
Olvasóinkhoz.

Lapunk jelen száma új alakulatban jelenik meg. Szer
kesztőtársaim a múlt számban a „Hazai hírek“ közt 
„Végrehajtó-bizottsági gyűlés“ cím alatt megjelent tudó
sítás miatt kiléptek a szerkesztőségből, mivel úgy véle
kedtek, hogy e tudósításnak a közölt alakban minden 
megjegyzés nélkül való megjelenése a mi lapunkban 
nem volt helyén. Ezen kilépésüket a „Magyar Siketnéma- 
Oktatás“-ban közzétett nyilatkozattal hozták lapunk olva
sóinak tudomására.

Kétségtelen, hogy helyesebb lett volna, félreértések 
elkerülése végett, megemlíteni, hogy a közlemény a 
végrehajtó-bizottság gyűléséről szóló tudósítás és nem 
a szerkesztők közleménye, s azt sem vehetem tagadásba, 
hogy a tudósításnak minden megjegyzés nélkül való köz
léséért csak magam vagyok felelős, mint e lapnak fenn
állása óta technikai szerkesztője. Szives készséggel járul
tam volna hozzá, hogy ezen pótlást a jelen számban 
eszközöljük, a pótlás szövegére nézve azonban meg
egyezésre nem juthattunk.

Őszinte sajnálattal kell tehát tudomásul vennem 
szerkesztőtársaimnak kilépését, kiknek mindegyike igen 
értékes munkása a magyar gyógypedagógiai oktatásügy
nek. Sajnálom különösen azt, hogy a lap további szer
kesztésére nem ők vállalkoztak, — bárha a szerkesztő
ségből való kilépésemet ismételten is felajánlottam.

Azon kényszerhelyzet előtt állok tehát, hogy elő
fizetőinkkel szemben vállalt kötelezettségünknek meg
felelően a lap további szerkesztését és kiadását magamra 
kell vállalnom mindaddig, míg esetleg nálam hivatottabbak



ebben fel nem váltanak. Teszem ezt abban a reményben, 
hogy úgy főmunkatársaink, valamint olvasóink is felada
tom teljesítésében támogatni fognak.

Új programmot adni feleslegesnek tartom. Azt hiszem 
elég, ha kijelentem, miszerint a lap iránya és szelleme 
a régi marad.

A „Magyar Gyógypedagógiát“ közakarat teremtette 
meg s tartotta fenn eddig, közös tulajdonunknak tekin
tettem mindig s közös tulajdonnak tekintem ezután is. 
Szives készséggel nyitom meg hasábjait mindazoknak, 
akiknek a gyógypedagógiai oktatásügy fejlődése és fej
lesztése a céljuk, bárha a célt szolgáló eszközök tekin
tetében nem is értenék velük egyet. Az eszmék súrló
dása, ha a vitatkozás a kellő mederben folyik, csak 
hasznára válhat ügyünknek, hasznára válhat az ügy mun
kásainak.

A „Magyar Gyógypedagógiádnak más célja nincs, 
mint a gyógypedagógiai oktatásügy s azok munkásainak 
érdekét szolgálni.

Kérem főmunkatársainkat és olvasóinkat, hogy e cél 
elérésében továbbra is támogassanak s tegyék lehetővé, 
hogy lapunk úgy tartalmával, mint szellemével mindnyá
junk büszkesége lehessen.

A kéziratok és a lapba szánt közlemények ezentúl 
a szerkesztőség címére: Budapest, 1., Várfok-utca 10. sz., 
az előfizetési díjak, melyeknek beküldését ezúton is tisz
telettel kérem: Kleitsch János tanár címére — aki a 
kiadói teendők ellátását volt szives elvállalni — Buda
pest, VII., István-út 95. sz. alá küldendők.

Lapunkat olvasóink pártfogásába ajánlom.
Budapest, 1912 április hó 24-én.

Á kos István .



