881. évi április 20-iki törvény 6. §. értelmében a vakok, 

siketnémák és gyengeelniéjüek az elemi iskolából kizárattak. Az 
állam és községek jelentékeny támogatást nyújtanak az ilyen gyer
mekek tanítására szolgáló intézeteknek. Törvényes rendelkezések 
szükségessége ez ideig nem merült fel.

Görögország.
Törvényes intézkedések a siketnémák vakok és szellemi 

fogyatékosok érdekében nincsenek.
Hessen nagyhercegség.

A nagyhercegségben tankötelezettség a nem épérzékűek 
részére nincsen. A Friedbergi vakok intézete, a Bensheimi és 
Friedbergi siketnémák intézete az önkényt jelentkezőket veszi fel és 
a szülők jóváhagyása mellett. A törvényes rendelkezéstől eltekin
tettek mert

í . a kutatások alapján az ilyen gyermekek száma csekély ;
2. a kérdéses gyermekek egyrészéről a tankötelezettségi 

törvény intézkedik;
3. A gyengeelméjűek „ Aüce-alapítvány“ című intézetében 

elhelyezett gyermekek nagy része képezhetlennek bizonyult, s így a 
felmerült tankötelezettségi mozgalom tárgytalannak bizonyult.

Wurtemberg királyság.
A szellemileg hátramaradott gyermekek a würtembergi 1836. 

szept. 29-iki törvény értelmében tankötelesek a 6 —14 éves korig. 
Miután azonban ilyen gyermekek a népiskolában kellő eredmény
nyel nem oktathatók, a kormány régibb idő óta támogatja a kise
gítő iskolák létesítését. Ezen iskolákat a községek tartják fenn a 
népoktatási törvény értelmében.

A siketnémák és vakok részére tankötelezettség nincs, a szülők 
tehát nem kötelesek ezeknek intézetbe adására. Az állam arra 
szorítkozik, hogy részben intézetet állít fel, részben magán inté
zeteket segélyez. De törekszik a kormány arra is, hogy a szülőkkel 
gyermekük taníttatásának szükségességét megértesse s őket arra 
sarkalja, hogy a taníttatást el ne mulasszák. A gyermek testi és szel
lemi jólétének veszélyeztetése esetén a törvénykönyv 1666. §. a 
kényszer oktatásról intézkedik.

(1899. dec. 29. A kiskorúnak kényszeroktatására vonatkozó 
törvény.)

1. §. A gyámhatóság a szellemileg elhanyagolt gyermeknek 
családnál, vagy valamely intézetben való elhelyezéséről gondos
kodik :

1. ha a kiskorú 12 éves kora előtt olyan cselekményt 
követett el, mely a büntető-törvénykönyvbe ütközik és a cselek
mény foka, a kiskorú egyénisége, a szülők vagy gyámok helyzete 
a további megóvást máskép nem biztosítják;

2. ha olyan körülmények merülnek fel, melyek a teljes
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elzüllést vonnák maguk után. A kényszer nevelés csak azon eset
ben mondható ki, ha a kiskorú ló évét még nem töltötte be. A 
kényszer nevelés csak azon esetben mondható ki, ha a szülők 
vagy gyámok, vagy az iskola fegyelmi eszközei, vagy más az 
elzüllést megakadályozó rendelkezések elégtelennek bizonyulnak, 
vagy ha a nevelésről más módon (szegény ápolás, vagy egyesü
leti tevékenység) kellően gondoskodás nem történhet.

19. §. A kényszer nevelés költségeit úgy az eltartás, valamint 
az esetleges elhalálozás esetén is, azon szegény alap fedezi, amely
nek illetőségi körébe a kiskorú tartozik. A szegény alap ezen 
költségeket az eltartásra kötelezettektől követelheti a tanítás időtar
tamára. Ha az eltartásra kötelezettek a költségeket fedezni nem 
tudják, azok % részben a községi szegény-alapból pótoltatnak. 
Ha a kiskorú nem würíembergi illetőségű, a költségek az orszá
gos szegény-alapot terhelik. A megtérítési kötelezettség 2 év múlva 
elévül.

20. §. Az .országos szegény-alap terhére megállapított költ
ségek felét az aliam fedezi.

23. §. 150 márkáig terjedhető birsággal, esetleg börtönnel 
büntetendő azon egyén, aki bírói határozattal kényszernevelésre 
Ítélt egyént a családtól, vagy intézetből elvisz, vagy azt a család, 
illetve intézet elhagyására buzdítja.

Badeni nagyhercegség.
A nem épérzékü gyermekek nevelésére és oktatására vonat

kozó törvény 1902. aug. 11.
1. §. Szülők, vagy helyetteseik kötelesek a gondozásuk alatt 

álló gyermekeket, akik a hallás vagy látás hiányossága miatt a 
népiskolába nem járhatnak (3. §. 1 pontja az 1892. május 13. 
népoktatási törvénynek) megfelelő képzésben részesíteni.

2. §. Az ilyen gyermekek oktatásának megkönyítése végett 
az állam siketnémák és vakok-intézetét létesít, melyben a gyerme
kek, ha képezhetők s ha a népoktatási törvény 35. §. 2. pont 
említett fogyatkozásban nem szenvednek, tanításban és ellátásban 
részesülhetnek. A tanítás díjtalan.

3. §. Magán intézetek részére a népoktatási törvény 7-ik 
fejezetében foglaltak irányadók. Magán oktatásban részesülők 
lényegileg az 1. §. megállapított fokig képezendők ki. Az iskolai 
hatóságnak az ilyen esetek bejelentendők. Ennek jogában áll idő
ről-időre vizsgálatot tartani s a tanításban tapasztalható hiányok 
pótlását elrendelni.

4. §. Szülők, vagy helyetteseik az ilyen gyermekeket a tan
köteles kor elérése alkalmával kötelesek bejelenteni. Ennek elmu
lasztása az 1863. október 31-iki rendőri törvény 71. ^értelmében 
büntettetik.

5. §. A siketnéma és vak gyermekek képzési ideje rendszerint 
8 évre terjed; kezdete minden év husvét után van s mindazon 
gyermekekre kiterjed akik azon év június 30-áig 8-ik életévüket 
betöltötték. Akik e kort még el nem érték, különös okokból, de 
semmi esetre 7 éven alól, valamely állami intézetbe felvehetők;
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más részt fejletlen gyermekek 10 éves korukig kizárhatók. 8 tanévnél 
korábban csak az esetben bocsáthatók el növendékek, ha a képzési 
fokot rövidebb idő alatt elérték, s a népiskolai tankötelezettség 
életkorát meghaladták.

6. §. Az intézetbe szállítás elrendelése csak a polgári törvény- 
könyv határozmányai értelmében történhet. Az intézetbe való fel
vétel feltételei, valamint a felvételi kor megállapítása, továbbá az 
elbocsátás, a felsőbb iskolai hatóság joga. Egyebekben a felvételt 
szabályozó feltételek rendeleti utón állapíttatnak meg.

