
A V atra  Luminousá.
(Világtalanok tűzhelye.)

Irta : Kirschenheuter Ferenc.

A növendékek négy osztályt végeznek, melyek után az össze 
vont osztályú továbbképzőbe jutnak. Előkészítőjük nincs. Fiuk és 
lányok az egész vonalon külön osztályba járnak. Az iparágakat 
férfi és női mesterek tanítják, köztük is van egy-két vak, kik ipar
águkat Németországban sajátították el. Tanítási tervükben szere
pelnek az összes szokott tárgyak. A zene tanulása nem kötelező, 
csak az tanúi, kinek hajlama és tehetsége van hozzá. Az alsóbb 
négy osztályban nincs zene, csak ének. A továbbképzés idejében 
a hegedű, bőgő, cselló, fuvola, piculó, zongora és mandolin 
(nemzeti hangszer) a tanítás tárgyai. Zenekarukat vezetőink dicsér
ték. Két éves korukban veszik fel a gyerekeket. Négy év a rendes 
iskolázás ideje, négy évig pedig ipart tanulnak, miközben a tovább
képző oktatást hallgatják. Két évvel ezelőtt a Monske-ügy miatt 
nem vettek föl növendékeket is így most II. osztályuk nincs. Az 
iparágak közül a posztócipőkészítést, a kötélverést, kosár- és 
székfonást, meg a kefekötést űzik. Árúikat a városban saját üzle
tükben árúsítják, mellyel egy székhajlító gyár van kapcsolatban ; 
a székeket a vakok fonják be.

Ha az építkezést tekintjük, úgy tetszik, mintha ezek a falak 
csak nyári tartózkodásra akarnának a vakoknak otthonul szolgálni, 
ha nevüket halljuk, a friss levegőre, a síkság csendjébe küldött 
betegeket sejtünk köztük, ám hallva ezt a tervezetet egyszerre 
egy egészséges, modern nevelőintézet áll előttünk.

De nézzünk be az épületbe. A lányok földszinti műhelyébe 
lépünk, mindjárt az anyag- és árúraktárba. Már magában véve 
az, hogy a kettő együtt van, lehetetlenné teszi a kellő rendet. 
A műhelybe nyíló ajtót egyik vezetőnknek kell kinyitni, mi hiába 
bajlódunk vele. Úgy tolódnak az ajtók, mint a mi villamos 
kocsijainkéi. Magyarázatul azt mondták, hogy a közönséges nyitott 
ajtókba a vakok beleütköznek. Ez igaz, ámde a vakot nem az 
asylum számára nevelik. Szokja meg, hogy óvatosan közeledjék 
az ajtóhoz, ha pedig ismeretlen folyosón jár, menjen a közepén. 
Ez tehát román specialitás. De hogy a vakok mozgását magában 
az asylumban kevésbbé veszélyezteti, mint az ajtó, el kell ismerni.

A cipőszövőmühelyben néhány vak leány házi cipőket készí
tett posztószélből egy horgólótűhöz hasonló vaskos csonttűvel
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Kaptafára fonják-szövik a cipőt, melynek szövése olyan, mint a 
szilánkfonás legegyszerűbb mintája. Az anyagot a hadseregtől 
kapják. A mesternő Németországból hozta ezt a munkát s azt 
mondják, hogy igen jól vált be. Még sehol se láttam vakokat ily 
munka mellett, pedig határozottan nekik való, egyszerű, tiszta, 
veszélytelen és könnyű. Ajánlom a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület figyelmébe. Torontálban bőrlappal utcán is hordja a 
nép az efajta félcipőt, három koronáért árulja a szatócs, valószínű, 
hogy import.

A többi műhely hasonló a mieinkhez. De érdekes a munka 
díjazás. Az iparos tanuló az első naptól fogva kap fizetést, még 
pedig az elsőosztályú munkás a készített munka húsz százalékát, 
a többi osztályúak fokozatosan kevesebbet, mert készítményeik 
értéktelenebbek, holott az anyag ugyanaz.

Az ebédlőbe érkeztünk. Mint általában az intézetben, itt is a 
kellő rend és tisztaság hiányzik s önkéntelenül a délolasz inté
zeteket juttatja eszünkbe. A piszkos falakra, légyrajokra, a lépcső
házak zugainak szemetjére kár volna szavakat vesztegetni. A háló
termek se különbek, de új rendszert látunk itt is. Nem termek, 
csak szobák négy-négy ággyal, minden ágy mellett külön kis 
ruhaszekrény, sőt külön kis mosdószekrény is; vaságyak, az 
ágyakban közönséges szalmazsák. Idősebbek külön is laknak egy 
szobában. A cél minden magyarázat nélkül kiérzik. Kerülni akar
ták a kaszárnyarendszert, otthoniassá; intimmé akarták tenni a 
vakok otthonát, önállóságra akarják őket szoktatni, ruhájukat, 
minden holmijukat kezeljék maguk. Nagyon helyes rendszer, de 
egy hátránya van. Úgyszólván lehetetlenné teszi a felügyeletet és 
a tisztálkodást, de meg más szempontokból is a vak ifjúságnál 
elengedhetetlen ellenőrzést. A hálószobákból, helyesebben lakó
szobákból ajtók nyílnak a fedett erkélyekre, melyek esős időben 
is biztosítják a szabad levegőn való tartózkodást s valóban kelle
messé tennék e kis otthonukat, csak a berendezés bútorzata ne 
lenne olyan vásárszerüen primitiv. Akaratlanul is eszembe jut a 
firenzei és milánói vakok pazar kényelme, melytől ugyancsak 
távolestek román fajrokonaik.

Az udvaron áthaladva két öt év körüli vak gyereket láttunk 
egy cselédleány felügyelete alatt, ki maszatos arcukról a legyeket 
hessegette. Az egyik gyerek siketnéma vak, a másik imbecil. A 
különben is szomorú képet a gyerekek hiányos ruházata még 
szomorúbbá teszi. A növendékek ruházata sötétbarna vitorlavászon. 
Legnagyobb részük szülői körben tölti a vakációt.
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Ami az intézet tanítási eszközökkel való fölszereltségét illeti, 
vajmi keveset mondhatok. Szegényes és kezdetleges. Külföldről 
szerzett brailietábla elég van. Az írás olvasást a braillerendszerref 
kezdik. (Úgy látszik, mi leszünk az utolsók, akik a braillelal kezdik.) 
A kleinírás tanítása a múltban rendszertelenül folyt, kezdetének 
ideje még most sincs meghatározva. Igen jó celluloid kézi tér-

Thodorescu Demeter és sajtója.

képeket használnak, melyek francia gyártmányok. Romániáról 
azonban csak papírba sajtoltakat használnak. Láttunk két gyors
írógépet is. Az egyik lausannei gyártás, Braun-féle, a másik bécsi 
Schurr Moritz-féle. Az utóbbi teljesen a Picht rendszere, de egyik 
sem éri el az angol Hall rendszerét. Ha még megemlítjük a 
Thodorescu sajtóján készült olvasókönyveket, meg egy-két ugyan
csak ezen nyomtatott zenemüvet (köztük Valdo Barbey intézeti
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vak szerzőnek Áriáját) végeztünk az összes fölszereléssel. Szer
tárnak egyelőre még híre sincs.

A legvégére hagytuk a könyvnyomót, pedig erre voltunk 
legkiváncsibbak. Thodorescu Demeter, ki hozzánk csatlakozott, 
igen rokonszenves megjelenésű, huszonhat év körüli, középter
metű, barna fiatalember. Nyugodt viselkedésén, higgadt beszédén 
azonnal megérzik a nem mindennapi intelligencia. Szembetegség 
következtében vakult meg már mint szedősegéd, most szemüve
get visel. Amig az ajtót kizárta, érthető izgalmamban egy hatalmas 
rotációs dübörgését véltem hallani, mely csak úgy ontja a folián- 
sok ezreit. De kitárul az ajtó, egy csaknem üres kis szobába 
lépünk és én keresem a gépet. Ő az asztalhoz megy, felnyit egy 
Remingtonburkolat-nagyságú vasszekrénykét, ráhelyezi a kezét s 
nyugodtan azt mondja: ez a könyvsajtóm. Csaknem elképedtem ... 
Hogy születik meg ebben naponta 5000 nyomtatott levél — kér
deztem magamtól, miközben ő hozzáfogott a végtelen egyszerű 
szerkezet magyarázásához.

Egy centiméternyi vastag fémlemezt emelt ki a masszív 
nehéz szekrénykéből, mely lemez, mint a brailletábla negatív 
lapja, lyukakkal van ellátva. Mig azonban a brailletábla negativjának 
mélyedései csak milliméternyiek, ezek körülbelül kilenc milli- 
méternyi mélységüek. Azután a szekrény fiókjából legömbölyített 
végű, 12—15 milliméter hosszú hengeralakú, acél pálcikákat szedett 
elő s ezeket a lyukakba csúsztatva brailleban kiszedett egy szö
veget. A szegek vége néhány milliméternyire kiáll a lukakból s 
az írás így tapintva is olvasható. A lemezt most a szöveggel 
visszateszi a szekrénybe, a kiálló betűkre ráhelyez egy papírlapot 
s a szekrény fölfelé nyíló ajtaját lecsapja, mely belsejével ráesik 
a papírra, végül a födelet egy emeltyű szerkezettel leszorítja. 
Fölnyitva a födelet, kész a nyomtatott lap. Szóval Thodorescu 
sajtója lényegében ugyanaz, mint a mi sajtónk, csak az, hogy mi 
a kész típusokból rakjuk ki a szöveget, ő meg braille-betűket 
pontonkint rakja ki szegecskéivel.

A betűk ilyforma kiszedésének gondolata nem új, de sajtókra 
eddig nem alkalmazták. Az utóbbi időkben azonban hallottunk 
hasonló eljárásokról, sőt gépszerkezetekről is, de ez Thodorescu 
érdemeiből mit sem von le. Ő ezeket megelőzve, teljesen magára 
hagyatva eszelte ki az eljárást s szerkezete, amint a maga egy
szerűségében megépítette, el kell ismerni, zseniális kis alkotás. 
Kicsi helyen fér meg, nincs helyhez kötve s igen könnyen kezel
hető. Azonban inkább magán- és házi használatra alkalmas, tömeg
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munkára nem való, mert alig gyorsabb, mint a mi sajtónk ; a 
szedés gyorsasága meg épenséggel meg sem közelíti a mi Hinze- 
gépünk munkáját. Nyomása nem éles, élessége azonban fokoz
ható, ha a föltaláló a vászonbetétet kaucsuk lemezzel helyettesíti, 
mire föl is hívtam figyelmét.

Miután Thodorescu láthatóan szívesen fogadta megjegyzé
seimet, több apróbb körülményre, hívtam föl figyelmét. így a 
szegecskéket befogadó rostaszerü lemez lukai a szegekhez képest 
tágak, úgy hogy a szegek mozognak bennük. Igaz, hogy a tágabb 
lukak különösen a vak szedőre nézve megkönnyítik a szedést, 
de károsan befolyásolják a nyomás precizitását. A lyukakat tehát 
szűkíteni kell s hogy a szedést emellett mégis megkönnyítsük, 
a lyukak szája köröskörül völgyszerűen bemélyítendő. A szegecs
kék stabilitásának fokozását a kaucsuk lemez alkalmazása még 
inkább fogja sürgetni, mert annak rugalmas szövete a szegecs
kék eltolódását vonja maga után. A szegecskék most körülbelül 
három milliméternyire emelkednek ki a lemezből. Ez sok, mert 
kaucsuk lemez alkalmazásával a szegek a papirt ki fogják lukasz
tani s száraz papir nyomását lehetetlenné teszik. Megjegyeztem 
továbbá, hogy a készüléket okvetlen alkalmassá kell tenni sor és 
pontközi nyomásra.

A föltaláló köszönettel fogadta észrevételeimet s miután 
megjegyezte, hogy a sor és pontközi nyomásra már meg vannak 
az eszméi, elmondta találmányának történetét.