A siketném ák beszédje.*)
Irta: Scholtz Lajos,

Első cikkemben azt fejtegettem, hogy a kis siketnémával 
csak annyit lehet beszélni, amennyit beszélni ő is tud, hogy a 
tanárnak az olyan beszédjét, amelyet a növendékei kimondani 
még nem tudnak, fontosnak nem tartom és hogy a jelelést (nem 
jelbeszéd ez, csak egy-egy jel) az első osztályból kiküszöbölni 
nem lehet, sőt nem is szabad. Tudjuk, Vatter János is alkalmazza 
a jeleket.

És itt — a jelnél — álljunk meg egy pillanatra. Tudják-e 
Önök, t. i. Tanácsbéli Urak, hogy e kérdésben a legnagyobb 
ellentét uralkodik a miniszteri biztosok között? Az egyik már az 
első osztályban is korlátozni kívánja a jeleket, a másik azt akarja, 
hogy még a felsőbb osztályokban is jellel kísérjék a növendékek 
a beszédet. A harmadiknál közömbös, jelelnek-e, nem-e a gyer
mekek, csak beszélni tudjanak. Mit csináljon az osztályvezető ? 
Ha arról beszélnek az iskolában, hogy a macska a konyhából 
egy darab húst csent el, el is jeleltesse-e, vagy ne? Mert ne tessék 
elfelejteni azt se — Ákos kartárs úr bizonyára észrevette azt is —, 
hogy az emberek kisebb-nagyobb része azért tanít elsősorban, 
hogy a miniszteri biztos az osztályával meg legyen elégedve.

Bizony, célszerű volna, ha a min. biztos urak az eredmény 
felülbírálásánál valamelyes egyöntetűséggel járnának el, mert 
különben, főként kezdő kollégáinkkal megeshetik — amint meg 
is esik — az a furcsa dolog, hogy X biztos utasításait a jövő 
évben Y biztos hatomra dönti.

Tehát már az első osztályban követett módszer és az itt 
elért eredmény is siralmas.

*) Mielőtt a cikket fojytatnám, t. olvasóim figyelmébe ajánlom azt a két 
kérdőjelet, amelyet a „Szerkesztő“ tett a szöveg közé. Alig hihetem, hogy e 
kérdőjeleket az illetékes szerkesztő úr helyezte volna el. Miért? Ugyebár az 
amerikai kartárs azt kívánja, hogy mielőtt a gyermekek beszélni tudnának, 
beszéljünk velük élőszóval. Hát Ákos nem ezt kívánja? — A másik kérdőjel 
ott van, ahol azt mondom, hogy most az első osztályba jött aprósággal jelel
nünk kell, ha azt akarjuk, hogy megértsen bennünket. Nem tudom, mit akar 
itt a kérdőjel? Vagy hogyan lehet még érintkezni az ilyen aprósággal? Csak 
nem a hangos beszéddel? Erős a gyanúm, hogy ezt a két kérdőjelet sem a 
szerkesztőnk, sőt egyetlen a siketnémáknál működő kollegánk sem helyezte el. 
(A két kérdőjelet Ákos István szerkesztő helyezte el.)

M agyar G yógypedagógia. 7
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Nem kívánok a védelmünkre kelni. Nagyon meg sem tehet
ném, mivel valóban jobb lehetne az eredmény, mint a milyen. És 
ha Ákos kartársunk a siketnémák mai beszédjét .csak“ megbírálja 
és a tapasztalt hibák javítására törekszik: igaz köszönettel vettük 
volna ebbeli jóakaratát és törekvését. De cikksorozatának a hangja 
(főként a 214. lap gúnyja) kissé rosszul esett — gondolom — 
mindnyájunknak. No de ez csak érzelmi része a munkájának, 
mégis szó nélkül nem hagyhattam e szúrást, amely elhatott min
denüvé — Ungvárra is.