7. §. A siketnémák, vagy vakok intézetébe beszállított minden 
gyermek után fizetendő:

1. Az intézetbe szállítás s onnan a szünidőre, vagy vég
leges eltávozás alkalmával felmerülő költség;

2. A ruházat és felszerelés költségei az intézetbe szállításkor;
3. Az ellátás díjai.

Az intézeti közös ellátás lakásból, élelmezésből, ruházatból, 
taneszközökből, orvosi ellátásból áll. Ez utóbbi csak akkor, ha a 
gyermek betegsége intézeten kívüli kezelést nem követel.

8. § A 7. §. 3. pontja értelmében fizetendő díj 10 évi átlag 
alapján a közoktatásügyi kormány részéről állapíttatik meg minden 
intézetre nézve egyenlő összegben és pedig egy növendékre 
kiszámítva.

A megállapításnál figyelembe nem vétetnek:
a) az intézet épülete, jókarban tartása, fűtése, világítása;
b) az intézet administrativ kiadásai;
c) a növendékek taneszközei.

Az eltartási költség kiszámítására vonatkozó határozatok, 
valamint a 10 évi átlag alapjául szolgáló idő rendelettel állapítta
tik meg.

9. §. 1. A 7. §. megállapított költségek, s első sorban az 1. 
és 2. pont alattiak, fedezendők:

a) a gyermek esetleges vagyonának jövedelméből, vagy 
egyébként őt illető bevételekből;

b) az eltartásra kötelezettek hozzájárulásából, amennyiben 
ez által állásuknak megfelelő életmódjuk veszélyeztetve nincsen.

2. Az 1 pont alatti módon be nem szerezhető költségek 
— a jelen törvény 12. §. figyelembe vételével — azon községek 
részéről fedezendők, a melyekben a gyermek tankötelezettségi 
év május 1-én illetőséggel bír, vagy ennek nem létében azon 
kerület részéről, a hová a gyermek a mondott időben tartozik.

Ha ez illetőség kideríthető nem volna, a költségeket az állam- 
pénztár fedezi.

10. §. 1. A törvényes alap fizetési kötelezettsége az intézettel 
szemben (9. §. 2. p. 1.) életbe lép a teljes 7. §. jelzett költségekre 
nézve, ha a növendék vagyona az (teljes) ellátás fedezésére elég
telen s más egyén ennek fedezését el nem vállalja.

2. Ha bizonytalan, vagy kétségbe vont, hogy melyik tör
vényes alapból (9. §, 2. p. U  fedezendők a költségek (7. és 9. §.) 
a felveendő, vagy már felvett növendék után, a felső iskola ható
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ság a költségek előlegezésére azon községet kötelezheti a meg
térítés megengedésével, amelyben a gyermek a 9. §. 2. p. 1. 
meghatározott időben tartózkodott. A már lefizetett díjakat a vég
leges megállapítás után kötelezett megtéríteni tartozik.

11. §. Ennek megfelelőieg a 10. §. 1. (illetve 2. p. 2 kíkezdés
az intézettel szemben kötelezett alapnak, vagy a 9. §. 2. 2.
állampénztárnak jogában áll a felmerült költségeket "a 9. §. 1. 
pontjában megállapított módon a fizetésre kötelezetten behajtani.

12. §. 1. Az állami siketnémák, vagy vakok intézetébe felvett 
növendék után felmerült költségek (7. §. 3. p.) amelyekéit az illeté
kes alap (községi vagy kerületi) a 9. §. 2. p. 1. és 10. §. értelmében 
a 11. §-nak megfelelőieg kártérítést nem nyer, egy harmad részbe« 
az állampénztárból fedezendők.

2. Ha az eltartásra kötelezett a község, akkor a további 
3/3 részt is egészben vagy részben az állampénztárra háríthatja 
a népoktatási törvény 73—80 §§. értelmében olykép, hogy a költ
ségeket a 73. §. szerint az oktatási költségek közé veszi fel.

A 10 éves megállapítási időszak közben új megállapodásnak 
van helye a község vagy állampénztár javaslatára, ha a jelen tör
vény értelmében a kötelezettség első esetben lép életbe, vagy 
megszűnik, vagy egyéb változás áll be.

13. §. 1 . Eltartásra kötelezett a községi alapból, vagy állam- 
pénztárból nevelt növendék után első sorban, ha vagyonba jut, 
maga a növendék, ha törvényes örökösei nincsenek, akik állásuk
hoz mért életmódjuk fenntartásához erre reászorulnának.

2. A megtérítési kötelezettség 10 évvel a gyermeknek az 
intézetből kilépése után elévül.

14. §. Az állami siketnémák és vakok intézeteinek követelései, 
akár magán egyén, akár valamely alap ellenében álljanak is fenn, 
a rendes törvény útján érvényesíthetők.

15. §. Azon gyermekek, akik az 1. §-ban megállapíttott okok
tól eltérő testi ’vagy szellemi fogyatkozásban szenvednek, jelen 
törvény szellemének megfelelőieg olyan más jellegű intézetekben 
is elhelyezhetők, melyeket az illetékes hatóság alkalmasaknak itél.

Feltétele ennek azonban az, hogy ezen intézetekben elhelye
zettek után a költségek magasabb összegben nem róhatok ki, mint 
az állami intézeteknél.

16. §. Úgy az állam, valamint az alapok vagy magán sze
mélyek között felmerülő per esetén első fokban a kerületi, 11. fok
ban az országos közigazgatási bíróság dönt.

17. §. A községek, kerületek vagy más testületek részéről a 
jelen törvény 2. és 15. §. szerint felállított intézetekre a népokta
tási törvény 118. és 94. §. azon módon alkalmazandók, hogy a 
község vagy kerület, amely az intézetet létesíti, a 2. pontban 
megállapított feltételeket teljesíteni tartozik.

Ezen intézetek fenntartásához, ha a tanítás díjtalan, a költ
ségvetési törvényben megállapítandó államsegély nyújtható.

18. §. Nem badeni illetőségű, de ezen nagyhercegségben 
állandóan tartózkodó vak vagy siketnéma gyermekek csak az
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esetben vehetők fel az állami vakok- vagy siketnémák intézetébe, 
ha a 8. §. megállapított költségek fizetése bizíosíttatik.

19. §. 1. A jelen törvény életbe léptetése kormány rendelet
tel történik.

2. A jelen törvény végrehajtásával az igazságügyi, köz- 
oktatásügyi és belügyi minisztérium bizatik meg.

St.-Móric 1902. aug. 11.
Frigyes.

Rendelet.
Az 1902. évi augusztus 11. hozott törvény 19. §. értelmében 

rendeljük:
1. az 1902. aug. 11. a nem épérzékű gyermekek nevelését 

és tanítását illetőleg hozott törvény 1904. április 1-én lép hatályba.
Karlsruhe, 1902. március 2.

Frigyes
A törvény végrehajtási utasítása 1904. június 9-éről.
VI. jelen törvény kiterjesztése a gyengeelméjű, illetve hülye 

és epileptikus gyermekekre.
35. §. Jelen rendelet 18. és 19. §§. a vak és siketnéma gyer

mekek kötelező bejelentéséről a gyengeelméjű és hülye gyerme
kekre is kiterjesztetik.

A bejelentett gyermekek jegyzéke a kerületi iskola felügyelő 
útján terjesztendő fel a felsőbb iskola hatósághoz.