— Nincsen ebben része kérem Monskenak még egy gon
dolattal sem, egy szóval sem. Ellenkezően egyedül ő az oka, 
hogy hatéves találmányom nem fejlődhetett ki teljesen s nem 
terjedhetett el. Sajtóm, mely 1905-ben készült, szabadalmazva van 
az egész világra. Az első modellt fából csináltam, mely után itt 
Bukarestben készítették kézimunkával azt a fémpéldányt, amelyet 
Monske Frankfurtba küldött a gyárnak alapmintaként. A gyár 
összesen húsz darabot készített, de nem adott el még egyet sem. 
Nem is adhat el, mert Monske, aki bár az én nevemre, de a 
saját tulajdonaként szabadalmaztatta, lefoglalva tartja az egész 
készletet. Ez a példány tehát az egyedüli, mely ezidőszerint mint 
a gyár készítménye használatban van. Mihelyt a Monske élleni 
pöröm eldől, új formában készül el sajtóm ugyanezen alapelve
ken, de több technikai módosítással.

Még az épütet lapos tetőzetére néztünk föl. Köröskörül 
fátlan rónaság, csak keletről ragyognak ide a város aranyos fejű 
bizánci kupolái. Hófehér kaviccsal borították be a földet, mely a
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vakító déli napban elkápráztatja szemünket. A szélén méternyi 
magas korlát fut körül. Hogy miért építettek lapos tetőt, azt felel
ték, hogy esős időben sétahelynek használják. A város közepén, 
egyéb hely hiányában praktikus ez a megoldás, de itt igazán 
nincs célja, ez a szép kavics ott benn az udvaron sokkal jobban 
szolgálná ezt a célt s minden veszély nélkül.

Mikor ebédre csengettek, fejeztük be látogatásunkat lenn az 
udvaron. Minden oldalról tódultak a vakok az ebédlő felé. Az 
egyik merész lépésekkel suhan el mellettünk, ez lát. A másik az

egyik vállát előre tolja, félrefordított fejjel erősen csoszogva hall
gatja az irányt; ez vakon született, félfülére gyengén hall. A har
madik zeg-zugos vonalakban törtet összehúzott szemöldökkel 
minden testi készséggel rendelkezik, de folyton irányt téveszt s 
erőltetett figyelemmel hallgatja, hol a tányércsörömpölést innen, 
hol társait onnan; ez nemrég vakult meg. Testtartásuk, karlendü
letük egy pillanat alatt elbeszéli egész életük történetét. Szegény 
körből, tudatlan kezek közül került ki legnagyobb részük s 
bizony állapotukon az intézeti testnevelés sem változtatott sokat.
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Csak itt-ott látni egy-egy életteljesebb temperamentumot, öntuda- 
tosabb szülői nevelés nyomait.

— Nogi tábornok Port-Arturbó! is épen ilyenkor búcsúzott 
el tőlünk tegnap — jegyezte meg a felügyelő, mikor meg
köszönve kísérőink szíves előzékenységét, útnak indultunk.

Vissza-vissza néztem a magános házra s mögötte a délibábos 
síkra. Egy kép tűnt el lelkemből, melyet képzeletem hosszú idők 
óta oly szépen kiszínezett, a vakok városának képe. Belőle ez a 
ház maradt csak meg, a többi délibáb volt, hitt, csalogatott s 
eltűnt, mikor közelébe értem.

A siketném ák beszédje.
Irta : Scholtz Lajos.

Hat évvel ezelőtt írtam egy cikksorozatot a hangok képzé
séről. Ez idő óta több kiváló kartársam írt ugyanerről. E kérdés 
állandóan napirenden van, meg nem unjuk, de kimeríteni sem 
tudjuk. Javítani törekszünk mindnyájan és legközelebb már új 
meg új hibákat látunk. Ez irányú következetes munkánk fénye
sen bizonyítja, hogy a stketnémák kiejtését — tehát beszédjük 
érthetőségét — felette fontosnak tartjuk, de bizonyítja azt is, 
hogy épen a kiejtéssel sehogy sem vagyunk megelégedve.

Megcsináljuk a hangokat. Ma már a legtöbb intézetben az 
I. osztályos növendékeknél többé kevésbbé jóE az egyes hangok 
és a nagyobb gyermek beszédjét, mégis nehezen értjük meg. 
Úgy vagyunk a hangokkal, mint a kőműves az egyes téglákkal. 
Mindegyik tégla jó lehet egymagában, de ha kellően össze nem 
kötjük őket, gyönge az épület, esetleg össze is dől. Mindnyájan 
tudjuk már, hogy egyes hangok tisztasága a hangkapcsok jósága 
nélkül a beszéd érthetőségét tekintve alig fél eredmény. E tétel 
azonban megfordítva is igaz. A beszéd lehet sima, tehát a hang
kapocs jó, de ha az egyes hangok rosszak, oda a beszéd ért
hetősége. Tehát erős épületet jó vakolattal, de rossz téglával 
szintén nem lehet építeni.

így a beszéd érthetősége 2 feltételtől függ: a hangok tisz
taságától és a hangok kapcsolatának simaságától. Érthetőség és 
tiszta kiejtés között különbséget tenni nem tudok. Legfeljebb 
fokozatot látok a kettő között. A tiszta kiejtés magában foglalja 
az érthetőséget is. Vagyis: a beszéd még érthető lehet, habár a
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kiejtés már nem tiszta. De ha tiszta a kiejtés, akkor mindenesetre 
érthető is. Törekednünk tehát a tiszta kiejtésre kell, ámbátor meg
elégszünk, nagyon is megelégedhetünk, ha a siketnémák beszédje 
csak érthető is. Végeredményben így az érthetőséget tarthatjuk 
szem előtt.

Hogyan munkálkodjunk, hogy a nagy célt, tanításunk min
denét, többé-kevésbbé elérjük.

Sohase felejtsük el, hogy siketnémákat tanítunk. Siketnémá
kat, akiknek kisebb-nagyobb része gyenge, vagy legalább gyengébb 
tehetségű is. Ámítás volna azt hirdetni, hogy minden siketnéma 
beszédjét meg kell érteni. Ha pedig meg nem értjük, az intézet
ben, a tanárban van a hiba. Aki ezt hirdeti, olyat hirdet, amit 
keresztülvinni maga sem volna képes. Úgy tapasztalom, hogy a 
siketnémáknak körülbelül 60%-át bevezethetjük a magyar beszéd 
gyönyörű épületébe, a többi az előcsarnokban marad, néhánya 
az oda vezető lépcsőkre is alig tud felkapaszkodni. Csak ennyi 
az igazság ma.

Az első osztály 15 képezhető növendékéből tehát 10 meg
tanulhat úgy ahogy beszélni. A többi elmarad, elhull. Vizsgáló
dásunk tárgyává is csupán e 10 gyermek beszédjét tehetjük.

Szoktatás, lélegzési, beszédszervi gyakorlatok előzik meg a 
hangokat. És most jön a kemény munka. Új szóban, új hang, új 
szóban ismert hangok. De mindig szó keretében, izoláltan alig 
hiszem, hogy közülünk bárki is hangokat fejlesszen. így tanultuk 
hallgató korunkban, így csináljuk ma is. Már Öt-hat évvel ezelőtt 
kezembe akadt egy amerikai könyv (címét, szerzőjét már elfelej
tettem), amely új irányt akar szabni a hangfejlesztés, beszédtanítás 
terén. Azt az ezerszer hangoztatott, de eddig sehol keresztül 
nem vitt elvet állítja fel, hogy a siketnémát épen úgy lehet és 
kell a beszédre megtanítani, mint az épérzékü gyermeket. És 
amíg a mi tapasztalatunk azt tanítja, hogy általában a 7 éves 
gyermek is elég fiatal a rendszeres beszédtanításra: addig az 
amerikai kartárs állítólag a 3 éves siketnémával is boldogul. A jelt 
teljesen mellőzi, a környezetet is eltiltja a jelek használatától. Min
denki beszél a gyermekhez, aki a beszédet leolvassa és valami
képen utánozza. Lassan-lassan megérti, maga is beszél, mert a 
hangokat beszédközben kifejleszti, már t. i. az amerikai kitűnő 
kollégánk. Nem izoláltan, nem is egy szó keretében, hanem a 
beszédben, olyformán, hogy a gyermek a szótagszámot hamarabb 
jegyzi meg, mint az egyes hangot, mivel a hangok tisztasága 
legutoljára következik. Tehát van a gyermeknek valamelyes hangja,
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amint mi mondjuk: alaphangja. Mindenki beszél hozzá (termé
szetes : az eleven szemlélet kiséri a beszédet). A szájmozdulatok
ból tudja, hogy mi a különbség asztal és szék, sétál és eszik 
között. De a gyermek maga még nem beszél. Utánozza a szókat, 
mondatokat, amiközben ma megcsinálják az i-t, holnap a p-t stb. 
Nagysokára meg vannak a hangok sorjában mind, ekkor azonban 
a gyermek is már beszél. Állítólag a 10 éves gyermek ily mód
szer szerint úgy beszélne, mint az épérzékű 10 éves gyermek.

Ezt magyarázza a könyv. Elolvastam s akkor félretettem. 
Összeszedtem minden piciny tudásomat, hogy bírálója lehessek 
e módszernek. Gondolkoztam, sokat gondolkoztam és — félre
tettem a könyvet. Megvallom, magamban azt gondoltam, hogy 
egy csomó, a valóságban keresztül nem vihető gondolatnál egye
bet nem olvastam.

Sohasem reméltem, hogy e könyvre szaklapjainkban még 
hivatkozni is fogok. És Íme itt az alkalom.

Kitűnő kartársunk, Ákos István nagyon értékes cikksorozatot 
írt: „Hangképzés — beszédtanítás“ címen. Figyelemmel olvastam, 
mivel cikkében erős kritikát gyakorol munkánk felett. De van 
valamelyes igaza. Bizony-bizony a mi eredményünk nagyon relatív 
eredmény. A semminél jóval több, a beszédnél jóval kevesebb. 
Nem oly nehéz tehát akár a jó, akár a rossz kritikának okát adni.

Nagyszerű eset történt — mint olvasom — Németországban. 
Pföhl, orosz tanácsos, siketnéma fiát egy németországi intézetben 
óhajtja elhelyezni. E célból személyesen látogat el több intézetbe. 
Hallgatja a gyermekek beszédjét és mind szomorúbbá lesz. A 
végén kifakad : Inkább jeleljen a fiam, semhogy az emberek kény
telenek legyenek oly beszédet meghallgatni, amilyen a legtöbb 
intézetben a fülünkbe cseng.“ Itt a kritika. Ákos kartársunk is 
körülbelül azt mondja, hogy a mai eredmény, tehát a mai módszer 
is siralmas. Aki a siketnémák beszédjét meg akarja hallgatni, 
legyen annak türelmes füle. Hanem . . . !

Mielőtt a „hanem“-re rátérnék, meg kell vallanom, hogy 
vártam a nálam illetékesebb szakember szavát. A higgadt választ, 
amely nagyobb tudást is vihetett volna a replikába.

Ezt annál inkább vártam, mivel Ákos kartársunk cikke a mai 
módszer gyökereit is érinti, tehát elsősorban a képzőnek szól.

És itt kezdődik a: hanem. Ákos kartársam ugyanabból az 
elvből indul ki, mint fentebb említett amerikai kollégánk. (? Szerh.) 
Beszélni kell a gyermekhez már akkor is, amikor még egy han
got sem tud kimondani. A gyermek is utánozza a beszédet, bármily
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kiejtéssel. A hangokat a beszéd folyamán csináljuk meg, mert a 
hangfejlesztés — bár nehéz munka — beszédközben karácsonyig 
elvégezhető. Ákos kartárs úr cikke és a fent említett amerikai 
módszer között van valamelyes hasonlat.

Nem értettem meg egészen módszerét. A hangtanítás nélküli 
beszédből 4 parancsot vett fel (állj fel, ülj le, köszönj, menj a 
helyedre). Alig tudom azonban elhinni, hogy csupán e 4 kifeje
zésre gondolt volna Négy kifejezés begyakorlása, vagy leolva
sása semmit sem jelent. Rendszerét nem fejthette ki egészen, csak 
sejtem, hogy a folytonos beszédet óhajtja ő is. Erre vall az a 
kívánsága, hogy beszédközben kell a hangokat kifejleszteni, vala
mint az imádságnál, a köszöntésnél a növendékek nevénél tett 
megjegyzése. (Magyar Gyógypedagógia 1911. szept. szám.)

Ha így helyesen értettem meg a módszerét, akkor valóban 
a mai gyakorlatnál egészen más Utat akar kijelölni, olyan utat, 
amelyet nagy homályossággal az amerikai kartársunk módszeréből 
értettem meg.