Beismerem magam is, hogy már az első osztályban jobb 
lehetne az eredmény. Igaza van Ákosnak, hogy a szakavatottsá- 
gunk nem egészen megfelelő. Sajnálom, hogy itt egy lépéssel 
tovább nem ment, hogy a mi szakavatottságunk csekélységének 
az okát is nem adta. Ekkor már könnyű lett volna azt is megálla
pítania, hogy miképen szerezhetnénk nagyobb szakavatottságot. 
Régen mondtam ugyanezt. De a mai viszonyok között többet 
nem szerezhetünk. Egyik nagy okát a féleredménynek én is abban 
látom, hogy nem elég készültséggel fogunk a nehéz munkába. 
Általában szélesebb látókörre, a részleteknek sokkal nagyobb 
megismerésére volna szükségünk.

És milyen munkát várjunk az olyan kartárstól, aki soha éle
tében a siketnémákhoz nem kívánkozott! De odatették — meg
engedem, kényszerűségből — s kenyér: kenyér, félkedvvel, el
végzi a munkáját. Hej pedig a siketnémáknál csak meglehetős 
tudással és nagy munkával lehet valamelyes eredményt elérni.

Hosszabb gyakorlattal rendelkező szakember kell az I. osz
tályba. Ez csak részben igaz. Mert láttam én már ifjú embernél 
is szép első osztályt. Viszont nem bizonyos, hogy a hosszabb 
időn át működő szakember 50 tanítási nap alatt az összes hangokat 
jól ki tudja fejleszteni. És nehogy félreértés támadjon közöttünk, 
nyomban megvallom, hogy én 15 növendéknek 50 nap alatt, heti 
20 órában nem volnék képes az összes hangokat, a szükséges 
szókat, kifejezéseket jól kifejleszteni, megtanítani.

Megengedem, hogy erre Ákos képes, mégis általános kívá
nalomnak nem helyes azt a maximumot felállítani, amelyet meg
oldani csak egy-egy kiváló művész tud. Mert ha hiba az, hogy 
egyik-másik kartársunk nagykésőre végzi el a hangfejlesztés gyö
nyörű, de nehéz munkáját: még nagyobb bajnak tartom, ha ifjú 
kartársaínkat felületes munkára szoktatjuk.

Nagyon szeretném Ákos kartársunk első osztályát — az elő- 
gyakorlatokat leszámítva — 50 napi tanítás után látni, kivált
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ha a gyermekek nem válogatottak és velük külön nem foglal
koznék.

Bizonyára sok gyönyörűség telnék a látottakban és hallot
takban, mert meg vagyok arról ,győződve hogy amit Ákos kartárs 
úr hirdet, annak a gyakorlatban is megfelel.

Cikkét tehát senki olybá ne vegye, mint a politikában az 
ellenzéki pártok követeléseit. Ők felállítanak elveket, hirdetnek 
követeléseket, mindenki tudja, hogy nem felelnek értök, megvaló
sítani sem kötelesek. Ákos kartársunk azonban felel az elveiért 
és bizonyára keres alkalmat, hogy az első osztályban a folytonos 
beszédet megindítsa és az összes hangokat 50 nap alatt kifejlessze.

Várom az alkalmat, elmegyek hozzá tanulni, sőt tanulunk 
tőle mindnyájan szívesen, örömest.

Addig azonban hivatkozom az épérzékű gyermekre. Nem 
egy gyermekre, hanem egy osztályra. Itt csupán írni-olvasni sem 
tanulnak meg a növendékek 50 nap alatt. Hát nálunk, amikor 
mindezek tetejébe még egy hatalmas munkát — a hangképzést — 
is el kell végeznünk!

Túlzott kívánságnak tartom.
Elégedjünk meg azzal, ha a szoros értelemben vett hang

fejlesztés munkája februárban fejeződik be. Ezt tekintsük normális 
körülménynek. Február végéig a hangokat ki lehet fejleszteni. 
Nem tartom azonban felette súlyos hibának, ha az utolsó hanggal 
a húsvéti szünet előtt végzünk. Ezentúl valóban már egyik inté
zetben se legyen hangfejlesztés.

Véleményemet az egyes hangok képzéséről nem kívánom 
most elmondani, csupán néhány általános megjegyzést teszek az 
első osztály anyagára nézve.