A községi iskolaszék kötelessége, ha tanköteles epileptikus 
gyermek találtatik, hogy erről a kerületi iskola felügyelő útján a 
felsőbb iskolai hatóságnak jelentést tegyen, esetleg orvosi bizo
nyítvány melléklésével.

36. §. Olyan intézetek, melyek gyengeelméjű, hülye vagy 
eptilektikus gyermekeket a siketnémák és vakok intézetei részére 
megállapított feltételek mellett elfogadnak, erről a felsőbb iskola 
hatóságnak jelentést tesznek azon tanúsítvánnyal, hogy az ajánlat 
a határozatra jogosítottak részéről történt.

Az intézet alkalmas voltát a közoktatásügyi ministerium álla
pítja meg. A jog nyilvánossá teendő.

37. §. Gyengeelméjű, hülye vagy epileptikus gyermekeknek 
a 36. §. említett módon való elhelyezésénél jelen rendelet szaka
szai megfelelőleg alkalmaztatnak.

Hamburg.
Különös intézkedések a siketnémák vakok és szellemi fogya

tékosok számára nincsenek, de az intézetek az elemi iskola jelle
gével bírnak. Ennélfogva minden siketnéma, vak, vagy szellemi 
fogyatékos tankötelezett, mint bármely épérzékű gyermek s a nép
oktatási törvény reájuk nézve is irányadó. Lübeck.

Sikeínémák tankötelezettségére vonatkozó törvény 1888. márc.
21. A tanács, a közgyűléssel egyetértőleg következő törvényt lép
teti életbe:

1. §. Siketnéma, vagy nehéz hallás miatt elemi iskolában nem
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képezhető gyermekek szülői, vagy gyámjai kötelesek a lübecki 
siketnémák-intézetében képeztetni ki ezen gyermekeket, hacsak 
ezek szellemi képességek hiánya miatt oda fel vehetők, vagy okta
tásukról más módón gondoskodás nem történik. Ezen körülmé
nyek elbírálása a felső iskola-hatóság jogkörébe tartozik. Ezen 
hatóság teljes vagy részben való felmentést adhat.

2. §. A felvétel minden második év husvét utánján történik, 
első esetben 1888-ban. Ez időben minden 7 éves gyermek be
írandó az. intézetbe. A felső iskola-hatóság különös esetekben 
felmentést adhat. A felvételből kizáratnak 12 évet meghaladott 
gyermekek, ha más intézetben nem tanultak, vagy más utón meg
felelő oktatást előzőleg nem nyertek.

3. §. A gyermekek rendszerint a 8 éves tanfolyam elvégzé
séig maradnak az iskolában. Korábbi eltávozás, vagy további 
benmaradás ügyében a felsőbb iskola-hatóság határoz.

4. §. A törvény végrehajtási utasítását a felsőbb iskola-ható
ság adja ki.

A vakok és szellemi fogyatékosok részére intézet ugyan van, 
de tankötelezettség nincs. A kisegítő iskolába, melybe jelenleg 
130 gyermek jár, orvosi vélemény alapján vétetnek fel a gyermekek.

Eremen.
XXVI. t. c. a siketnémák kötelező oktatásáról.
A tanács a közönséggel egyetértőleg rendeli:
E §. A siketnémák az alábbi szakaszok értelmében tanításra 

kötelezettek.
2. §. Siketnéma gyermekek, ha oktatásukról más ufón gon

doskodás nem történik, a tanköteles kor tartama alatt megfelelő 
intézetben helyezendők el, illetve tanítandók. Hogy valamely gyer
mek bennlakó vagy bejáró növendékkép fanítfassék, ezt a tanügyi 
osztály állapítja meg szakvélemény alapján. A gyermek fejlettsé
géhez mérten a tanítás kötelezettsége alól időleges, vagy végleges 
felmentést is adhat.

3. §. A felvétel, további rendelkezésig, a városban levő 
intézetbe történik. A bennlakás díja évi 350 M. a tandíj 200 M. 
állapíttatik meg. E költségek negyedévenként a gyermek vagyo
nából fizetendők, vagy az eltartásra kötelezettek részéről fede- 
zendők s végrehajtás útján is behajthatók.

4. §. A tanítási költségek a tanács tanügyi osztálya javaslatára 
mérsékelhetők, vagy elengedhetők, ha a szülők, vagy eltartásra 
kötelezettek ezt fedezni nem tudják. Ez esetben a költségeket rész
ben vagy egészben azon község fedezi, amelyben a kötelezett az 
esedékesség idejében, vagy a brémai állam elhagyása előtt lakott. 
Ha eltartásra kötelezett nem találtatik, a költségeket azon község 
fedezi, ahol a gyermek az esedékesség idejében lakik, vagy inté
zetbe szállítása előtt lakott. Az ország községeinek részéről fize
tendő összegek felét a kerület megtéríti. Az ezen határozatok ér
telmében nyújtott segély nem bír közsegély jellegével.
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5. §. A tanács tanügyi osztályának határozata ellen a tanács
hoz fellebezhető.

6. §. A taníttatás elmulasztása esetén a mulasztások bünte
tése a népiskola részére fennálló szabályok értelmében történik.

Bremen, a tanács 1898. évi június 24. gyűléséből.
A vakok részére sem rendelkezés, sem intézet nincs.
A gyengetehetségű gyermekek részére törvényes rendelkezés 

ugyan nincs, de a tanács s illetve közgyűlés határozatából külön 
kisegítő iskolák és osztályok létesítettek és pedig az 1906—7 
tanévben 12 osztály 250 növendékkel.

Bajorország.
Bajorországban a siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekek 

az 1903. évi junius 4-iki tankötelezettségi rendelet értelmében épp 
úgy tankötelesek, mint az épérzéküek. A siketnémák és vakok a 
meglevő intézetekben túlnyomó számban elhelyezést nyernek, a 
többiek megfelelő magánoktatásban részesülnek. A gyengeelméjű 
gyermekek külön kisegítő iskolában, vagy osztályban nyernek ki
képzést, vagy a népiskolába vétetnek fel. A tankötelezettségi ren
delet és végrehajtási utasítás idevonatkozó szakaszai a következők:

I. §. A tankötelezettség a betöltött 6 éves kornál kezdődik 
és 10 évig tart. Ebből 7 év rendes iskolai oktatás, 3 év pedig ismétlő 
oktatás.

16. §. A népiskola látogatásától felmentetnek: . ..
2) ha mint rendes tanulók más tan- vagy nevelő-intézet

ben nyernek, a hatóság részéről megfelelőnek minősített oktatást.
_ Az utasítás bennünket érdeklő rendelkezései:

A) Általános határozmányok 1. p. 1!. A törvény minden tan
köteles korú gyermekre kiterjed, aki a szabályszerű életkor eléré
sekor az országban tartózkodik. Testileg vagy szellemileg fejletlen 
gyermekek is kötelezhetők az iskolába járásra, de a hozzátartozók 
a fölvételt nem követelhetik. Rendszerint számukra létesített kisegítő 
iskolába vagy osztályba, intézetbe utalandók.