És most újból gondolkozom. Mert akadt egy magyar kollé
gánk, mindnyájan komoly, megfontolt szakembernek ismerjük, 
aki nem a hangok összetételéből akarja csinálni a szókat, hanem 
a szók, nem is a szók, de a beszéd keretében a hangokat.

Lehetséges-e a hangképzésnek ez a módja?
Nagyon fogós kérdés — nekem, mivel a hangképzés ilyen 

módszerét sohasem alkalmaztam, senkitől nem láttam. Bátorságot 
ságot a feleletre mégis az a tudat ád, hogy Ákos István sem fej
lesztett ki hangokat másképen, mint ahogyan ma csináljuk széles 
e hazában. Az ellenkezőjét legalább sohasem hallottam.

Nézzük előbb azt, hogy az olyan siketnéma, aki maga nem 
tud beszélni, le tudja-e olvasni és meg tudja-e érteni a beszédnek 
legalább egy részét?

Egy évvel ezelőtt ide vetődött egy tanulatlan siketnéma férfi. 
Fagyos tél volt, irgalommal akartam iránta ienni. Egy darabig itt 
maradt. Bejárt az 1. osztályba, ahol figyelt és másolgatott. Azt 
tapasztaltam, hogy egy idő múlva nemcsak leolvasott az ember 
szájáról néhány szót, hanem maga is hanggal akart magyarázni. 
Az érthetetlen hangoknak egy bizonyos csoportját használta egy 
és ugyanazon fogalomra. Más szót más hangsorra! fejezett ki. 
Néhány szót tehát leolvasott, megértett, sőt alkotott is. Primitiv 
beszédet alkotott magának, amelyet, persze, mi meg nem értettünk.

E tapasztalatom alapján lehetségesnek tartom, hogy az első 
osztály zsenge növendékei 6—8, vagy akár 20 kifejezést leolvas
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nak, megértenek, habár ők beszélni még semmit sem tudnak. 
Arra is rászoktathatjuk növendékeinket, hogy a mi parancsainkat, 
kérdéseinket, figyelmeztetéseinket, szájmozdulatukkal kísérjék. 
Eleinte az egyik hanggal, a másik hang nélkül. Későbben vala
mennyi hanggal.

A munkának ez a része tényleg nem nehéz. Játék nekünk. 
És addig, amig csupán 2 kifejezés megkülönböztetéséről van szó, 
játék talán a gyermeknek is. De ha valamennyi osztálytársának a 
nevét, nehány parancsot, egy kis imát, köszöntési formákat kell 
szeptemberben megkülönböztetnie, szájmozdulatokkal kifejeznie: 
már akkor nem játék többé Én azt gondolom, hogy ez nehezebb 
munka a gyermek részére mindenféle kifogásolt mellveregetésnél.

És különben is, lesz-e a gyermeknek haszna az egyoldalú 
beszédmódszerből ? Azt gondolom, hogy nem. Kétszeres munkát 
látok én e módszerben. Először leolvassa azt, hogy: „János“, 
amikor még nem ismeri a hangokat, másodszor megint előszed
jük, amikor már külön-külön alkalmakkor megtanított egyes han
gokból rakjuk össze a szót. Bizony kérem összerakjuk. A szem 
csak helyettesíti a fület, de nem pótolja. És hogy valami hason
latot mondjak: a mi siketnémánk az épérzékű gyermekkel szem
ben a beszédtanulásnál olyan helyzetben van, mint egy szoba
mázoló a hires festőművésszel szemben egy kép megfestésénél. 
A festőművésznek egy szép tájkép megfestése csak játék, talán 
épen kedves szórakozás, míg a szobafestőnek verejtékes munka. 
És mekkora a különbség a két kép között! Másképen fest a 
festőművész, más módon a szobafestő. Más az épérzékű gyermek 
beszédtanulása és más a mi műhelyünkben a munka.

Az épérzékű gyermek kiejtése hiba nélküli lehet, habár 
beszédtanulása folyamán akkori rossz kiejtésére egyáltalában nem 
figyelmeztettük. A normális ész és jó fül tökéletesen elegendő a 
beszéd teljes megtanulásához.

A siketnéma gyermek más helyzetben van. Csak a szoba
mázoló szerepét veheti át. Neki a beszédtanulás munka és az is 
marad. Leolvashatja a különböző kifejezéseket, néhány szót hoszu 
gyakorlat után meg is érthet, de néma marad mindaddig, amíg 
a hangokat egyenként meg nem csináljuk. A néhány szó leolvasni 
tudásának a hangképzésnél semmi hasznát nem veszi, mivel a 
figyelésével egyetlenegy szót magától kimondani nem fog. És azt 
elvitatni szintén senki sem fogja, hogy egyszerre csak egy hang
gal gazdagíthatjuk a gyermek beszédjét, de nem szókkal, még 
kevésbbé mondatokkal. A hangfejlesztésnél tehát csak egy hang
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nak a képzéséről lehet szó. Egy új hangról, habár szó keretében 
a már ismert hangok felhasználásával.

Szerintem épen oly rossz munkát végeznénk akkor, hogy 
ha 2—3 hangot akarnánk megrögzíteni egyszerre, mint amilyen 
helytelen tanítás volna a „kutya“ szónak az erőltetése, amikor a 
gyermek még csak a „k“-t és az „a“-t tudja. A többi hangot 
helyettesíti. De mivel ? Rossz hanggal. És ha a hangkapocs oly 
fontos, amint valóban az is, vájjon milyen lehet itt a kapcsolás?

A halló gyermek mondhat rossz hangot, a hangok össze
tűzése is lehet helytelen,, nem nagy baj. Megjavítja idővel magától. 
De ha a siketnémát arra szoktatjuk, hogy tetszése szerint kap
csoljon össze érthetetlen hangokat: nagy baj származhatnék belőle. 
Ákos kartársunk is bizonyára emlékezik még arra, hogy a rossz 
beszédhez, vagy csak egyes rossz hangokhoz is hozzászokott 
siketnémát, az igazi mester is csak nehezen tudja a helyes útra 
vezetni. Ezért ellentétet is Iátok e módszerben. Jó legyen a 
gyermek minden hangja, még jobb a hangok kapcsolata: ez az 
egyik kívánság. Utánozzon olyan szókat (pláne nyomban beszédet 
isi), amelyeket kimondani nem tud, tehát beszéljen össze-vissza 
(amiközben a néhány jól kifejlesztett hangot is elronthatja): ez a 
másik kívánság. Nem tudom e kettőt összeegyeztetni.

Azt mondom azért (kivált az én kezdő kollégáimnak), hogy 
addig, amíg e kérdés gyakorlatban eldöntve nincs, ne kísérletez
zenek vele. Addig támogassuk egymást és javítsuk a régi mód
szert, amelyet én bajosan hagynék el, de amelynél jobbat a kül
földön sem láttam.

Nem hiszem tehát, hogy ez új módszerrel csengőbb han
got kapjunk. De a hangkapocs sem lesz jobb. A hangkapcsot 
jó ideig minden szóban (kivált két mássalhangzó találkozásánál) 
külön-külön kell megcsinálni. Teljesen mindegy tehát, hogy a 
gyermek sok, vagy kevés artikulálatlan hangot mondott azelőtt. 
A beszéddel sem megyünk többre, mert a siketnéma beszédje 
— szerintem — csak akkor kezdődik, amikor már artikulált hango
kat, értelmes kifejezéseket tud mondani. E módszer a nyelv helyes 
mozgékonyságát sem mozdítja elő. Nem az a baj, hogy a siket
néma gyermek a nyelvét és egyéb beszédszervét nem tudja moz
gatni, hanem az, hogy azt az egy, egyetlenegy helyzetet tudja nehezen 
eltalálni, amelyet tőle a hangok és hangkapcsolatok megkívánnak. 
Ezen a bajon pedig az, hogy úgy mondjam előre beszélés sem
mit sem segít. Ez egyszerű fonetikai törvény. Bizonyos hang 
kimondásához a hangszerveknek egy meghatározható elhelyez-
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kedése szükséges. Ha pedig Ákos kartársam azt tapasztalta, hogy 
az a hang, vagy szó most sem jó, amikor sok fáradsággal csi
náljuk meg, hogyan lehetne jobb akkor, ha a gyermek a szót 
előzőleg csak látja, majd találomra csinálunk meg gyorsan egy- 
egy hangot!

Semmiképen sem értem.
Két érv lehetne még. Az egyik: E módszerrel változato

sabbá tehető a tanítás.
Többfélével foglalkoztatjuk a gyermekeket, tényleg változa

tosabb lehet. Hanem, kérem, az ügyes tanár körül ma is csak 
ritkán unatkoznak a gyermekek. Az eleven munka, a növendékek 
célszerű foglalkoztatása az I. osztályból is száműzi az unalmat. 
Ne időzzünk sokáig egy gyermeknél, ezt jól kell megjegyezni. Egy 
hangnál ne időzzünk addig, amíg valamennyi gyermek tudja. 
Csak tovább, más gyermekhez, előre.

A másik: A gyermek jeleket nem lát, beszélni kénytelen és 
belátja, hogy az élőbeszéd nélkül boldogulni nem tud.

Erősén té/ed Ákos kartárs úr. Mert ha mi tényleg beszélünk, 
mindig beszélünk, akkor a beszédből semmit sem ért a gyermek. 
Ha pedig azt akarjuk, hogy bennünket megértsen: jelelnünk kell. 
(? Szerk.) Más szemléltetés sem tudja a jelt mindenkor pótolni. 
A gyermek meg minden körülmények között jelelni fog. Mást 
nem tehet. Vagy el akarjuk tiltani a jeleléstől? Isten ments! Nagy 
pedagógiai hiba volna a gyermek lelkét börtönbe zárni. Hadd 
nyilatkozzék meg. Célunk az, hogy magunkhoz láncoljuk a kis 
siketnémát és semmi esetre sem lehet az, hogy első perctől el
riasszuk, megfélemlítsük a szerető szülei körből idegenbe cseppent 
kedves apróságot. Egyébként is rájön arra, hogy milyén szük
sége van az élőbeszédre. Én azt tapasztaltam, hogy a siketnémák 
épen a kezdő fokön tanulnak a legszívesebben.

Ungváron a mostani 1. osztályban több olyan gyermek Van, 
aki nagy büntetésnek veszi, ha a tanulásban, vagy csak az írás
ban is, részt nem vehet. Hallgató koromban Vácon láttam egy 
kedves leánykát, aki az Összes hangokat még nem tudta kimon
dani, de az ujj a-b c-t idősebb társaitól már megtanulta. A betűket 
is tőlük ismerte meg. Szorgalmasan Írogatott és ahány betűt írt, 
az ujjaival is annyit rakott ki. Mit látunk ebből ? Azt, hogy jó 
része szeret tanulni és nagyon is szeretne beszélni, ha tudna.

Röviden: én á mai rendszer mellé szegődöm.
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De megvallom már itt is, amit cikkem végén ismételni fogok, 
hogy mindenben kell fejlődésnek, változásnak lennie. Lehet azért, 
hogy Ákos István kartársunknak van igaza. Arra kérem, hogy 
cikksorozatának ezt a részét fejtse ki bővebben. Bár eleve is való
színűnek tartom, hogy e kérdést elméleti fejtegetéssel eldönteni 
nem lehet. Szeretném, ha a gyakorlatban győzne meg engem s 
a velem egy nézeten levőket arról, hogy a siketnémák oktatásának 
mai módszere helytelen és hogy ez az előttem új módszer fogja 
megadni némáinknak azt a beszédet, amelyet megadni nekik mi 
ma nem tudunk. (Folytatjuk.)

Irányelvek  és m ódok az iskolás gyerm ekek 
szellemi fogyatkozásának m egállapításához.

(Murtfeld nyomán).

Hogy a művész a lelkében élő gondolatot megvalósíthassa, 
ügyes kézen kívül szüksége van egyöntetű és céljainak megfelelő 
anyagra. A földművesnek, ha jó aratást akar elérni, a magot, a 
földet és a trágyát kell jól megválasztania.