A szoktatásra, előgyakorlatokra sok időt nem fordítanék. 
Néhány napot elegendőnek tartok. Ha a gyermekek már figyelnek, 
utánam csinálják a lélégzési-, kar- stb. gyakorlatokat, a táblán a 
legegyszerűbb vonalakat, elhagyhatjuk a játékot, hogy a komolyabb 
munkára térjünk át. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lehetőleg 
minden gyermeknek jó alaphangja legyen. Tudjuk, az embernek 
nevetés közben legtermészetesebb a hangja. Megnevettetjük tehát 
a kicsinyeinket és arra törekszünk, hogy jól magunkba véssük 
azt a hangot, amelyet a gyermek nevetés közben hallatott. Ezt a 
természetes hangot kell a legtöbb esetben eltalálnunk.

Most kedődik a munka. Nem könnyű a falusi vadvirágot 
odáig vinni, hogy a gégefőn észrevegye a rezgést. Ezt azonban 
tudatossá kell tennünk, mert addig nincs hangfejlesztés. Tükör
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ehhez a munkához nem kell. Nevetek én is, nevet ő is, meg
tapogatja az én gégémet, az övét. Majd elhallgatunk mindketten. 
És a játékszerü munka újból kezdődik. Az egyik ma, a másik 
holnap rájön arra, hogy csakugyan érez ő ott valami bizsergést, 
ha nevet. Ekkor már egy-egy mozdulatunkra adnak hangot, ill. 
hallgatnak, amint kívánjuk. Tanítják már egymást is, nem unat
koznak az osztályban, mivel különben is egyik gyermek gyorsan 
következik a másik után.

Van már egy alaktalan hang, amelyből az alaphangot kell 
megcsinálni. Az első perctől az év végéig sokat beszéltessünk 
karban. 5 percig, 10 percig, majd elhallgatnak.

Elővesszük őket sorba. Mindig 3—4 van mellettem, hogy a 
tanítás szünet nélkül folyhassék. Nem gondolok még semmiféle 
magánhangzóra, csak az alaphangra. Ha magas: leszállítom, ha 
alacsony: emelni törekszem. Ha fejhang: abba hagyom. Holnap 
más kiindulót keresek. Türelemmel megtalálom.

Megesik ám néha az is, hogy a gyermeknek nevetés közben 
sem kellemes a hangja, hanem recsegős, fátyolozott, durva. Ezt 
többnyire olyan gyermekeknél tapasztaljuk, akikkel a szülei házban 
keveset törődtek, a sok hülés, gégebaj ártott a hangszalagok 
ruganyosságának.

Itt csengő hangot kapni már nagyobb munka. Először 
ha volna — eltávolítjuk a hurutot. A hangfejlesztésnél pedig cél
szerűnek azt tapasztaltam, hogy merészen megcsináljuk a fisztulát 
és nagy óvatossággal addig ereszkedünk le, amig elfogadható 
alaphangot kapunk. Gyönyörű, de fárasztó munka.

így a legtöbb gyermeknél megkapjuk az alaphangot. Nagy 
hiba volna azonban, ha ilyenkor egyébbel nem törődnénk. írás, 
főként rajzolás (amely nálam az írást megelőzi) forduljon elő, sőt 
megcsináljuk a p-t, az f-t, sz-t, a t-t, ha lehet a k-t is. Ezek egy
előre csak nyelv- és lélegzési gyakorlatok, de már néhány hangunk 
meg van az alaphangra (most már az a-ra) annál több idő jut.

A gyermekek heteken át ezzel kezdjék a tanulást: papapapa ! 
sokszor ismételjék karban. Az a-nak már a színezetét is megad
hatjuk. Arra nagyon ügyeljünk, hogy a gyermekek igen hangosan 
ne beszéljenek. Az 1. osztályban tehát annak a figyelmeztetésnek: 
„hangosabban", alig van értelme. Kicsiny szájállással, csak termé
szetes erősséggel, de gyorsan beszéljen a gyermek mindig.