5. p. e) 1. A felvétel vagy visszautasításnál nemcsak az iskola, 
hanem a gyermek érdeke is szem előtt tartandó, akikre nézve már 
az iskolába járás is nevelő hatással lehet, bárha a tanításban nem 
vehetnek is tényleges részt. Ezért bár első sorban a számukra fenn
álló kisegítő iskola, siketnéma intézet, nyomorék gyermekek inté
zetébe, vagy vakok intézetébe való felvételre kell törekedni, de 
esetleg a népiskolába is felvehetők, ha az az oktatás hátránya nélkül 
történhet. A hozzátartozók ellenkezése dacára is történhet ez ügy
ben intézkedés.

II. Ha a gyermek képezhetlenség, vagy csekély képessége 
miatt visszautasíttatott, akkor a helyi iskola felügyelő a felettes ható
ságnak jelentést tesz. Ugyancsak jelentést tartozik tenni az esetben 
is, ha tanév közben tűnik ki, hogy a gyermek valamely okból 
vakság, siketség, gyengeelméjűség, hülyeség stb.) nem való 
a népiskolába. A járási hatóság, esetleg a gyámhatóság és illetékes 
lelkészi hivatal közbejöttével törekedik arra, hogy a gyermek cél-
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Poroszország.
Poroszországban, Schleswig-Holstein tartomány kivételével, 

ahol az 1805 nov. 8. pátens intézkedik a 15 éves koron alul levő 
siketnémákról (minden siketnéma, ki 15 éves korát el nem érte, 
az intézetbe viendő s ott az állam költségén nevelendő és taní
tandó), sem a siketnémák, sem vakok, sem gyengeelméjüek okta
tásáról nem intézkedik külön törvény. Rendszerint a gyámügyi tör-' 
vény értelmében járnak el azon szülőkkel szemben, akik siketnéma 
vagy vak gyermekeiket nem iskoláztatják. Ennek alapján a legtöbb
ször sikerül a szülők vonakodását a birodalmi törvény 1666. §-a 
alapján megtörni (1900. jul. 2). Az erre vonatkozó körrendelet a 
következő:

Az 1900. jul. 2-iki, a kiskorúak kényszernevelésére vonatkozó 
törvény 1. §. 1) azon esetekre vonatkozik, amidőn a szülők nem 
épérzékü gyermekeik oktatásánál a rendelkezésükre álló körülmé
nyeket visszautasítják. Újabb tapasztalat, hogy az oktatásban nem 
részesülő siketnémák száma még mindig jelentékeny. A törvény 
végrehajtásánál a kényszernevelésre vonatkozólag a bíróság nem 
járhatott el egyértelműig, de a kamarabiróság 1901 illetve 1903 
évi döntvényei megmutatták, hogy a törvényes képviselő vonako
dását siketnéma vagy vak gyermeknek intézetbe való szállítását 
illetőleg a birodalmi törvény 1666. §. értelmében meg lehet szün
tetni. Miután kívánatos- hogy minden siketnéma és vak részesüljön 
a rendes tanítás áldásában, megkeressük Cimet, hogy a hivatott 
tisztviselőket az említett döntvényre figyelmeztesse azzal, hogy a 
gyámhatóságnál ez értelemben tegyenek javaslatot. Belügyi és val
lásügyi minisztérium. A kormányelnökségekhez.

Braunschweig.
A nem épérzékü, gyengeelméjű vagy hülye gyermekek neve

lésére vonatkozó törvény. 1894. márc. 30. 1. §. Nem épérzékü 
(vak, siketnéma vagy nagyothalló) gyengeelméjű és hülye gyerme
kek, mihelyt 7 évüket elérték s a népiskolába felvehetők nem vol
tak, megfelelő intézetben helyezendők el, ha más úton kielégítő 
oktatást nem nyerhetnek, és testi vagy szellemi fogyatkozásuk 
miatt az intézetbe sem valók. Az intézet székhelyén lakók nem 
kötelesek az intézetben lakni, de tanításra bejárnak.

2. §. Hogy nem épérzékü, gyengeelméjű, vagy hülye gyer
e k  felvétessék-e a népiskolába, e fölött az iskola felügyelő jelen
tése alapján az iskolaszék határoz.

Az iskolaszék határozata az érdekelteknek Írásban kiadandó. 
Ez ellen 14 napon belül a hercegi consistoriumhoz nyújtható be 
felebbezés, amely véglegesen határoz.

Végleges határozat után az iskolaszék a tárgyalásokról a járási 
hatóságnak tesz jelentést.

3. §. A járási hatóság — Braunschweigban a rendőrhatóság
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— ha a gyermek az intézetbe való felvételre alkalmas, a szülőkkel 
intézkedik az elhelyezés iránt.

Ha a szülő, vagy eltartásra kötelezett igazolni kívánja, hogy 
a gyermek vagy alkalmatlan a tanításra, vagy pedig más utón gon
doskodik a neveltetéséről, a hatóság kötelessége, hogy a tényállást 
megállapítsa s ha a gyermek elhelyezése szakvélemény alapján 
kívánatosnak mutatkozik, azt elrendelje.

Az elhelyezés iránti határozat az érdekelttel Írásban közlendő, 
aki 14 napon belül kérvényszerüleg felebbezhet. Végleges döntés 
után, esetleg kényszer útján is, gondoskodik a járási hatóság a 
gyermek elhelyezéséről.

4. §. Ha a gyermeknek intézetben való elhelyezése nem ren
deltetett el, a tanköteles kor alatt azonban a körülmények megvál
toztak, a 3. §. intézkedései foganatosítandók.

5. §. Az elhelyezési költségek, a szállítás költségeit is bele
értve, a gyermek vagyonából vagy az eltartásra kötelezettektől, eset
len végrehajtás útján is, fedezendők.

Ha ezek erre képtelenek, a községi szegény alapot, ennek 
nem létében az állami szegény alapot terheli a költség.

6. §. A végrehajtást illető utasítások közigazgatási úton adat
nak ki.

7 §. Jelen törvény 1905 ápril 1. lép é'etbe a nem épérzékü 
gyermekeket illetőleg'. Gyengeelméjű vagy hülye gyermekekre vo
natkozólag rendeleti úton történik intézkedés.

Melynek hiteléül stb. stb.
Baden-Baden, 1894 március 30.

A lbrech t, p o ro sz  herceg.

Schweiz.

Zürich. A nem épérzékü s gyengetehetségü gyermekek taní
tása az 1899. évi népoktatási törvénnyel rendeztetett. A ll .  §. 
Gyengeelméjűség, vagy testi törődöttség miatt rendes tanításban 
nem részesíthető gyermekek hivatalos orvosi vélemény alapján a 
a népiskolából kizáratnak. Az ilyen gyermekek más gyámolításban 
részesítendők.

81. §. Züllött, gyengeelméjű, vak, siketnéma, görvélyes és 
rachitikus gyermekek számára létesített intézetek állami segélyben 
részesíttetnek, amennyiben a követelményeknek megfelelnek.

Az 1906. julius 31-iki rendelet az állami hozzájárulást így 
szabályozza: Ha képezhető, de testi vagy szellemi fogyatkozás 
miatt népiskolába nem járható gyermeket megfelelő intézetbe kell 
elhelyezni, az állam szükség esetén a tanköteles kor tartamára 
50—100 fr. segélyt nyújt, azon feltétellel, hogy a község is meg
felelő hozzájárulást ad.