Így vagyunk mi is. A kisegítő-iskolák tanítói magas célt tűz
tek maguk elé: a gyengetehetségűeket testileg, szellemileg és 
erkölcsileg akarják, amennyire csak lehet, kiképezni. De hogy ez 
a cél elérhető legyen, nem szabad az anyagnak felette sokfélé 
nek lennie: a kisegítő-iskola nem lehet az a hely, ahova át lehet 
tenni minden gyermeket, aki az elemi iskolába bármi okból be 
nem illik. Ellenkezőleg ez csak a szellemileg elmaradottak isko
lája, a gyengetehetségű (debilis) és gyengeelméjű (imbecillis) 
gyermekeké, de akiknek súlyosabb beszámítás alá eső erkölcsi 
fogyatkozásuk nincs. No már most, hogy a kisegítő-iskolának 
ezen jellegét megőrizzük, a felvételnél sokoldalú és beható vizs
gálatra van szükség annak a kiderítésére, hogy az illető gyermek 
valóban alkalmas-e a kisegítő-iskolába vagy sem.

És ennek a megállapításánál nem szabad a látszattal meg
elégednünk. Nem elégedhetünk meg azzal sem, ha valaki csak 
a gyermek iskolai tudásából ítél. Ellenkezőleg arra kell inkább 
törekednünk, hogy az iskolás gyermekek szellemi fogyatkozásai
nak megállapításához határozott alapelveket állítsunk fel és utakat 
mutassunk, amelyeken haladva, ezen fogyatkozásokat megköze
lítő biztossággal felismerhetjük.



Lehetnek, akiknek ez feleslegesnek látszik, mert hiszen 
évtizedek óta állanak fenn kisegítő-iskolák, amelyekbe évről-évre 
vettek fel növendékeket anélkül, hogy nagyobb számú tévedés
ről beszélhetnénk. Ebből tehát az tűnik ki, hogy vannak már 
kijegecesedett irányelvek és találtak utakat, amelyek az iskolás 
korban levő gyermekek szellemi fogyatkozásainak a megállapítá
sához vezetnek. Ez azonban tévedés.

Igaz, hogy híres idegorvosok és physiologusok rendeztek 
vizsgálatokat és készítettek irányelveket az értelmi fogyatkozáso
kat illetőleg; csak hogy a felfedezett elvek és módszerek egész 
határozott klinikai, vagy kriminálisztikai célokat tartanak szem előtt. 
Azért ránk nézve sem Krapelin összeadási módszerének, sem 
Reich kiválogató eljárásának, sem Ziehen visszamenő képzettársí
tásának, sem fíenneberg képmagyarázatának, sem Ebbinghaus meg
tanuló módszerének, sem Möller meséket és tréfákat ismétlő mód
szerének, sem Ranschburg dr. kérdőívének stb. gyakorlati értéke 
nincs; ezek nekünk csak tanulmányozás szempontjából fontosak.

Az ú. n. degenerációs jelek értékelése sem alkalmas arra, 
hogy bennünket a kérdés megoldásánál segítsen.

Vagy talán Esquirol nézete mutatja a helyes utat, aki a 
beszédben találja meg a gyengeelméjűség legfőbb ismertető jelét ? 
Ha ez által a gyengeelméjűség főismertető jele kimerítően és 
helyesen volna megadva, akkor a beszéd vizsgálat eredménye 
döntő súllyal bírna a szellemi fogyatkozások megállapításánál. 
Való az, hogy a vizsgálatnál a taglejtés mellett a beszéd is figye
lemre méltó; de ez magábanvéve még sem tünteti fel a szellemi 
fogyatkozások karakterisztikumát; mert valamint a gyengék között, 
azonképen a normálisaknál is sokat találunk, akik nyelvük kész
ségével olyan szellemi képességet fitogtatnak, amelyekkel tulaj
donképen nem rendelkeznek. Emellett ne feledjük, hogy a riyelv 
mégis csak kifejező eszköz. Épen azért Esquirol nézete a gya
korlatban megerősítést nem nyert.

A célhoz közelebb segít bennünket Sollier, mikor a hülye
ség és gyengeelméjűség főismertető jeléül a figyelem fogyatékos
ságát állítja fel, miért is ezen szellemi fogyatkozások megállapítá
sánál különösen a figyelemre van tekintettel. Kétségen kívül nagyobb 
szellemi fogyatkozásnak a jele, ha a gyermek a tárgyakra sze
gezi a szemét, anélkül hogy azokat belsőleg felfogná, vagy ha 
ismételten kell a benyomásoknak rá hatniok, hogy azokat végre 
egészen észre vegye. Bizonyos az is, hogy a szellemi élet figye
lem nélkül el nem képzelhető. De azért ha a figyelem a szellemi
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íolyamatoknak alapját képezi is, mindannak dacára, ha csak a 
figyelmet tesszük a gyengeelméjűség főismertető jelévé és a 
szellemi képességek vizsgálatánál csak erre vagyunk tekintettel 
akkor az egész embernek más fontos részeit mégis figyelmen 
kívül hagytuk. Az hiszem, hogy ez a főisrhertető jel nem kime
rítő eléggé és annak az eldöntését, vájjon egy gyermek szelle
mileg ép-e vagy beteg-e egyedül erre alapítani nem lehet. Az 
abnormális gyermekek psychikai hibáinak felismeréséhez nézetem 
szerint csak egy út vezet; s ehhez az egész ember beható meg
figyelése és vizsgálata szükséges. Ide tartozik az öröklött és csa
ládi viszonyok ismerete, a testi szervezet vizsgálata, valamint az 
egész lelki élet megállapítása, továbbá annak a kiderítése is, vájjon 
a lelki benyomásokat feldolgozó képesség normális-e ?

Kétségtelen, hogy egy ember egyedül mind a három pon
tot nem tekinthetné át. Azért helyes az a gyakorlat, mely szerint 
a kisegítő-iskolába kijelelt gyermekek szellemi fogyatkozásainak 
a megállapítását bizottság végzi. Ez a bizottság a legtöbb helyen 
a kisegítő-iskola vezetőjéből és annak orvosából áll. Talán kívá
natos még a gyermekek leendő tanítóját is bevonni a vizsgála
tokhoz; de a vizsgálat alá kerülő gyermek korábbi tanítójának 
vagy az illető iskola igazgatójának a bizottságban helyet és sza
vazati jogot adni, többféle okból nem tartom szükségesnek. Ámde 
azért a lelkileg abnormális (psychopathikus) gyermekek megálla
pításánál a népiskolának jelentős és döntő szerepe jut. Ez jelöli 
ki azokat a gyermekeket, akik véleménye szerint szellemileg 
fogyatékosak és nevüket közii a kisegítő-iskolával. De nem szo
rítkozik csupán erre, hanem közli az okokat is, amelyek a tanítót, 
az iskolaorvost és az iskola vezetőjét rábírták arra, hogy a gyer
meket lelkileg betegnek jelezzék. Ezek az okok azok a megfigye
lések, amiket a gyermeken az iskolába járás ideje alatt tettek. 
Nagyon célszerű lenne, ha kiterjeszkednének a gyermek öröklött 
és családi viszonyaira is, ha azokat a megfigyeléseket és tapasz
talatokat, amelyeket az iskolába járás ideje alatt a gyermek testi 
és szellemi fejlődésére nézve gyűjtöttek, szintén közölnék. A 
javaslat megokolásánál az iskolai ismeretre is ki kell terjeszkedni. 
De itt nem a számokkal kifejezett érdemjegyekre, nem a bizo
nyítványformára van szükség, hanem inkább a feldolgozott anyag 
keretét és mélységét kellene jelezni; pl. E. F. számlálni 10-ig tud, 
számképzete 1 és 2-ről van, de a képzetekkel dolgozni nem tud. 
A jelzett megokolást legcélszerűbb egy ú. n. ajánló-lapon felje
gyezni. Ezt a lapot akkor kezdik meg, ha a gyermek egész visel-
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kedésében az elért eredményben az osztály többi tanulójától elüt, 
ami a legfiatalabb gyermekeknél rendszerint félévi iskolába járás 
után szokott kitűnni. Az ekkép kiállított ajánló-lapot a bizottság 
mindegyik tagja kézbe kapja. És habár sok időt igényel s amel
lett nem is valami kellemes munka körülbelül 80 ajánlati lapnak 
az áttanulmányozása, mindannak dacára az öröklött és a családi 
viszonyok ismeretét, az iskola megfigyeléseit oly fontosnak tart
juk, hogy ezt a munkát a bizottság egyik tagja sem háríthatja el 
magától. A gyermek tanítója sem vonhatja el magát ezen munka- 
többlettől, ha az ügy komolyságát és a döntés jelentőségét tekin
tetbe veszi.

A vizsgálat helyét úgy kell kiválasztani, hogy ott a beható 
értelemvizsgálat és a gyermek megfigyelése megejthető legyen és 
hogy az a zavarásnak a lehető legkisebb mértékben legyen kitéve. 
A vizsgálat ezek szerint legcélszerűbben valami külön teremben, 
esetleg a kisegítő - iskola tanácskozó szobájában volna megejthető. 
Ez által követnök a bonni, frankfurti, lindeni stb. példát és egy
ben7 alkalmat adnánk a szülőknek arra is, hogy a vizsgálaton meg
jelenhessenek. Jelenlétük az orvosnak a testi szervezet megálla
pításánál fontos lehet. Ezekről részletesen beszélni orvosi feladat 
lenne, amire illetékes nem vagyok.

Az öröklött és a családi viszonyok az iskolás gyermekek szel
lemi fogyatkozásának a megállapításánál kétségen kívül nagyon 
fontosak; a gyermekek testi szervezetét sem tekinthetjük jelen
téktelennek. Mégis a szellemi lélektartalom megállapítás, vala
mint annak a vizsgálata, hogy a szellemi tartalmat feldolgozó 
képesség normális-e a legjelentőségteljesebb és a legdöntőbb 
momentum.

Itt tehát főképen arról van szó, hogy vizsgáló módszereket 
adjunk 1. a szellemi leltár felvételéhez és 2. az intellektuális folya
matok lefolyásához. Az ilyen értelemvizsgálatnak azonban ma 
még nagy nehézségei vannak. A „normálitás“ fogalma nincs meg
állapítva és ezt rendszerint azokból az elért eredményekből hatá
rozzuk meg, amit a gyermekek nagy része fel tud mutatni. Még 
nincs normál gyermekünk, amint van pl. a normál méter mérté
künk. Azután az intellektuális lélektartalom, valamint az azt fel
dolgozó képesség elég nagy határok között ingadozik még a 
normális gyermekeknél is. Végül a képzettartalom bemutatása és 
annak feldolgozása különböző időben és bizonyos külső befo
lyások (zavarás, a figyelem változása) alatt ugyanannál a gyer
meknél is jelentékeny hullámzásoknak van alávetve, és felette

6M agyar Gyógypedagógia.
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kívánatos, hogy ezeket a vizsgálat eredményének a megítélésénél 
mint hibaforrásokat tekintetbe vegyék.

De ha ezeket a nehézségeket azokkal az előnyekkel mérjük 
össze, amelyek a gyakorlati és tudományos lélektanra, a gyermeki 
lélek megismerésére és nem utolsó sorban a gyakorlati pedagógiára 
háramlanak az iskolás gyermekek szellemi fogyatkozásainak meg
állapításához vezető utak feltárása által, akkor arra a meggyőző
désre kell jutnunk, hogy bár nehéz, azonban szükséges és hálás 
út van előttünk.

A lelki élet első jelensége az érzet. Az értelem vizsgálatá
nak tehát ezzel kellene megkezdődnie. És itt ki fog tűnni, hogy 
a gyengetehetségűeknél az érzetek normálisak. Sok gyengeelmé
jűnél is normális a hallás- és a látás erőssége; az ízlés és a szag
lás is többnyire jól van kifejlődve. Csak igen súlyos elmebajok
nál találunk eltéréseket. Ellenben néhány esetben a fájdalom
érzés korlátozva van. A tapintási érzés néha eltér a normálistól, 
mégis gyakoribb náluk a tompított, mint a túlságos érzékenység. 
De azért szabály, hogy ha tudjuk a gyermekek figyelmét felkel
teni és lekötni, finomabb érintéseket is jól megéreznek és azok 
helyét is igen jól jelölik meg. Viszont nem kevés azon gyerme
keknek a száma, akiknél a csiklandósság fokozottabb mértékben 
van jelen.

Az értelmi fogyatkozás főismertető jele az emlékezeti képek 
vagy a képzetek terén van.Itt már több eltérést találunk a normálistól.

A képzetek tudvalevőleg igen sokfélék. Éppen azért kivált
képen fontos annak a megállapítása, milyen képzetei vannak a 
gyermeknek és milyen természetűek azok.