Persze, ha egy új hang kifejlesztéséről van szó, akkor a 
kiejtés is lassúbb, a gyermek száját is iobban nyitjuk ki, de ez 
csak addig tart, amig az új hangot a szóban némileg megrögzí
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tettük. Ha egy új hangot veszünk elő, bizony hozzányúlunk a 
gyermek nyelvéhez, esetleg megveregetjük a mellét is és főleg 
ha több levegőt akarunk a gégéjébe szorítani, a csípők felett a 
véknyakat szorítjuk kissé össze.

Nagy hiba volna, ha csak egy-egy hanggal vesződnénk. 
Két-három hanggal egyszerre kísérletezhetünk. Természetesen 
ügyelni kell arra, hogy ezek a hangok ne legyenek rokonok, a 
képzésben ne zavarják egymást. Egyszerre tehát nem helyes pl. 
az sz-t és s-t, vagy zs-t és s-t elővenni. Viszont egymás mellett 
taníthatók az r, a t, a k, az /, az f, a g  stb.

Magánhangzón kezdődő szót csak akkor vehetünk elő, ha 
a lélegzési gyakorlatok közben az erős hangkapcsot nemcsak 
megcsináltuk, de tudatossá is tettük. Azért magunknak is ügyel
nünk kell arra, hogy az erős hangkapcsot jellemző pukkanást 
halljuk-e. Ha ez megvan, akkor vehetjük elő ezeket a szókat: 
alma, apám, Anna stb.

A „h" hang — szerintem — jó későre forduljon elő, a 
magánhangzó kezdése mindenesetre megelőzi a hehezetes kezdést. 
Azt tapasztaltam, hogy ha akár az erős hangkapocs hiányzik, 
akár a h-t vettük elő igen gyorsan, sok baj van a magánhangzók 
tiszta kezdésével.

Nagy bajnak tartom, ha a tanár nyitott szájjal beszél. 
A növendékei — természetesen — szintén így fognak beszélni, 
ebből pedig a beszéd érthetőségét tekintve nagy bajok származ
nak. Nem az a legnagyobb baj, hogy már nézni sem kellemes 
az ilyen gyermek erőlködését, hanem az, hogy a hangkapcsok 
úgyszólván nem is lehetnek siketnémák. Az ilyen teli szájjal beszélő 
gyermek az egyik hangcsoportról a másikra nem tud olyan 
gyorsan átmenni, hogy bizonyos korcshang ne képződjék. A 
legnagyobb baj pedig az, hogy ha a gyermek nagy szájállás
sal beszél, úgyszólván minden magánhangzónál némi emelkedést 
is, de esést is hallunk.

Csak természetesen és fokról-fokra mind gyorsabban beszél
jünk a növendékekkel.

A legtöbben úgy vagyunk, hogy van egy-két hangunk, 
amellyel nehezen tudunk megbirkózni. (Én az r-rel.) Tanácsos, 
hogy ezt az egy-két hangot mihamarább vegyük elő. Októbertől 
májusig majd csak megcsináljuk valahogy.

Fontos a hangsúly is. Erre már az első osztályban is nagy 
gondot kell fordítani. Célszerűnek találom, ha az első szótagot 
(később a mondatban a hangsúlyos szót) aláhúzzuk, figyelmez
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tetvén a növendékeket, hogy itt valamivel erősebben beszéljenek. De 
csak valamivel, mert az igen erős, erőltetett beszéd későbben 
rikácsolóvá lesz.

Nagyon fontosnak tartom a gyakori ismétlést. Eleinte minden 
nap ismételünk. Ekkor bő alkalom kínálkozik a hangjavításra, 
esetleg egy-egy hiányzó hang kifejlesztésére is.

Későbben, amikor már több kifejezést tanultak a gyermekek, 
hetenkint egy napot szánjunk az ismétlésre. Célszerű, ha a tanult 
szók (mondatok) állandóan a táblán találhatók. Szükséges ezért a 
négy részre osztott forgatható fali tábla. Egyik lapjára sorba írjuk 
a tanultakat, hogy ismétlés alkalmával együtt legyen a már ismert 
anyag. Ezzel az eljárással sok időt takarítunk meg, már pedig 
minden perc drága, használjuk ki az időt.