Az állam a tanító fizetésének %  fedezi, s korpótlékot ad.
Bern. Az 1894. elemi oktatásról szóló törvény 55. §. A nép- 

iskolába csak oktatható gyermekek vehetők fel. Hülyék teljesen 
kizáratnak.
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Siketnémák, vakok, gyengeelméjűek és epileptikusok, ha 
képezhetők, intézetben helyezendők el. Az állam gondoskodik arról, 
hogy ezen intézetek a követelményeknek megfeleljenek.

A szegénysorsu gyengeelméjű gyermekek intézetben való 
neveltetési költségeit, a község fedezi az állam támogatásával.

Luzern. A nevelésügyi törvény 13. §. Siketnéma és gyenge
elméjű gyermekekről a tanító a nevelésügyi hatóságnak jelentést 
tesz.

49. §. Siketnéma gyermekek számára létesült egy intézet. Szü
lők és gyámok köteleztetnek, hogy ilyen gyermekeket az intézetbe 
adják, ha neveltetésükről máskép nem gondoskodnak. Szegény 
gyermekek után a költségeket az illetékes község fizeti. Az 52. §. 
ugyanezt mondja ki a gyengeelméjű gyermekekre is. A végrehaj- 
ási utasítás 12. §. ezen kötelezettséget a vak és epileptikus gyer
mekekre is kiterjeszti.

Glarus. Az 1903. évi szegényügyi törvény 18. §. Szellemileg, 
vagy testüleg hátramaradott, gyengeelméjű, siketnéma, vak, de 
képezhető szegény családból való gyermekek, akik otthon kellő 
gondozásban és nevelésben nem részesülhetnek, a tanköteles kor
ban a szegény alap terhére megfelelő intézetbe vagy családnál 
helyezendők el, ahol munkaképességükhöz szükséges ismereteket 
és képességeket elsajátíthatják.

Zug. A tankötelezettségi törvény 3. §. c. szerint; ha a nép
iskolából a gyermek véglegesen felmentetik (vak, siketnéma, epilep
tikus, gyengeelméjű) az iskolai hatóság a szülő beleegyezésével 
gondoskodik a gyermeknek megfelelő inlézetbe való elhelyezésről. 
A Canton a községeknek segélyt nyújt e célból.

Freiburg. 1899. népoktatási törvény 2. §. A községek köte
lesek az abnormális gyermekek taníttatásáról gondoskodni.

Solothurn. 1896. népoktatási törvény novellája 25. A súlyos 
testi és szellemi vagy erkölcsi fogyatkozásban szenvedő gyermekek 
(vakok, siketnémák, gyengeelméjűek, elhagyottak stb.) akik a nép
iskolából kizárandók, az állam támogatásával részesítendők okta
tásban.

Schaffhausen. Az 1892. évi községi törvény 158. §. Az állam 
támogatást nyújt a következőkben:

a) elmebetegek, epileptikusok, gyengeelméjűek stb. megfelelő 
ápolásában;

b) vakok, siketnémák, gyengeelméjűek intézetekben való 
elhelyezésénél.

160. §. A költségekhez való hozzájárulás olyan összegben 
történik, a mennyit a község az egyes esetekben maga áldoz.

A többi Canton, bár nem törvényileg, de elrendeli, hogy az 
abnormális gyermekek oktatásáról az illetékes községek gondos
kodjanak s az intézetek fenntartásához bizonyos évi járulékkal 
hozzájárul.

Franciaország.
Az 1882. évi március 28-iki törvényben a siketnémák és vakok
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tankötelezettsége a 6—13 éves korig is benn értetődik; de a tör
vény ezekre vonatkozólag kimondja, hogy megfelelő oktatásukról 
rendeleti utón fog intézkedés történni. Az állam a törvény ezen 
rendelkezésével azonban csak Ígéretet tett, mely még a jövőben 
váltandó be (Sarrien minister beszédéből.)

Norvégia.
Az abnormális gyermekek tanítására vonatkozó törvény 1881. 

junius 8-áról s az 1896. évi május 2-iki kiegészítő törvény.
1. §. A siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekek számára 

az állam megfelelő számú nevelő- és tanintézetet állít fel. (I. 3. §.
és 6. §.)

Ezen intézetek célja:
hogy 1. A lehetőség szerint az elemi népoktatásnak megfelelőleg 
vallásos és gyakorlati nevelést nyújtson a növendékeknek és őket 
a gyakorlati élet számára kiképezze; és hogy

2. őket szükség szerint az állami vallás tanaiból az első 
áldozásra előkészítse.

Egy intézetben rendszerint csak az abnormális gyermekek 
egyik csoportja helyezhető el. Egy siketnéma intézetben a két 
módszernek csak egyike alkalmazható vagy a jelbeszéd, vagy az 
élőszó.

2. §. (1896. máj. 2.) Az intézeteket az állam, vagy községek 
vagy magánosok állíthatják fel államsegéllyel, s a tanítás ingyenes. 
Az államsegély, melyet a képviselőház állapít meg, a következő 
feltételek mellett adható:

1. Az intézet — tandíjmentesen — vagy a bennlakó gyer
mekeknél a szabályzatában megállapított eltartási díj mellett, a 
jelen törvény értelmében oda utalt gyermekeket elfogadja, de oly- 
kép, hogy a megengedett számot túl nem lépheti.

2. A tanárok fizetésének megállapításához a király jóváha
gyása szükséges.

3. Az intézet igazgatósága, az illetékes minister felhívására, 
az államkincstár részéről arányos hozzájárulással olyan férfi és 
női segítséget tartozik igénybe venni, aki különösen pedagógiai 
tekintetben szükséges ismeretekkel bír, és az iskola különleges 
nevelését és tanmódját elsajátítani óhajtja.

4. Az igazgató a növendékeket, amennyiben nem az intézet
ben laknak, megfelelő családoknál helyezi el és az ottani eltartá
sukat ellenőrzi.

5. Az anyagi ellátás és az intézet szervezete, valamint tanterve, 
az abnormális gyermekek részére felállított intézetek igazgatóságá
nak véleménye alapján a király, vagy megbízottja részéről hagyat
nak jóvá.

3. §. (1896. május 2.) A felvételi kor és az oktatási időtartam 
a következő:
Siketnéma gyermekekre nézve betöltött 7 évtől betöltött 17 évig 
Vak „ „ „ 9  „ ,  21 „
Gyengeelméjű „ „ „ 8 „ „ 21 „
minden gyermek legalább 8 tanévig maradván az intézetben.

16
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Felvételt nem nyernek, illetve elküldetnek a testi nyomorékok 
— orvosi vélemény alapján — akiknek az iskolába járása vagy 
hasztalan, vagy nem tanácsos,

2. az intézet szervezetében megállapított osztályokat elvég
zett növendékek.

Azon gyermekek, kik a fent megállapított korhatáron belül 
az osztályokat be nem végezték a szülők kérelmére s a vallás és 
közoktatásügyi mínister engedélyével s ha azt az abnormális gyer
mek intézeteinek igazgatója javasolja, még további 2 évig marad
hatnak az intézetben.

4. §. Minden egyén, aki abnormális gyermeket tanításra elfo
gad, vagy magán iskolát létesít, az iskolai hatósághoz tartozik 
fordulni s kérelmét erkölcsi bizonyítvánnyal támogatni.