A vizsgálat a legegyszerűbb emlékezeti képek, az egyed- 
képzetekke! (tárgyképzetek) kezdődik. Megállapítjuk, hogy a gyer
mek ismeri-e az asztalt, a padot, a kályhát, a ruháit, testrészeit stb. 
Ha a gyermek arra a kérdésre: mi ez? adós marad a felelettel, 
akkor vagy nem ismeri valójában a tárgyakat — ez esetben a 
legsúlyosabb fogyatkozással állunk szemben — vagy pedig ismeri 
ugyan, de nem tudja azoknak a neveit. Azonnal tisztában leszünk 
a dologgal, ha felhívjuk őt, hogy mutassa meg a tollat, a kabá
tot stb. A vizsgálónak a megnevezett tárgyra néznie nem szabad. 
Ezen vizsgálatokból kitűnik, hogy a gyengetehetségűeknél a tárgy- 
képzetek^ rendes normális mennyiségben meg vannak. A gyenge- 
elméjüek rendszerint csak a közvetlen környezetükbe eső tárgya
kat ismerik, míg az alacsony fokon állóknál tárgyképzeteket nem 
találunk.



A tárgyképzetek vizsgálata után következnek az általános 
képzetek. Először is a legegyszerűbb konkrét képzeteket vizsgál
juk. Mutatunk á gyermeknek pl. többféle kést (a többi közt egy 
becsukottat is), kulcsot és megkérdezzük: mi az? Erre követke
zik az a felhívás: keress és végy ki egy kulcsot a szekrényből! 
Az általános képzetek ezen vizsgálatánál lényeges az egynemű 
tárgyakon található apró különbségek abstrakciója. Hogy ezen 
vizsgálat eredményét helyesen ítélhessük meg, össze kell azt 
hasonlítanunk a normális gyermek általános képzeteinek átlagos 
tartalmával. A vizsgálat azt fogja mutatni, hogy a hülyéknek álta
lános képzetük nincs, a gyengeelméjüeknél pedig csak a leg
gyakoribbakat és a legkönnyebbeket találjuk meg. A gyenge- 
tehetségű ellenben majdnem mindig birtokában van az őt kör
nyékező világ konkrét, általános képzeteinek.

Különösen fontos továbbá azoknak az általános képzeteknek 
a vizsgálata, amelyek kizárólag egy érzékszerv területére vonat
kozó érzésnek minőségére nézve adnak tájékoztatást. Sok gyermek, 
dacára annak, hogy jól lát, az egyes tárgyakat csak nehezen 
ismeri fel és csoportképeken egyáltalán nem tud tájékozódni. 
Ha azt akarjuk pl., hogy Hölzel ismert faliképén a vadászt, a 
rókát, vagy a levágott fát mutassák meg, erre nem képesek; vagy 
mindig ugyanazt a tárgyat, vagy valami mást mutatnak a képen, 
csak azt nem, amit kérdeztünk. A látás érzetminőségének vizsgá
latánál használunk még három, négy kerek, tojásalakú tárgyakat 
és a háromszöget a háromszögre, a tojást a tojásra, a hold (sarló) 
alakút az ilyenre tétetjük. (Folytatjuk.)
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HAZAI HÍREK.
Náray-Szabó Sándor dr. min. tanácsost, címzetes állam

titkárt, a király valóságos államtitkárrá nevezte ki.
Az Egészség dr. Náray-Szabó Sándor államtitkárról.

A Molnár Viktor államtitkár távozásával a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium megüresedett államtitkári állására a király Náray-Szabó 
Sándor dr. államtitkári címmel és jeleggel felruházott miniszteri 
tanácsost nevezte ki. Az új államtitkár, aki mögött 25 éves kiváló 
közszolgálati múlt van, orvos doktor, aki az egyetem közegész
ségtani intézetében Fodor mellett dolgozott, mint fiatal orvos. Köz- 
szolgálati tevékenységén meg is látszik az, hogy a nagy higiénikus 
oktatása, emberszeretete az ő finom lelkét is megragadta. A köz-

6*
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egészségtani intézetből került egyenesen a vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumba, ahol a fogalmazói karban kezdte szolgálatát 
és gyorsan emelkedett följebb. Elévülhetetlen érdeme, hogy meg
teremtette nálunk a gyógypedagógiát, a testi és szellemi fogyat
kozásban szenvedők oktatásügyét. Egész leikével karolta fel ezt 
az ügyet, amelyet akkor sem hagyott cserben, amikor a minisz
térium fárasztóbb munkakörét, az elnöki ügyosztály vezetését vette 
a kezébe. Hogy csak röviden említsük meg az ő fáradhatlan 
munkássága eredményeit, e téren való haladásunkat, reá mutatunk 
arra, hogy a gyógypedagógia szolgálatában áll ma a szaktanácsi 
intézmény, a siketnémák 16 intézete, vakok 5 intézete, a szelle
mileg fogyatékosok 8 intézménye, az ideges gyermekek közép
iskolája, a gyógypedagógiai pszichológiai laboratórium, a hibás 
beszédüek gyógyító tanfolyamai stb. Náray-Szabó Sándor dr.-nak 
kinevezése nemcsak a minisztérium tisztviselői karában, de széles 
körben nagy megnyugvást keltett, ami körünkben pedig különös 
örömet. Az az ügy, aminek szolgálatában állottunk, a közegész
ségügy fejlesztése oly sok szállal fűződik az állam nagy gépe
zetének közoktatásügyi részéhez, hogy amint csak nemrégiben 
vázoltam, egyesületünk 25 éves történetének megírásában az 
Országos Közegészségi Egyesület legtöbbet alkalmatlankodott 
kéréseivel, felterjesztéseivel a közoktatásügyi hatóságoknak. A 
legszebb reménységgel nézünk az új államtitkár működése elé, 
aki mint régi kipróbált munkása közegészségünknek, bizonyára 
azzal az érdeklődéssel és azzal a szeretettel fogja kisérni az 
Országos Közegészségi Egyesület működését, amellyel egykori 
elődje Berzeviczy Albert doktor, aki épen államtitkár korában a 
testi nevelés ügyének a mi egyesületünkben vezető harcosa volt.

Kinevezés. Dr. Tóth István miniszteri titkári czímmel és 
jelleggel felruházott fogalmazót a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter valóságos miniszteri titkárnak nevezte ki. Őszinte szívvel 
és nagyrabecsüléssel kívánunk szerencsét a kinevezettnek. — 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Stanczel János, dr. Bihari 
Károly, Lovács József, Paull István, Szotfrid József, Váradi 
Zsigmond, Mlinkó István, Válek János, Török Sándor, Séra 
Lajos, Csapó György, Éltes Mátyás, Völker József, Schannen 
Péter és Markovics Árpád igazgatókat illetve tanárokat a Vili. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába; Kleitsch János tanárt, Scholtz 
Lajos igazgatót, Vatter Ferenc, Hövényes Antal, Istenes Károly, 
Rédiger Károly, Gönczi Gyula, Sándor Lajos, Govrik Béla, 
Veress Lajos, Greiner László, Kolumbán Károly, Hrivnák László, 
Erdélyi József, Plichta Béla, Piroska Károly, Schreiner Miklós és 
Vissi János tanárokat a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába; Csák 
Sándor, Krupa Pál, Balázs Géza, Varsányi Ferenc, Györgyfy 
Ákos, Frey József, Michels Fülöp, Schnitzl Gusztáv, Mayer András, 
Rieger György, Faragó Géza, Nemesdfalvi József, Schaeffer 
Mátyás, Tóth Árpád, Miskey Károly, Juhász Zoltán és Pető Ferenc 
tanárokat a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába nevezte ki.

Véglegesítések. A m. kir. vallás és közokt. minisztérium
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Jávor Gyula, Kovács Zoltán és Szabó Géza kartársainkat állásaik
ban véglegesítette.

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa március hó 13-án az érzéki és értelmi fogyatkozásban 
szenvedők tanítási kötelezettségére kidolgozott törvényjavaslatra 
beérkezett tantestületi vélemények tárgyalása tárgyában tartott 
gyűlést. Erről a gyűlésről jövő számunkban fogunk megemlé
kezni.

Végrehajtó-bizottsági gyűlés. A gyógypedagógiai kon
gresszus végrehajtó-bizottsága f. hó 2-án gyűlést tartott azon 
célból, hogy statusrendezésünk ügyében idejekorán megtehesse 
a szükséges lépéseket felettes hatóságunknál és a szaktanácsnál. 
Felettes hatóságunkhoz és a szaktanácshoz felterjesztendő kíván
ságainkat a kongresszus határozata értelmében állította össze a 
végrehajtó-bizottság.

Szóba kerültek e gyűlésen a státusunk keretében történt 
legutóbbi kinevezések is. Azt a sajnálatos tényt állapította meg a 
végrehajtó bizottság, hogy a legutóbbi kinevezések egyrészt kinos 
feltűnést, másrészt pedig nagyfokú nyugtalanságot és elégedetlen
séget eredményeztek a gyógypedagógiai tanárok körében.

Okot erre az szolgáltatott, hogy a Vili. fizetési osztályba 
történt kinevezéseknél nem vették figyelembe a rangsort. Mellőz
tek minden megfogható ok nélkül idős kartársakat.

Ezen sajnálatos tényt még súlyosabbá teszi azon körülmény, 
hogy a tanügy terén egy státusban sem történt olyan hihetetlen 
praetereálás, mint a gyógypedagógiai státusban.

Figyelemmel kísérte a végrehajtó-bizottság a más státusbeii 
kinevezéseket is s azt tapasztalta, hogy a többi tanügyi státusban 
vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon elvétve történt praete
reálás. Pedig ezeknek a státusoknak nincs olyan szakemberekből 
álló tanácsa, mint a mi szaktanácsunk. A bennünket legközelebbről 
érdeklő státusban — a polgári iskolai tanárok státusában — a 
Vili. fizetési osztályba való kinevezéseknél praetereálás egyálta
lában nem történt. Ezzel szemben mi történt nálunk? Az, hogy 
a VIII. rangosztályba való kinevezéseknél 5 0 % - o s  praetereálás 
észlelhető.

Tudjuk, hogy a kinevezés joga a miniszter úr őnagyméltó- 
ságáé. De azt is tudjuk a szaktanács f. évi január hó 27-diki 
gyűlésének tárgysorozatából, hogy a kinevezésekre vonatkozólag 
éppen a szakemberekből álló szaktanács tett Ő Excellentiájának 
javaslatot. Feltehető tehát az, hogy a kinevezések a szaktanács 
javaslatára történtek.

Érdekes jelenség! Nem azokban a státusokban történt prae
tereálás, ahol nem szakemberek javasolják a kinevezéseket, hanem 
abban, ahol szakemberek tesznek erre javaslatot.

Más státusban is fájhat a mellőzés, de különösen fájhat az 
a gyógypedagógiai státusban, ahol a státusbeliek anyagi érdekei 
fölött is szakemberek őrködnek. Fájhat különösen azoknak, akik
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kifogástalan működést fejtettek ki s csak azért nem lehettek igaz
gatók, mert nincs elegendő intézet s mert csak a véletlen es nem 
saját rátermettségük az oka, hogy tanárok maradtak.

Az a körülmény, hogy a soronkivül előléptettek javarészt 
igazgatók, mint megokolás nem vehető figyelembe, mert az igaz
gatók igazgatói pótlék cimén úgy is nyertek a közelmúltban 
nyugdíjképes 600 koronát.

Tekintettel a kartársak között észlelhető nyugtalanságra és 
elégedetlenségre, a végrehajtó-bizottság úgy határozott, hogy 
státusrendezésünk ügyében teendő legközelebbi felterjesztésében 
a praetereálások okozta elégedetlenségre is felhívja a felettes 
hatóság és a szaktanács figyelmét.

IRODALMI SZEMLE.