Ügyeljünk a hangok tiszta kapcsolatára, főként, ha két más
salhangzó találkozik. Szükséges, hogy az ilyen 2 mássalhangzót 
külön is gyakoroljuk. Forduljanak elő ilyen gyakorlatok is: pl, 
ti, st, pt, pn, rí, bl stb. A lágyinynél képzett n-t nem mindig 
halljuk a siketnémáknál. Ezért mondják: megyünnek (megyünk 
helyett). Pedig egyszerű munka a lágyinynél is megcsinálni 
az n-t.

Lehet-e mondatokat hamarosan elővenni? Azt tapasztaltam, 
hogy nem. Sőt egy ideig a kéttagú szónál se vegyünk elő hosz- 
szabbat. Egyrészt azért, mert a gyermeknek a 3—4 tagú szó 
kimondása már óriási munka, másrészt azért is, mert a levegő
készlete még hamar kifogy és a szó közepén venne új lélekzetet. 
Haladjunk csak fokról-fokra, amint azt az általános pedagógia is 
megkívánja.

Azt a kívánságot, hogy az első osztályban mihamarabb ne 
csak szókat tanuljon és használjon a gyermek, hanem mondato
kat is, sőt bővített vagy összetett mondatokat is, megint kivihe
tetlennek, túlzott kívánságnak tartom. Az év másik felében szere
pelhet már a mondat is, néhány kérdés is, egy-két rag is. Leg
fontosabb munka azonban a hangok tiszta képzése.

Nagyjából igy gondolom az első osztály anyagát elvégzen
dőnek és elvégezhetőnek. (Folytatjuk.)
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Irányelvek  és m ódok az iskolás gyerm ekek 
szellemi fogyatkozásának m egállapításához.

(Murtfeld nyomán).

Azon általános képzetekhez, amelyek egy érzésterület érze
teinek felelnek meg — tartoznak a színképzetek is. A színek el- 
cserélése, illetve a színképzetek fogyatkozásai Ziehen és Major 
szerint bizonyos törvényszerűség mellett játszódnak le. A szín- 
képzetbeli fogyatkozások vizsgálatánál nekem a gyermeknek 
három csoportja tűnt fel, Ezek közül az egyik csoport egyáltalán 
nem alkotott színképzeteket A másik csoportbeliek minden szint 
„piros“-nak mondanak, míg a harmadik csoportba tartozók önkény
telenül pirosnak, zöldnek és kéknek neveznek mindent. Az utolsó 
két csoportnál úgy látszik szín szók véletlenül erősebb begyakor
lásával állunk szemben.

A színképzetek vizsgálatára legcélszerűbb valami színekkel 
kombinált játékot használni, különféle pamutszálakat vagy meg
felelő papírszalagokat. Az ember először azt kérdezi: milyen 
színű ez a fonál ? Aztán: add ide a piros, sárga, fehér fonalat ! 
Végül rátétetjük a pirosat a pirosra, szürkét a szürkére, fehéret 
a fehérre. Mivel pedig az 5 éves normális gyermek a színeket a 
nehezebb színkeverékek kivételével — melyekre a vizsgálat egy 
sem terjed ki — ismeri: a színképzeteket, más ismertető jelekkel 
egyetemben az intelligencia kritériumaképen igen jól felhasznál- 
hatnók.

A hallás körébe tartozó általános képzetek vizsgálatánál, 
hogy a látóérzék segítségét kikapcsoljuk, célszerű a szemet be
kötni. Az efajta vizsgálatnál azonban nagy elővigyázat és türelem 
szükséges, nehogy a gyermek valamikép megüsse, megsérthesse 
magát, továbbá, hogy aggódás és félelem nélkül engedelmesked- 
kedjék. A hallásvizsgálatát általában más az érzeteknél. Egyúttal 
azt kell megvizsgálni, hogy a gyermek képes-e megkülönböztetni 
először, hogy mivel idéztük elő a hangokat, másodszor, hogy 
melyik irányból jönnek azok.