5. §. (1896. május 2.) A főfelügyeletet ezen intézetek felett 
az abnormális intézetek igazgatója gyakorolja. Köteles az igazgató 
ezen intézeteket megvizsgálni működésűk közben s támogatja őket 
tanácsával és utasításokkal. Ezen kívül gyakorolja azon jogokat, 
melyek részére a törvényhozás, vagy felettes hatósága részéről 
adatnak.

A vallás oktatást a püspök részéről kinevezett pap felügyeli. 
Ez utóbbi végzi a hitoktató működése fölött az ellenőrzést.

Az 1. és 2. §. említett iskolákról minden tanév végén a fő
felügyelő igazgató a közoktatásügyi ministerhez jelentést tesz az 
illetékes igazgatók jelentései alapján.

6. §. (1896. május 2.) Az iskolai hatóságok a király által 
jóváhagyott szabályzat alapján, minden évben jelentést tesznek a 
községben elő abnormális és a 3. §. említett korban levő gyer
mekekről. A köteles kort elért gyermekről első ízben az orvosi 
vélemény is csatolandó s ezen kívül a minister rendeletére ilyen 
orvosi vélemény szükség szerint mindenkor kiállítandó. A jelentés 
a népiskolai tanfelügyelőségek utján a ministerhez küldetik fel, aki 
az abnormális iskolák igazgatójának véleménye alapján azon gyer
mekeket, akik a 3. §. tankötelesek, de oktatásban nem részesül
nek, minden évben a kijelölt intézetbe utalja. Ezen határozat a 
tanfelügyelőség útján az érdekelt iskolai hatóságokkal közöltetik, akik 
a beszállítás iránt a rendelet értelmében intézkednek.

Minden abnormális intézet igazgatója, a tanítói személyzettel 
egyetértőleg hat hónappal a gyermeknek az intézetbe beadása 
után s azután is minden évben legalább egyszer, a hatóság útján 
jelentést tesz a gyermeknek az intézetben további megmaradásá
nak szükségessége és haszna iránt. Ezen jelentéshez a szakorvos 
véleménye is csatolandó.

Ha az abnormális intézetek igazgatója a gyermek megvizsgá
lása után, vagy a nélkül, szükségesnek látja a gyermek visszakül
dését a szülői házba, vagy áthelyezését más megfelelőbb intézetbe, 
erről a ministeriumnak intézkedés végett jelentést tesz.

Ha a gyermek hozzátartozói figyelmeztetés dacára sem kül
dik a gyermeket iskolába, birsággal sújthatók. Ha a birság lefize
tését az érdekeltek elfogadják, ez foglalás útján is behajtható,
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ellenkező esetben a rendőr hatóság előtt kell az igényt érvénye
síteni.

7. §. A intézetbe utalt vagyontalan gyermekek elhelyezése 
folytán felmerült költségek, valamint az eltartás és ruházat költségei 
is az érdekelt községet (község, város vagy kerület) terhelik, de 
a megyei hatóság határozata alapján ennek egy harmadát az érde
kelt megye szegényalapja megtéríti.

8. §. Jelen törvény királyi rendelettel lép életbe, a megfelelő 
intézetek felállításával kapcsolatban.1

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.

Miniszteri látogatás. Apponyi Albert gróf nejével dr. Náray 
Szabó Sándor miniszteri tanácsos kíséretében f. évi május hó 22-én 
meglátogatta a vakok budapesti orsz. intézetét. A miniszter úr 
különösképen az oktatás iránt érdeklődött, miért is több osztály
tan  meghallgatta a tanítást. Az elméleti tárgyakon kívül megnézte 
a fiú növendékek igen ügyes tornagyakorlatait, a leányok énekkel 
egybekötött táncát, a faslőjdöt, az ipari műhelyeket, a női kézi
munkát, a kisebb növendékek pálcika-munkáit, a nyomdát, a könyv
kötést s a látott dolgok igen lekötötték úgy a miniszter, mint 
neje figyelmét. Az oktatási tárgyak végig szemlélése után a dísz, 
háló, torna-termet, társalgót, ebédlőt és a konyhát nézték meg. 
Az ebédlőben az étlap iránt érdeklődött a miniszter. A látogatást 
a növendékek éneke fejezte be, mely igen megnyerte tetszésüket. 
A miniszter bemufattatta a testület tagjait, mindenkivel néhány 
szívélyes szót váltott és láthatólag kellemes benyomással távozott 
az intézetből. Innen a vakokat gyám. orsz. egyesületbe mentek, 
ahol a kefekötést, harisnyakötést, szőrtisztítást, árú-raktárt és az 
egyes szobákat szemlélték meg. Általános feltűnést keltett Greisin- 
ger István vak gépirónak gyors és hibátlan írása. Mintegy 2y2 
órai tartózkodás után teljes megelégedésének kifejezése mellett 
távozott a miniszter a vakok intézeteiből.

A vakok budapesti orsz. intézetét a múlt hóban meglátogat
ták: dr. Telbisz Károly, udv. tanácsos, temesvári polgármester 
dr. Tarnay Gyula Borsód m. alispánja, az orsz. kisdedóvóképző 
intézet III. éves növendékei Végh József és Ferenczy Izabella 
tanárok vezetésével, továbbá C. Kofel iskolai kormányzónő (supe- 
rintendens) Madrasból (India) dr. Hagara Viktor nyugalmazott 
főispán kíséretében.

1 A siketnémákra vonatkozólag 1883. jut. 1., a vakokra vonatkozólag 
1885 és 1886 jul. 1., gyengeelméjííekre vonatkozólag 1892. jul 1. lépett a 
törvény hatályba.
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A vakok budapesti orsz. intézete május hó 31-én az intézeti 
kápolna céljaira ünnepélyt rendezett, melyen nagy közönség vett 
részt, megjelent Szalay Imre Öméltósága a Nemzeti Múzeum igaz
gatója, ügyünk lelkes barátja is.

A gyógypadegógiai intézetek új tanterve. A budapesti 
állami gyógypedagógiai nevelő-intézet tantestülete az évek során 
szerzett tapasztalatok alapján az 1908. évben új tantervet és uta
sításokat szerkesztett az intézet számára. A minisztérium 53523 1909. 
számú rendeletével ezt a tervet jóváhagyta s kötelező használatát a 
hasonló intézetek számára is elrendelte. Ha a munka a sajtó aló! 
kikerül, bővebben foglalkozunk vele.

Felvétel a gyógypedagógiai képzőbe. Az 1909/10. iskolai 
évben képzőnk i. évfolyamára 14 ösztöndíjas hallgató vétetik fel. 
A pályázati feltételek ugyanazok, mint az előző években voltak. 
A felvételek iránti kérvények ez évi június hó 30-ig személyes 
jelentkezés útján nyújtandók be Berkes János igazgatóhoz.