A gyengeelméjű gyermekek emlékezete. A Magyar Gyer
mektanulmányi Társaság a tudományegyetem bölcsészeti karának 
nagy előadó termében Teleki Sándor gróf elnöklete alatt nyilvá
nos értekezletet rendezett, amelyen Fiirj Pál áll. gyógypedagógiai 
tanár „Gyengeelméjű gyermekek emlékezetéiről tartott érdekes 
előadást. Mindenekelőtt rámutatott azokra a pozitív eredményekre, 
amelyeket a modern psychológiai vizsgálatok a gyermekek emlé
kezetét illetőleg felderítettek. Ma már bizonyosan tudjuk pl., hogy 
a gyermekek emlékezete jóval gyengébb, mint a felnőtteké, pedig 
igen sokáig az ellenkező nézet állott fenn. Részben ennek a hely
telen felfogásnak is tulajdonítható, hogy a régebbi idők nevelési 
rendszerében az emlékezetnek túlzott fontosságot tulajdonítottak 
s az „Annyit tudunk, amennyit emlékezetünkben megtartunk“ 
elvét nagyon előtérbe tolták. A mai pedagógia már nem kívánja 
egyedüli céljául tekinteni az emlékezet fejlesztését. Az értelmileg 
fogyatékosak emlékezete is kell, hogy tekintetbe vétessék az emlé
kezet értékének eldöntésében. Az előadó részint gyakorlati meg
figyelései, részint psychológiai vizsgálatai alapján azt találta, hogy 
a gyengeelméjű gyermekek emlékezete általában kisebb értékű 
ugyan, mint a normális gyermekeké; de ez a képesség az egyéb 
lelki erők közül általában mégis a legfejlettebb náluk. A laikus 
szülőket gyengeelméjű gyermekük emlékezete sokszor tévedésbe 
is ejti s az emlékezet bizonyos mérvű fejlettségéből a gyermek 
értelmességét vélik megállapítani. A gyengeelméjű gyermekeknél 
az általános intelligencia és az emlékezet közt gyakran igen nagy 
az aránytalanság. Számtalan példát hozott fel az előadó erre. Az 
emlékezet sokszor egy-egy irányban bámulatos tökéletességgel 
működik ezeknél a gyermekeknél, egyébként pedig értelmessé- 
gük csökkent értékű. A budapesti állami gyógypedagógiai nevelő- 
ntézetnek több ilyen növendéke van, akik közül különösen hár
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mát tanulmányozott az előadó. Az egyiknek kitűnő a számemlé
kezete; 8—10 számból álló számsorokat képes Vs—1 perc alatt 
betanulni s azt igen sokáig tartja meg emlékezetében. A naptár 
valamennyi dátumáról tudja 3—4 évre visszamenőleg, hogy milyen 
napra esik. Mindent látás útján tanul. Egyéb tekintetben a gyer
mek korlátolt képességű. A másik gyermek a nyelvekben tűnik 
ki. Beszél folyékonyan magyarul, németül és franciául, de szá
molni még a 10-es számkörben sem tud, írási és olvasási képes
sége is nagyon gyenge. Ez a gyermek halló tipusu. A harmadik 
gyengeelméjű azzal tűnik ki társai közül, hogy minden látott dol
got ügyesen lerajzol emlékezetből is. Ennek az emlékezete tehát 
az alakokra szorítkozik. Fokozta az előadás érdekességét a kis 
naptár- és számművész gyermeknek bemutatása. Az előadót a 
nagyszámú közönség melegen megéljenezte, az elnök pedig 
köszönetét mondott neki sikeres fáradozásaiért.

Az ideges gyermekek tanításáról. „Pedagógiai pszicholó
giai könyvtár“ cím alatt dr. Vértes O. József szerkesztésében egy 
új füzetes vállalat indult meg. A könyvtárnak már két száma jelent 
meg, mind a kettő magának a szerkesztőnek a munkája s az 
ideges gyermekek ügyét öleli fel.

Arról, hogy a pedagógiai pszichológiai könyvtárnak mi a 
célja, s milyen irányban kíván haladni, nehéz véleményt alkotnunk, 
mert maga a szerkesztő sem ad sehol semmi programmot. Az 
adott cím „Pedagógiai pszichológia“ a tanulmánynak igen tág 
terét jelenti; a munkálkodásra tehát széles talaj áll a könytár előtt. 
Tudjuk azt, hogy a pedagógiai pszichológia az utóbbi években 
gyermektanulmányozás név alatt egészen új elvekre alapított és 
új csapásokon haladó önálló tudományággá nőtte ki magát. A 
gyermektenulmányozás pedig még csak kezdő, fejlődő állapot
ban van. Itt tehát még valami újat, eredetit is lehet és kell alkotni. 
A gyermektanulmányozás nemcsak a külföldön, hanem hazánkban 
is szívós kitartással igyekszik az eléje tóduló kérdések tömkelegét 
a maga módszereivel megoldani, s a gyermeki lélek rejtett jelen
ségeit felderíteni. Ezt a törekvést elősegítheti a Vértes dr. által 
megindított könyvtár is.

A modern gyermekpszichológia általában kiváló gondot for
dít a fogyatékos gyermekek ügyére; az a tér pedig, amelyen 
Vértes dr. eddigi működése mozgott, egyenesen és közvetlenül 
gyógypedagógiai vonatkozású. Joggal remélhetjük tehát, hogy 
megindított vállalata habár esetleg inkább az általánosságra törek
szik és a szélesebb érdekeltségi köröket igyekszik is megnyerni 
és kielégíteni, azért megfelelő méltánylásban részesíti az abnormis 
gyermekek pszichológiáját is.

Nem egyszer hangoztattam, hogy az abnormis gyermekek
kel való foglalkozás közben észlelt pszichológiai jelenségek nem
csak az abnormis gyermekek pedagógiája a gyógypedagógia 
szempontjából bírnak jelentőséggel, hanem a normális gyermekek 
pedagógiája szempontjából is. Az itt kísérleti és megfigyelési 
utón szerzett tudományos tapasztalatok feltétlenül ki kell hogy
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hassanak a normális gyermekek pszichológiájára is. A kérdések 
minden oldalú tisztázása egyenesen megköveteli, hogy azokat a 
nagyon is elütő eredményeket, amiket normális és abnormális 
gyermekeken észlelünk, összehasonlítsuk. Kiváló fontosságot tulaj
donítok annak a munkának, amely ezt az összehasonlítást elvégezi, 
amely az összekötő kapcsot lesz hivatva megteremteni a gyógy
pedagógia és a normális gyermekek pszichológiája és pedagó
giája között. Talán mint ilyenre is gondolhatunk a pedagógiai 
pszichológiai könyvtárra.

No de mindezek az általános gondolatok csak önkényes 
feltevések, amikkel távolról sem akarjuk erőszakkal befolyásolni 
a szerkesztő kitűzött célját. Neki bizonyára meg van a maga hatá
rozott szándéka, amit majd később alkalmunk lesz talán megis
merni. Ha az útja abba az irányba halad, amit mi elképzelünk, 
csak örömmel fogjuk üdvözölni.

A könyvtár két első füzete különben elég alapot szolgáltat 
arra, hogy a vállalat célját illető feltevésünkben bennünket meg
erősítsen. Az első füzet az „Ideges gyermekek tanítása“ a máso
dik füzet a „Gyógypedagógia és középiskola“ címet viseli. Mind 
a két füzet tehát a gyógypedagógiai tudomány körébe vág. Az 
ideges gyermekek tanítása tudvalevőleg nálunk nemcsak elméle
tileg, de gyakorlatilag is az abnormis gyermekek oklatásügye 
körébe vétetett fel, s az ideges gyermekek tanítása hazánkban a 
gyógypedagógiának legújabb hajtása.

A két értekezés különben először mint felolvasás került a 
nyilvánosság elé; az első a Magyar Gyermektanulmányi Társa
ságban, az utóbbi pedig az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület 
közgyűlésén. Az illetékes folyóiratok az értekezéseket közölték is.

Nem igen vállalkozhatunk arra, hogy akár egyik, akár másik 
füzet tartalmát bővebb kritika tárgyává tegyük. Hiszen a téma még 
annyira új, az intézmény, amely körül mind a két előadás mozog, 
ma még annyira a kezdet-kezdetén áll, hogy kritikával eléje vágni 
fejlődésének legalább is korai lenne. Nagyon jól tudom, s ha 
írásban nem is láttam, de szóbelileg annál több gyógypedagógus 
kartársamtól volt alkalmam hallani az ideges gyermekek intézete 
keletkezésének idején az efféle kérdéseket: Mi a célja egy ilyen 
intézetnek? Jó lesz-e, célszerű lesz e ? Az idegesnek mondott és 
sokszor gyengetehetségű gyermeket kell-e középiskolai oktatásban 
részesíteni? Vájjon az állam, amikor ezek nevelésére vállalkozik, 
nem az értelmiségi proletárok számát szaporítja csak? Nem lenne-e 
célszerűbb az ilyen gyermekeket valami gyakorlati pályára nevelni, 
kertészeknek, iparosoknak stb. ? Vájjon az idegesek intézete nem 
követel-e olyan tetemes anyagi áldozatokat, amelyekre máshol, a 
gyógypedagógiai intézetek többi ágazatainál inkább szükség volna? 
Vájjon nem lenne-e szociális szempontból kívánatosabb a siket
némák, vakok és gyengetehetségüek iskoláinak intenzivebb fej
lesztése? Bir-e az ideges gyermekek ügye olyan nagy szociális 
jelentőséggel, hogy az állám beavatkozását kívánná? Megenged
hető-e az, hogy az állam ilyen drága intézetet létesítsen? Vájjon
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az állam feladata-e az, hogy a társadalom vagyonosabb tagjainak 
gyermekeiről gondoskodjék? Vájjon nem tisztán magánérdek-e ez, 
s nem volna-e helyesebb itt teret engedni a magánvállalkozásnak?

Az ezekhez hasonló s határozott tartózkodást és kétkedést 
tartalmazó kérdések egész raja cseng most vissza a fülembe. 
Nem tudom miért, miért nem, a kérdések azonban csak éppen 
hogy elhagyták az ajkakat, sőt egyjke-másik csak gondolatban élt, 
de azok megrögzítésére és fejtegetésére tudtommal a leghevesebb 
ellenzők sem vállalkoztak. A várakozó álláspont győzedelmes
kedett mindenkiben.

Vértes dr. munkáinak olvasása közben azonban ezek a kér
dések élénk erővel nyomulnak előttünk előtérbe és némi kifejezést 
követelnek. Hiszen a szerző munkáival maga is ezeknek a kér
déseknek megoldásán fáradozott. Az első füzetben: I. Ideges 
gyermekek (állami intézet ideges gyermekek számára, ki való az 
idegesek iskolájába?); II. Gyógypedagógiai elveink; 111. Tanítási 
módszerünk (magyar nyelv, számtan tanítás); IV. Az ideges gyer
mekek középfokú iskolája; — a második füzetben : I. A gyógy
pedagógia fogalma; 11. A normális tanuló típusa; 111. Ki való 
gyógypedagógiai középiskolába? (gyenge tanuló, moralinsaniás 
gyermek, az ideges tanuló) ; VII. Gyógypedagógiai középiskolai 
tanárképző című fejezet alatt mondja el a szerző a tárgyához 
tartozó dolgokat.

Természetes, hogy a kérdéseket bizonyos optimizmussal a 
tárgya iránti teljes bizalommal igyekszik megoldani. Nem tudom 
vájjon a gyógypedagógiával foglalkozó olvasói körében sikerül-e 
a fentebb felvetett kérdésekre teljesen megnyugtató és kielégítő 
választ adnia? Vájjon eloszlat-e a munka minden kételyt?

A kérdések nem bírnának elég komoly, tudományos alap
pal, ha azokat csak ily egyszerűen és röviden véglegesen elinté- 
zettnek tekinteni lehetne. Sokaknak és sok tekintetben bizony még 
ezután is fennmarad a komoly és tárgyilagos aggálya az ideges 
gyermekek oktatásával szemben.