A hangelőidézésre használunk kulcsokat, pénzdarabokat, 
gyufaskatulyákat, tollakat, sípokat. A hang irányának a megálla
pítására a feisorolt tárgyakat szintén felhasználhatjuk. Különböző 
helyeken hangokat idézünk elő velük, a gyermek pedig meg
mutatja az irányt, honnét a hangok jönnek. A kopogás az ajtón, 
az ablakon szintén felhasználhatók erre.

Annak a megállapítására, vájjon a tapintási érzetek határo



zottak és tiszták-e, azt vizsgáljuk, felismeri-e a gyermek először, 
hogy mik azok, másodszor milyenek azok a tárgyak? E célra 
kulcsot, kést, krétát, tolltartót, ludtollat, szivacsot teszünk az asz
talra és a gyermek bekötött szemmel megfogja, megnevezi azokat. 
Az ilyen képzetek mint kemény, puha, sima, érdes vizsgálatánál 
jó szolgálatot tehetnek: egy darab keményfa, puha gyapjú szövet 
celluloidlap, érdes papir.

A szag,- íz- és hő-érzetek beható vizsgálata és nagy érté
kelése elmaradhat, mivel az ide tartozó jegyzetekből a legtöbb 
gyermeknél csak a leggyakoribbak és leghasználtabbak vannak 
meg, de ha meg is vannak a képzetek, a megfelelő szavak sok
szor hiányzanak.

Fontos ellenben az általános térképzetek vizsgálata. Megálla
pítandó, hogy a gyermek lelkében kifejlődött-e a jobb, a bal, a 
fent, a lent, a szűk, a hosszú stb. általános képzete. Ezek vizs- 
vizsgálatánál meggyőződünk, látja-e a gyermek, pl. hogy az ablak
függöny ferdén van felcsavarva, hogy a kép ferdén függ a falon, 
hogy egy vonal ferde-e, vagy függőleges ? Majd egy képet, amely 
rendesen lóg, ferde állásba teszünk és felhívjuk a gyermeket, 
hogy azt a régi helyzetbe tegye vissza. Azután egy könyvet a 
szekrény fölé, alá, elé, mögé tetetünk vele. A térképzetek vizs
gálatára használunk még pálcikákat is, amelyekből háromszöget, 
keresztet, asztalt, széket, padot rakunk ki és felhívjuk a gyerme
ket, hogy ő is csinálja meg,

A nagyság képzetek vizsgálatára különböző hosszúságú és 
szélességű kis fácskákat alkalmazunk, ezekből először kikerestet
jük az egyenlőket, azután odaadatjuk a megjelölteket. Hason
lóképen vizsgáljuk a magas, alacsony, távol, közel képzeteket.

Általában azt találjuk, hogy ez a képzetállomány, valamint 
a hozzá hasonló időképzetek (hosszú, rövid, nappal, éjjel,) a 
gyengetehetségűeknél körülbelül normálisak és akiknél hiányosak 
azok mind jobban és jobban közelednek a hülyeség felé.

Viszont a számképzetek vizsgálatánál azt fogjuk találni, hogy 
itt a szellemileg fogyatékos gyermekek majdnem mindig gyön
géknek bizonyulnak. A számsor gépileges elmondása természete
sen nem bizonyítja, hogy a megfelelő számképzetek megvannak. 
Az utóbbinak a vizsgálata olyképen történhetik, hogy a gyerme
kek egyszer 2, 4, ő . . . . ujjat, vagy hasonló szinü és egyenlő 
nagyságú tárgyat mutat, azután a mutatott tárgyaknak a számát is 
megmondja. Célszerű többek közt az is, ha a teremben többszö
rösen meglevő egynemű tárgyakat számiáltatjuk meg. Mivel pedig
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a tisztán optikai számlálásnál elvontabb számképzetekre támasz
kodunk, mint az optika-motorikusnál, azért a megszámlálandó tár
gyakat a gyermek ujjaival megérintetjük, vagy rámutatunk azokra 
— tehát mutató mozgásokat végeztetünk — azután pedig a szám
lálást ezen segítség nélkül isméíeltetjük.