Szakképesítő vizsgálat. A gyógypedagógiai tan.-képzőn 
az idei szakvizsgálatok lapunk előző számában közölt napokon 
Náray-Szabó Sándor dr. miniszteri tanács úr elnöklete alatt tartat
tak meg. A minisztérium engedélye alapján vizsgálatra jelentkez
tek: Deschenszky Nándor, Fiedler Lajos, Joó Sándor, Kozma 
Sándor, Lett József, Sándor Szilveszter, Simon József, Sturm Jó
zsef, Szabó Károly, Tamás István, Varga Béla, Wayán Ferenc és 
Schönberger Mór; továbbá Kelemen Ignác, aki csak kiegészítő 
vizsgát tett.

A vizsgálatot valamennyien sikeresen állották ki, s közülök 
4 általános jeles, 8 általános jó, 1 pedig általános elégséges ok
levelet nyert.

Országos elmeorvosi értekezlet. A magyarországi elme
orvosok ez évben tartják V. értekezletüket az XVI-ik nemzetközi 
orvoscongressus előtti napon, 1909. évi augusztus hó 28-án. 
Az értekezleten való részvétel a szervező bizottság titkáránál 
Dr. Hudovernig Károly egy. m. tanárnál jelentendő be. A tagsági 
díj 5 korona. Az értekezlet tagja lehet minden orvos, továbbá 
nem orvos is, ha oly tudományágat müvei, mely az elmekórtan- 
nal kapcsolatban áll.

Halálozás. Lapunk zártakor vettük a szomorú hírt, hogy 
Fehér Károly, a siketnémák jolsvai intézetének tanára, ez évi junius 
hó 11-én életének 27-ik évében elhunyt, Benne egy törekvő, szor
galmas és kedves kartársat szólított el a végzet sorainkból s azért 
nemcsak hozzátartozói és tanári testületének tagjai, hanem az egész 
gyógypedagógiai tanárság őszinte szívvel osztozik a mély gyász
ban. Az elköltözött három évi elemi iskolai gyakorlat után iratko
zott be a budapesti gyógypedagógiai képzőre önköltséges hall
gatói minőségben. Az 1905. évben alapvizsgálatot, 1906-ban pedig 
szakképesítő vizsgát tett. A gyógypedagógiai oktatásügy terén gya
korlati működését a siketnémák jolsvai intézeténél kezdte meg s 
ott érte utói végzete is. Áldás és béke lengjen a megboldogult 
sirja felett!
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Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa 1909. évi május hó 26 án a következő tárgysoro
zattal tartott gyűlést:

1. Mi hal ik Gyula áll. főgymn. tanár beadványa a siketnémák 
intézetei háziipari slöjdoktatása tárgyában.

2. A gyengetehetségüek oktatására képző szünidei tanfolyamra 
való felvételek.

3. Dr. Bihary Károly „Gyógypedagógiai rendtartás“ cimü 
munkája.

4. Szatmár vm. kir. tanfelügyelőségének a szatmári kisegítő
iskola fejlesztése iránti javaslata.

5. A gyógypedagógiai intézetek igazgatóinak állandó helyet
tesítésére vonatkozó javaslat.

6. Az ifjú vakok intézeteinek tanterve.
7. A siketnémák szegedi intézete tantestületének április 24-iki 

jegyzőkönyve.
8. A siketnémák körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságá

nak május 4-iki jegyzőkönyve.

KÜLFÖLDI SZEMLE.

A németbirodalmi kisegítő-iskolák szövetségének VII. 
gyűlése. Meiningen városban, április hó 13., 14. és 15-én, több 
mint 700 szakember részvétele mellett zajlott le a németbirodalmi 
kisegítő-iskolák gyűlése.

Az első nap legfőbb tárgya Basedow hannoveri igazgató 
előadása volt, aki arról értekezett, hogy miként lehetne a kisebb 
községekben élő gyengetehetségü gyermekek oktatásának és neve
lésének kérdését megoldani. Felemlítette, hogy Németországnak 
mintegy 120.000 tanköteleskorú gyengetehetségű gyermek közül 
csak a nagyobb városokban élő 24.000 részesül a különleges 
gyógypedagógiai oktatás áldásaiban. Miután pedig a szövetségnek 
egyik főfeladata a gyengetehetségüek oktatását szolgáló intézmé
nyek terjesztése, nem szabad figyelmen .kívül hagyni a szétszórtan 
élő nagy tömeget.

Megoldási módozatokként az előadó szerint a következők 
kínálkoznának:

1. Az elemi iskola szervezetének megváltoztatása oly módon, 
hogy az első iskolai év előkészítés legyen s inkább csak az óvó 
jellegét viselje. Itt különösebb gond volna fordítható a gyenge 
gyermekekre. A mannheimi iskolarendszer s az osztályok növen
dék létszámának leszállítása szintén enyhítene a bajon.

2. Egészen kis községekből valamelyik közeli város iskolá
jába kellene bevinni a gyermekeket a község költségén.

3. Az egymáshoz közelfekvő községek közösen is alapíthat 
nának egy kisegítő iskolát, amelynek napközi otthon jellege lehetne.
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4. Ha az előbbi módok nem válnának be, úgy a gyenge- 
tehetségű gyermekeket gyógypedagógiai nevelő intézetekben kel
lene elhelyezni. Ilyen intézetek felállítása az állam kötelessége volna, 
a növendékek ellátási díjainak fedezése pedig ugyanolyan módon 
történhetnék, mint a siketnémák, vakok és idióták intézeteinél.

Az egybegyűltek előadó javaslatait elfogadták s kimondották, 
hogy a gyengetehetségű gyermekek általános statisztikájának össze
gyűjtése, valamint számukra különleges nevelő-intézetek felállítása 
szükséges.

A második előadás tárgya: „A számtani oktatás a kisegítő
iskola középső és felső fokán“ című tétel volt, amelyről Schütze 
értekezett, általános tetszés és helyeslés mellett.

A gyűlés második napja dr. Wehrhahn elnök nagyobbsza- 
bású beszédével vette kezdetét. Ennek keretében vázolta a kisegítő- 
iskolái ügy fejlődését s felemlítette, hogy ezidő szerint a Német
birodalomban már 250 iskola, 1000 osztállyal 23000 gyengetehef- 
ségű gyermekkel működik. A kisegítő-iskolái tanulók iskolakötele
zettsége szabályozva van, maga az intézmény pedig törvények 
által nyert megerősítést. A tanerők továbbképzése céljából Majna 
melletti Frankfurtban és Bonn-ban szaktanfolyamok rendeztetnek.

Az elnöki megnyitó után következett dr. Leubuscher és Adam 
előadása: „Az orvos a kisegítő-iskolában,“ majd dr. Voigt érteke
zése: „A psychiatria és a kisegítő-iskola,, cím alatt.

Igen tanulságos volt az utolsó előadó, Ottó berlini tanítónő 
felolvasása is. „Szemléltető oktatás a sétákkal kapcsolatban“ cím 
alatt mondott el igen hasznos és a gyengetehetségű gyermekek 
eredményes oktatása szempontjából megszívlelésre méltó dolgokat 
ezzel az alapgondolattal: „Ki a szabadba!“

Az összejövetel harmadik napját a közebéd és a különféle 
élvezetes kirándulások foglalták le, amely után a társaság minden 
tagja kedves emlékkel távozhatott Meiningenből.