Annyit azonban már most megállapíthatunk, hogy az ideges 
gyermekek állami intézete életképes. Növendékeinek száma — 
dacára az aránylag magas díjaknak s más kedvezőtlen körülmé
nyeknek — különösen a középfokú csoportokban fokról fokra 
emelkedik. Felvételre jelentkezők meg különösen nagy számmal 
akadnak, persze a legtöbben kedvezőtlen anyagi helyzetük miatt 
nem jöhetnek számításba. Hogy éppen a középiskolai növendékek 
száma szaporodik s az elemi iskola növendék száma nehezebben 
fejlődik, annak oka abban keresendő, hogy az idegesség fogalma 
alá sorolható aránylag könnyebb fogyatkozásokkal a gyermek a 
normális elemi iskola osztályain is nagyobb baj nélkül átgázol. 
Fogyatkozása az ilyen gyermekeknek akkor tűnik fel, amikor a 
középiskola magasabb követelményeivel áll szemben. Amig a 
gyengetehetségű gyermek már az elemi iskolában megkülönböz
tethető a többitől és onnan eltávolításuk kívánatos, addig az ide
gesen terhelt gyermek csak a középiskola osztályaiból válik ki.
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Még mielőtt az ideges gyermekek iskolájának megteremtése fog
lalkoztatta volna a hivatalos köröket, a magyar középiskolai taná
rok köréből már is hallatszottak egyes hangok, amelyek az ilyen 
gyermekeknek a rendes középiskolából való eltávolítását és esetleg 
külön zárt intézetben való nevelését kívánták. Ezek a gyermekek 
körülbelül olyan nyűgei a középiskolának, mint a gyengetehet- 
ségüek az elemi iskolának. Szükség van tehát ezek számára valami 
külön intézetre, ahol az ő gyengeségüket, fogyatkozásukat figye
lembe vehetik és ahol nemcsak a pedagógus, hanem az orvos 
is elősegítheti a maga eszközeivel az idegbeteg gyermek egész
séges fejlődését. Egy általános kérdés tehát már tisztázódottnak 
látszik. Kell-e, nem kell e az ideges gyermekekről gondoskodnunk, 
az már nem igen képezheti vita tárgyát.

A részlet kérdésekhez azonban még sok szó férhet. Úgy 
látjuk, maga az új intézet szervezete is olyan, hogy a fejlődésre, 
a gyakorlati élet által felállítandó követelmények megvalósítására 
bő teret enged.

A jövő fogja majd megmutatni, hogy az intézet, illetve 
annak vezetősége eltudja-e találni azt az utat, amely a közmeg
elégedést és a teljes eredményeket vonja maga után. Ma még 
nem került ki az intézet kebeléből egyetlen növendék se az 
életbe. Szerintem csak az fogja teljesen igazolhatni magát az egész 
eszmét s az érdekében kifejtett tevékenységet, ha az intézet növen
dékei az életben a számukra kijelölt helyet derekasan megállani 
tudják. Csak az események elébe vágnánk és jóslás számba menne, 
ha erről akármilyen irányban is véleményt kockáztatnánk meg.

Hosszúra nyúlna ismertetésünk, ha Vértes dr. értekezéseinek 
minden részét kellő méltatásban részesítenénk. A sok gondolat 
közül csak egy-kettőt veszünk még tollhegyre.

A gyógypedagógia fogalmát a II. füzet bevezetésében elég 
érdekesen, de nem éppen határozottsággal állapítja meg a szerző. 
Helyesli ugyan a gyógypedagógiának magyar értelmezését, de 
inkább hajlik a Heller és más német szerzők felfogása felé, akik 
a gyógypedagógiát kizárólag Csak az értelmileg fogyatékosok 
ügyének kívánják lefoglalni. E kérdésben tehát a magyar hivatalos 
felfogással, s magának a mesterének Rauschburg dr.-nak a M. 
Gy.-ban annak idején igen meggyőző tudományossággal kifejtett 
nézetével is némileg ellentétben van.

Megragadja figyelmünket még a gyógypedagógiai közép
iskolai tanárképzésről írt fejezet is. Ugyanilyen értelemben a szerző 
már a M. Gy. hasábjain is előadta erre a dologra vonatkozó 
javaslatát. Az idegesek középiskolájába középiskolai és gyógy
pedagógiai képesítéssel bíró tanárokat kíván, akik a rendes közép
iskolai tanároktól anyagiak tekintetében valami működési pótlék 
által volnának megkülönböztetendők, mint ahogy a kisegítőiskolá
ban működő el. iskolai tanítók fizetésükön felül működési pótlékot 
élveznek. Az eszme tetszetős, de megvalósítása bizonyára sok 
akadályba ütközhetik. Azonban, ha az idegesek középiskolája
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tovább is fejlődni fog, kétségtelenül gondoskodni kell ennek el- 
intézésére is.

Vértes dr. füzetei egyébként kétségtelenül nagy szolgálatot 
tesznek az ügynek. Mint ismertetések a legszélesebb körű érdek
lődésre is számot tarthatnak. Tárgyuk, tapasztalásunk szerint a 
nagy közönség körében igen népszerű, hisz korunk sokak szerint 
a gyermek és az idegesség százada. A könyvekben pedig éppen 
ezekről van szó. Ajánljuk a műveket egyesek és intézetek figyel
mébe. Megrendelhetők 1 — 1 korona árban Stark Ferenc könyv- 
kereskedő, kiadónál, Budapesten. F

KÜLFÖLDI SZEMLE.

Pályánk megbecsülése a külföldön. Wende Gusztáv, a 
berlini siketnémaintézet igazgatója, mint a német császár vendége 
volt hivatalos egy havi középtengeri utazáson. (Ehling.)

A nyelv- és beszédtanításról. Az „Eos“ ez évi első szá
mában Friedl bécsi tanító érdekes cikket írt a siketnémák nyelv- 
és beszédtanításáról. Ő az intézetek és iskolák azon célját, hogy 
a siketnémát gondolatainak helyes és érthető kifejezésére szóban 
és írásban megtanítsák, továbbá hogy mások azon mód kifejezett 
közléseinek felfogására vezessék: ideálisnak mondja; amit csak 
rendkívül kedvező körülmények között lehet elérni. Ezzel szem
ben pedig mint tagadhatatlan tényt állapítja meg Friedl, hogy sok 
tanuló több évi képzés mellett, de nem kevesen a képzési idő 
teljes kitöltése után sem képesek gondolataikat csak félig-meddig 
is helyes formában kifejezésre juttatni és magukat másokkal, sok
szor saját tanítójukkal megértetni. Fájdalmas érzés vesz erőt a 
tanítón, — írja — ha meggondolja, hogy éveken keresztül mennyi 
szorgalmat és fáradtságot szentelt a reábizott, aránylag kis számú 
siketnéma gyermeknek és ennek dacára oly kevés eredményt ért 
velük el. Majd felveti a kérdést: mi lehet ennek az eredményte
lenségnek az oka? Vájjon a tanítóban, a tanulóban, avagy talán 
a módszerben vagy más körülményekben van a hiba? A tanítók 
nem egyformák az igaz, de ha ugyanazt a hibát találjuk azoknál 
is, akik a legnagyobb odaadással tanítanak, akkor a fogyatkozás 
oka nem lehet a tanító. A növendékanyagnál nagy eltéréseket 
találunk; ha azok korát, szellemi képességeit, az intézetbe lépést 
megelőző nevelésüket, de ha magát az előkészítő oktatást tekint
jük is. Hogy ez a növendékek közt levő nagy különféleség a 
tanítást nehezebbé teszi, az kétséget nem szenved, mert ha egy
öntetűbb a növendékanyag, vagy ha az intézet szervezete lehe
tővé teszi azok képesség szerint való elválasztását: az eredmény 
is sokkal jobb. A gyengetehetségűek lefoglalják majdnem az 
egész tanításra szánt időt; és így kerékkötői azoknak is, akikkel 
haladni lehetne. Sajnos, ezen változtatni nem igen lehet, de fel
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kell említeni, mert ez is egyik oka a csekély eredménynek. De 
térjünk át a módszerre. Amint hogy helyes az az elv, hogy a 
siketnéma gyermek beszédjét úgy kell kifejleszteni, amint azt az 
élet az épérzékünél létrehozza, azonképen tagadhatatlan az is, 
hogy azt az elvet az iskolában, sajnos, igen nehezen lehet meg
valósítani. Ha lehetséges volna az egész tanítást úgy átformálni, 
hogy az olyanféle beszélgetés legyen, ahogyan a tapasztalt neve
lőnő szokott társalogni az iskolás kort még el nem ért gyermek
kel, akkor ezt a pedagógiai elvet is megvalósíthatnók. Ez azon
ban az iskolában szinte lehetetlen, mert a tantervet és az óraren
det még sem lehet teljesen felforgatni. És meg kell állapítani, 
hogy nagyrészt ez az oka, hogy a siketnéma gyermek nem tanul 
meg beszélni. Az egyes tantárgyak tantervszerű oktatásából a 
gyermek nyelvkészségére igen kevés haszon háramlik. Mert hogyan 
járnak ma el a legtöbb siketnénraintézetben ? Alig végezték el nagy 
nehezen az első évben a hangképzést és adtak a gyermeknek 
nehány fogalmaimat, mindjárt kezdik a névelő, az egyes és a 
többes szám, a különböző személyi viszonyok stb. gyakorlását. 
Mily nagy nehézségeket kell itt legyőzni, mennyi jogosulatlan 
követelést támasztunk a gyermekkel szemben : tudjuk mindnyájan. 
Az épérzékü gyermek nem így tanulja a beszédet! Az épérzékű 
gyermek második, harmadik életévében, sőt nem ritkán még 
később is anélkül, hogy a kiejtés nehézségeivel kellene küzdenie, 
főképpen fogalomszókat mond és abban leli a legnagyobb örö
mét, ha környezete megérti őt. így fejlődik ki nála a beszédkedv, 
ami a nyelvkészség forrása. Természetellenes tehát, ha növendé
keinktől azt kívánjuk és őket arra kényszerítjük, hogy nyelvtani
lag helyes mondatokban beszéljenek. Találóan mondja Hill: A 
siketnéma mint valami kényszerzubbonyban érzi magát és abban 
mozog, ha korán bekötözik őt a grammatikai formákba. Ez az ő 
szellemi tevékenységére, kedvére és gondolatainak kifejezésére 
igen káros befolyással van. Hány példa van arra, hogy a gyer
mek mondani akar valamit, de a sokféle nyelvtani alakban való 
járatlansága miatt fél kimondani; ez az oka, hogy növendékein
ket, különösen a kisebbeket szinte kényszeríteni kell, hogy gon
dolataiknak szóban is kifejezést adjanak. Beszédkedvről pedig 
szó se essék. Ha továbbá azt kutatjuk, hogy és mikép tanulja 
meg az épérzékü gyermek a társalgást, azt hiszem nem tévedek, 
ha azt állítom, hogy ez a szülői háznál és nem az iskolában megy 
végbe. Azok a gyermekek, akiknek van társalkodónőjük, vagy 
akikkel édes anyjuk sokat beszél, azok könnyen és jól társalog
nak. Viszont van sok olyan épérzékű tanuló, de felnőtt is, akik 
jelentékeny tudással rendelkeznek és még sem tudnak jól társa
logni. Ez a legjobb bizonysága annak, hogy a nyelvkészséget a 
tantervszerű oktatás segítségével az iskolában elsajátítani nem lehet. 
A siketnémaintézetek lényegileg mégis csak iskolák és ami a tár
salgás kifejlesztését illeti, a szülői házat nem pótolhatják. Sokszor 
tapasztaljuk, hogy azok a siketnémák, akik csak magánoktatásban 
részesülnek, jobban megértetik magukat másokkal, mint azok az
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iskolás gyermekek, akik sokkal több oktatásban részesülnek. Ezt 
a nagyobb nyelvkészséget azonban nem szabad a magánoktatás 
eredményének tekinteni, hanem annak a körülménynek kell tulaj
donítani, hogy a gyermek környezete a beszédre ösztönzi azt. 
Arra is van eset, hogy olyan gyermekek, akik az intézetbe való 
felvétel előtt bizonyos nyelvkészséget értek el, azt az intézetben 
elvesztették. Az iskolában ugyanis tanítás folyik és nem fesztelen 
társalgás. Ezekkel kívánja Friedl bizonyítani, hogy a beszédtanítás 
kevésbé eredményes voltának az intézetek, különösen pedig az 
internátusok a főokozói. A nyelvtanítás eredményesebbé tételére 
Friedl a következő elvek szemmeltartását ajánlja: 1. Az internátus 
ne legyen csupán iskola, hanem pótolja a szülői házat. Erre leg
alkalmasabb a tanítási órákon kívül eső szabad idő. Éppen azért 
a szabad időben nem kellene a tanulók közé járatlan felügyelőt 
küldeni, hanem olyan ifjabb tanárra kellene őket bízni, aki a 
gyermekekkel minden felesleges jel kizárásával társalogna. Külö
nösen az alkalomszerüségekre kellene ügyelni. Az egyik tanuló 
levelet vagy csomagot kap, másik kettő verekszik stb., ha ezeket 
az intézeti eseményeket rögtön megbeszéljük, nagyobb értékük 
lesz a nyelvfejlődésre különösen az alsó fokon, mint a bizonyos 
órákon tartani szokott szabad nyelvgyakorlatoknak. Ez a legjobb 
szemléltetés a nyelvoktatásnál. A tanításon kívül eső idő azért is 
alkalmasabb a társalgásra, mert a tanuló szabadabban fejezheti ki 
gondolatait, mint a tanítási órák alatt, amikor inkább kötve érzi 
magát a nyelvtani alakokhoz. — 2. A beszédalakoknak a beszéd
szükséglet kielégítésére kell szolgálniok. De hát csak bizonyos 
órákban merül fel a beszédszükséglet ? Azért kell minden tanítási 
órának beszéd- és beszélgető-órának lennie, tekintet nélkül arra, 
hogy az egyes tantárgyakból kevesebbet tanítunk, mint eddig. A 
gyermek kérdéseit pedig el kellene fogadni, még akkor is, ha 
azok a tantárggyal esetleg nem volnának összefüggésben. — 3. 
Hogy a beszédszükségletet felébresszük, előbb gondolatokat kell 
teremteni, mondja Idill. Ha a tárgy a tanuló előtt ismeretlen, nyelv
szükséglete legfeljebb ezekben a kérdésekben nyilványul: „Mi 
az?“ . . .  „Mire használják?“ s ezzel a kérdezősködésnek vége. 
Azért az a meggyőződésem, hogy hosszabb beszéd a tanító és 
a tanítvány között csak akkor fejlődik ki, ha a megbeszélendő 
tárgy az utóbbi előtt is ismeretes. Azok a beszélgetések, amelyek
nek kimondottan oktatás a céljuk, többé-kevésbé természetelle
nesek. — 4. Hogy a beszédkedvet felkeltsük, az első években 
meg kell engedni a tanulóknak, hogy a beszédbeli közleményeik
nél az aphoristikus alakot használják, más szóval, hogy a szava
kat szám, eset, idő stb.-re való tekintet nélkül, puszta összeállí
tásban használhassák. De a nyelvoktatásnál rá kell őket vezetni, 
hogy az összefüggéstelen szókból mondatot, később kis elbeszé
lést szerkesszenek. A tanuló közlését ne szakítsuk meg nyelvtani 
korrektúrákkal. De ha mondani valóját befejezte, akkor rá kell 
mutatni egyik másik hibájára. A gyermekek értelmes közlését 
többre kell értékelni, mint a tiszta kiejtésüket. Sok ember van,
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akit nyelvhibája dacára is megértünk! — 5. Minden alkalmat meg 
kell ragadni, hogy a gyermekekkel olyan alakot, amelyre nyelv
szükséglete kielégítésénél szüksége van, elsajátíttassunk még akkor 
is, ha ezáltal a tanítást meg kell szakítanunk. — 6. A tanulóknak 
ne hagyjuk meg, hogy a nyelvgyakorlatokra előkészüljenek; a 
beemlézett anyag felmondása nem segíti előre a beszédet. — 7. 
A tanulókat, ha ezáltal a tanítást nem zavarják, ¡zenetekre is fel 
kell használni. — 8. A nagyobb növendékeket buzdítsuk a han
gos beszéd használatára. Aki ezt megteszi, azt dicsérőleg kell 
felemlíteni. — 9. Ahol csak lehetséges, a nagyobb növendékeket 
a szabad időben el kell különíteni a kicsinyektől. — E fejtege
téseket olvasva, vegyes érzelmek kelnek az emberben. Szinte 
hajlandók vagyunk arra a feltevésre, hogy Friedl bevezető szavai
ban a siketnémák mai beszédtanításának a csődjét akarja bejelen
teni és az internátusok eltörléséért dörög, de a cikk végén mégis 
csak meghagyja az internátusokat; ellenben ajánl egy-két olyan 
követendő elvet, ami ma már majdnem minden jobb intézetben 
alkalmazásban is van. Tehát vagy a bevezető részben látja túlsá
gosan sötétnek a helyzetet, vagy nem őszinte a következtetésnél. 
Részemről az előbbit tartom valószínűnek. Ugyanis a napokban 
egy szegény németajkú siketnéma kőmívessegéd állított be hoz
zánk és védelmet kért a mesterével szemben. Élénk gesztusok 
kíséretében, de azért jól érthető németséggel panaszolta el, mily 
gorombán bánik vele a mester: üti, veri, lökdösi őt stb. Panaszát 
sajnálattal hallgattam végig és miután kiderült, hogy csak a kapu 
eltévesztése következtében jutott hozzánk, átküldtem őt a szom
szédos siketnéma intézetbe. Mielőtt elváltunk, megdicsértem őt 
érthető beszédjéért és megkérdeztem, hogy hol tanult: Bécsben 
— feleié. Ugyanazon intézetben, ahol Friedl tanít. Ezen ifjú bizo
nyára nem volt lumen — mert hiszen akkor nem lett volna kő
műves —, nem nevelte őt nevelőnő, különleges elbánásban sem 
igen részesíthették a szegényt: hanem egyike lehetett az átlagos, 
közepes képességű siketnémáknak, amilyen a legtöbb akad. Ha 
ezt megtudták így tanítani a beszédre, akkor igen is reális az a 
cél, amit a siketnéma-intézetek maguk elé tűztek és nincs oka 
senkinek ily kesernyés beismerésre. (ém.)

A nagy sztrájk és a fogyatékosok. Angliában egy millió 
bányász sztrájkba lépett, mert a munkaadók, tekintettel a munká
sok közt levő csökkent munkaképességű elemekre, a bányamun
kások által követelt általános bérminimumot megadni nem akarták. 
Érdekes, hogy a munkaadók által csökkent munkaképességűeknek 
jelzett munkások közé sorolják az alkoholistákat, a gyengeelmé- 
jüeket, az idegeseket, a testileg gyengéket, a siketnémákat, a 
fiatalkorúakat, az öregeket stb. Kétségtelen, hogy ha a nagy harc 
a munkások győzelmével végződnék, akkor a munkaadók a mun
kások felvételénél ezután sokkal körültekintőbbek lesznek és a 
munkaerő nagy vásárán a fogyatékosokat leszorítják és elzárják a 
boldoguláshoz vezető munkaalkalmat. Már pedig, ha munkából 
nem élhetnek meg, koldulásra, könyöradományra vagy még
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roszabbra lesznek utalva. Vagy pedig az állam és a városok 
lesznek kénytelenek oly üzemeket fenntartani, ahol ezeknek is 
alkalom kínálkozik a becsületes munkára. Íme a nagy munkás- 
mozgalmak perspektívája! (ém.)

A németországi siketnéma-intézeti tanárok IX. köz
gyűlésüket 1912. évi május hó 27-től 30-ig Würzburgban, a 
következő napirenddel tartják meg: május 27-én este 8 órakor: 
előértekezlet, 28-án d. e. 9 órakor: fogadás és a gyűlés meg
nyitása, d. u. 3 órakor bankett, utána séta és a város megtekin
tése, este 8 órakor katonazene élvezése a Huíten féle kertben, 
29-én d. e. 9 órakor: gyűlés, d. u. 3 órakor: a királyi siketnéma 
intézet megtekintése, d. u. 4 órakor: a bajor- és poroszországi 
siketnéma-intézeti tanárok gyűlése, este 8 órakor: bizalmas össze
jövetel a Hutten-féle kertben, 30-án d. e. 9 órakor: szakértekezlet 
a hitoktatás kérdésében, d. e. 11 órakor: borkóstolás a királyi 
udvari pincében, d. u. 3 órakor: kirándulás Veitshochheimbe.

A  nag^yu lés tárgysorozata:
1. „Az orvosok javaslatai a siketnémaoktatás reformálására“, 

tartja: Krafft Ottó a königsbergi intézet igazgatója.
2. „Van-e közvetlen hangbeszédassociátió és kizárandó-e a 

jelnyelv a siketnémák oktatásából“ című tételt megvilágítják: 
Schneider Mátyás (Braunschweig) és Vahle Hermann (Hildesheim).

3. Schlechtweg Ottó (Weissenfels) „az ifjúsági iratokról“ tart 
előadást.

4. „A siketnémák előkészítése a gyakorlati életre“ címen 
Hofbauer Antal (München) tart előadást.

A  szakértekezlet tárgyai:
1. A felnőtt siketnémák istentiszteletéről: Karth János (Breslau) 

értekezik.
2. Az iskolai életben és az isterű tiszteletnél használatos 

érintkezési eszközök közötti változások: Arendt Gyula (Berlin).
A gyűlés rendezőbizottsága jelentkező ívet bocsájtott ki, 

mely szerint a gyűlésen való részvétel díja idegen szakemberek 
számára 2 márkában van megállapítva. A borkóstoláson való 
részvétel díja 3 márka, az ünnepi ebéd 3 50 márka. Lakás reggeli
vel 3 márkától 4-50 márkáig kapható. Jelentkezni lehet a díjak 
előzetes beküldése mellett: Johann Haag (Würzburg, Huttenstrasse 
16. sz.) pénztárnoknál.

Hírek Németországból a vakokról. Lesche Albert, iskola
tanácsos 1912. január 19-én hunyt el. Nevezett egész életének 
munkásságát a vakoknak szentelte.

A  vakok hallei intézetében a háztartástant három csoportban 
tanítják. Minden csoportba hat növendék van beosztva. Az egyes 
csoportok a következők: takarítás, mosás, vasalás és főzés. A 
takarítás-, mosás- és vasalásban heti 4 órában, a főzésben heten
ként kétszer négy órában nyernek a tanulók kiképzést. Az új tan
folyam kiadásai 600 Márkát tettek ki.
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Kiadások :
A háztartástant tanító tanítóné évi
» >5 )J » »
Anyagszükségletekre . . . .  
Fűtés, világítás, javítás, szappan,

fizetése átlag. 1600 Márka 
lakbére. . . .  300 „

...................  . • 180 „
tisztítószerek . . 70 „

Összesen 2150 Márka
Minthogy a tanítónő egyben még heti 4 órában játékórákat 

is tart és az intézet fehérneműit kezeli, természetbeni lakást élvez 
s így a fenti összegből körülbelül 800 Márka leszámítandó. Ez 
összeg más kiadások fedezésére szolgál.

A  siketném ák és vakok w eim ari intézetének hosszú éveken 
át buzgó igazgatója, Langlotz, 1911. október 1-én nyugalomba 
vonult. Utóda 1912. január 1-től Bechstein Károly.

A  vakok hallei intézetének nyugalomba vonult igazgatói állá
sára Bauer a soesti intézet tanárát nevezték ki.

1912. április elsején lép életbe Poroszországban  az állam
tanács által 1911. augusztus 7-én elfogadott vak és siketnéma 
gyermekek általános tankötelezettsége. Nálunk ezen kérdés most 
van az orsz. szaktanács előtt. Mielőtt véglegesen letárgyalnák, 
talán sokban útbaigazítással szolgálna a kiadott német törvény! 
A Blindenfreund  ezen számában csak az indokolással foglalkozik 
s magát a törvényjavaslatot nem közli, csak utal az egyes para
grafusokra. Séra.

VEGYES.

Kérelem. A tavasz közeledtével tisztelettel felkérjük a gyer
mek gondozásával, nevelésével foglalkozó egyéneket: szülőket, 
óvókat, tanítókat és tanárokat, hogy a gyermek ösztönszerü játék
készítményeit összegyűjteni s a Gyermektanulmányi Múzeumba 
(Budapest, Vili., Mária Terézia-tér 8—9.) beküldeni szíveskedjenek.

Hivatalos nyugtázás. Lapunk előfizetése címén az alább 
felsorolt összegek érkeztek a kiadóhivatalba.

1912. évre e lő fize tte k : Síketnémák int. Arad 10, Zádor Endre 
Temesvár 10, Szépfalusi József Pozsony 5, Gyógyped. psych. 
laboratórium 10, Siketnéma int. Pozsony 10, Nagy Péter Kolozs
vár 10, Faragó Géza Budapest 5 K.

1911. évre fize tte k :  Szipőts Marianne Budapest 10. Hrjvnák 
László Temesvár 20, Deschenszky Nándor Borosjenő 10, Békesiné 
Roth A. Budapest 10, Ébner Rezső Budapest 5, Schnellbach 
Ferenc Kaposvár 10, Martin Gyula Budapest 10 K.

Budapest, 1912. március 10.
A kiadóhivatal.

VIII., Mosonyi-u. 6.

Bichler I. könyvnyomdája, Budapest. III., Lajos-utca 94. sz.