Megemlítjük még, hogy a gyűléssel kapcsolatban kiállítás is 
rendeztetett, amely hat osztályban mutatta be a kisegítő-iskolák 
ügyét s hogy a gyűlés határozatából kifolyólag a szövetség Halle- 
ben kisegítő-iskolái múzeumot létesít, állandó kiállítás jellegével, a 
nevezett város által e célra felajánlott helyiségben. ex.

A düreni vakok intézete. Az intézetben heti 337 tanórát 
tartanak, melyből 84 óra a zene oktatására fordíttatik. Az előké
szítő osztály két részből áll, az egyikbe normálisán fejlett, a másik
ban pedig gyengébb tehetségű gyermekek vannak sorozva. E kettő 
mellett egy úgynevezett továbbképző osztály is szerepel, melybe a 
később belépők, nagyot hallók és beszédhibában szenvedők fog
lalnak helyet. A tulajdonképeni képző-, illetve elméleti osztályokat 
megelőzi a kisegítő osztály, a szellemileg elmaradottak részére. 
Csak azután következik az 5 felmenő parallel elméleti osztály. Ezen
kívül gondoskodva van az egyéni oktatásról (pl. vaksiket) is.

Az ipari oktatást 4 mester és 2 segédmester látja el. Az 
intézetnek 1 székfonó-, 2 kosárfonó-, 1 kefekötő-műhelye és 1
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kötélverö helyisége van. Az intézet jelenleg 206 vak növendéket 
lát el.

1900-ban nyilt meg az Anna-menhely (Schoeller Fülöp alapít
ványa), mely ma 600.000 márka alaptőkével rendelkezik. 1904-ben 
140.000 márka költségen felépült a foglalkoztató műhely és ugyan
ezen évben a nevelő intézet 18.000 márka költséggel egy 200 
négyszögméter alapterületű modern tornateremmel gyarapodott. 
1906-ban épült meg a 21 méter hosszú fedett lekepálya és kötél
verő, mely 5000 márkába került.

Az intézet pavillon rendszerben épült és pedig:
Az I. ház — az igazgató lakását, irodákat, több osztályt, 

munkatermet, tanácstermet, tanári szobát, könyvtárt, mintázás, zene 
és kézügyesítés céljaira szolgáló helyiségeket, tanszertárt, dombor
nyomáséi írások és könyvek részére szolgáló termet, dísztermet 
(orgonával), ruharaktárt, vasaló- és varrószobákat, cipész, kovács 
és lakatos műhelyeket foglalja magában. Ezen házban van még 
az irg. nővérek kápolnája és lakhelyisége is.

A 11. ház — az úgynevezett fiúkháza — a növendékek nap
pali- és hálótermeivel, azonkívül a felügyelők lakószobáival.

A 111 ház — a gazdasági épület — ebben van a gőzkonyha, 
250 növendék számára berendezett ebédlő, az irg. nővérek és 
hajadon cselédek ebédlője, éléstár és a modern berendezésű fürdő.

A IV. ház — leányokháza — munka-, lakó- és hálótermeket 
foglal magában leányok részére. Ezen házban még egy külön 
fürdő, ruhatár és mellékhelyiség is van. Az épület oldalszárnyain 
az 1-ső és 2-ik tanár tiszti lakása foglal helyet.

Az V. házban van az előkészítő- és kisegítő-iskola. A kicsiny 
növendékek részére szükséges lakó-, háló- és iskolaszobákkal.

A VI. ház — betegek háza — 20 ágygyal, orvosi rendelő 
szobával, fürdővel, konyhával, ravatalozó teremmel és hullakamrával.

A VII. ház a tornaterem.
A Vili. ház a fűtés és világítás céljait szolgálja. Ebben az 

épületben van a mosógép, szárító- és mángoroló szoba. Ugyan
csak itt van a gépész lakása is.

A IX. házban vannak az iparíanműhelyek 50 munkás részére.
A X. házban van a fűthető tekepálya és kötélverő-műhely.
A XI. házban lakik a portás, itt van a nyomda és kölcsön- 

könyvtár helyisége, az üzletvezető és raktárnok lakhelyiségei és 
hivatalai.

Végül a XII. ház raktári helyiségül szolgál.
A villarendszerben épített házakat gyönyörű park veszi körül. 

A park között játszóterek, iskolái tanításra szolgáló kertek vannak 
s 10 különböző fajú kendertermelés céljaira berendezett nagyobb 
terület áll a növendékek rendelkezésére.

1909. március hó 26-án tartotta Brandstater A. a vakok 
königsbergi intézetének igazgatója 25 éves jubileumát Az ünne
peltet növendékei, tanári testületé és a kormány melegen üdvö
zölték s tiszteletére fényesen sikerült ünnepélyt s bankettet ren
deztek.
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A müncheni kisegítő-iskolái tanfolyam. Az Experimen
telle Paedagogik ez évi 1—2 számában ismerteti a müncheni tan
erők számára rendezett kisegítő iskolai tanfolyamot, melyet az oda
való iskolaszék azzal a megfontolással szervezett, hogy miután 
a gyengetehetségü és lelkileg abnormis gyermekek nevelése és ok
tatása különös szakképzettséget kiván, a müncheni tanítók tájéko
zást és képzést nyerhessenek. A tanfolyam két kollégiumát — 
(beszédhibák gyógyítása, kézügyesség oktatása) — már az el
múlt esztendőben tartották meg. Az idén Kraepelin psychiatriai 
klinikáján folytatták a tanfolyam előadásait. A téli felévben az agy 
és idegrendszer anatómiájáról és fiziológiájáról, és a gyermekkori 
gyengetehetségüség mivolta, okai és kezeléséről, a nyári félévben 
pedig: Gyermekpsychológia és pedagógiai pathológia és Kísérleti 
psychologia cimmel tartatnak előadások.

Igen érdekes, hogy a bajor közoktatásügyi miniszter rende
leté értelmében ezeken az előadásokon a müncheni siketnéma- 
intézet tantestülete is részt vesz. Münchenben is szükségét érzik 
annak, hogy a siketnéma intézetnél működők általános gyógypeda
gógiai ismeretek birtokába jussanak, hogy feladataikat még jobban 
teljesíthessék. V. J.

VEGYES.

A közel múltban a »Daily Mail« azon hírrel lepte meg a 
világot, hogy a vakok részére külön dombornyomású lapot ad ki. 
A tervet nemsokára tett követi. A lap hetenkint egyszer fog meg
jelenni 16 oldal terjedelemben. Előfizetési ár Angolországban ó '/2 
shilling, külföldre 10 shilling. 10. d. A lapot vakok állítják elő. A 
korrektúra munkálatokat is vak fogja ellátni.

Picht Oszkár az általa feltalált Írógépen módosítást eszkö
zült. E módosítás abban áll, miszerint a vonalnyomású domború 
írást színezve is adja a gép.

Szünidei telepek. Berlinben a mi szünidei gyermektelepe
inkhez hasonló mozgalom indult meg szegény vak munkások ér
dekében. A gyűjtést a sajtó rendezi. A gyűjtés eredménye óly 
sikerrel járt, hogy a legközelebbi nyáron már 20 vak növendék 
mehet az adakozó német közönség fillérein a tengerpartra üdülni.

Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia 1909. 
évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküldötték: Rózsa Ede 
Budapest 10, Mészáros Imre Csongrád 5 K.
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