Az egyedképzetek vizsgálatához csatlakozik annak kiderítése, 
hogy a gyermeknek vannak-e magasabbrendü konkrét általános 
képzetei, minők a virág, fa, állat, növény. Ezek a képzetek fel
tételezik a mellékes dolgok és tulajdonságok bizonyos elvonását, 
éppen azért fontos határvonalat képeznek az értelmi fogyatkozá
sok fokozatai között.

Magasabbrendü konkrét általános képzetek vizsgálatánál 
általában megelégedhetünk azzal először, hogy a gyermek sok 
különféle tárgy közül össze tudja szedni valamennyi követ, virágot, 
levelet, másodszor, hogy megkérdezzük mik ezek a tárgyak? Ha 
a gyermek ezt a két feladatot jól megoldja, akkor bebizonyította, 
hogy ezeket a magasabb rendű fogalmakat megszerezte, tehát 
elvonni tud.

További értékes adatokat nyerünk a gyermek szellemi fogyat
kozására vonatkozólag, ha a térben és időben összetett képzetek 
tartalmát vizsgáljuk, mint drágaság, tél, éhínség, zivatar. Ezeknél 
mindenekelőtt szükség van az egyes részképzetek kellő ismere
tére, azután ezen részeket társítani s végül a főfogalomnak alá
rendelni kell. Ezt a sokoldalú szellemi munkát a gyengeelméjű 
elvégezni nem képes. A térben és időben összetett képzetek 
vizsgálatánál nem szabad az ily meghatározó kérdést használni: 
„mi az a . . .“ hanem e helyett talán ilyenféleképen adjuk fel a 
kérdést p l.: „minek mondod te azt, ha sötét felhők vannak az 
égen, dörög, villámlik és esik? Mint vizsgálati eszköz felhasznál
ható a kép is, alkalmas ábrával. Bárha a képolvasás a síkszerűnek 
a megtestetítése, még sem mondhatunk le egészen a képekkel 
való munkáról. Ugyanis azt mindig a szellemi fogyatkozás jelének 
lehet tekinteni, ha egy iskolaköteles korban levő gyermek a meg
felelően kiválasztott képen nem tudja magát tájékozni, ami a nor
mális gyermekeknél a negyedik, vagy ötödik évben sikerűi.

Ezzel összefüggően kell az iskolai tudást is vizsgálnunk. Mert 
bizonyára figyelemreméltó és a gyermek fölött való döntésnél 
jelentős tényező tudni azt, milyen ismereteket szerzett a gyermek 
és hogy lelki ereje mennyit bírt abból feldolgozni. Azért ennek 
a rész vizsgálatnak ki kell terjeszkedni az egyes szakokban szer
zett tudás terjedelmére és mélységére, a rajzolási, szóbeli, Írás
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beli és plasztikai kifejezésmódokra, úgyszintén az írásvonalak 
minőségére, a rángató írásra (írás dadogás) és végül a beemlézett 
anyag terjedelmére, megértésére és az elmondás módozataira. De 
itt szót kell emelnünk az iskolai tudás túlbecsülése ellen. Külö
nösen pedig nem szabad azt az iskolás gyermekek szellemi 
fogyatkozásainak megállapításánál egyedüli, vagy döntő körül
ménynek tekinteni és értékelni.

Jelentős ebben annak a megállapítása, hogy vannak-e a 
gyermeknek u. n. vonatkozási képzetei, amelyek két vagy több 
tárgynak egymáshoz való viszonyát jelzik. Vizsgálni kell a követ
kező képzeteket: nagyobb, kisebb, vékonyabb, szélesebb, maga
sabb, egyenlő, hasonló. Célszerűeknek bizonyultak az alábbi vizs
gáló kérdések: ki nagyobb (kisebb), a doktor úr vagy én? vagy 
ki nagyobb (kisebb), te vagy én? Melyik van magasabban (ala
csonyabban), a kép vagy a tábla? Miért húztad fel a cipőt, tetted 
fel a sapkát? Mivel csinál a mamád tüzet? Miért?

Ez alkalommal az ítélőképesség vizsgálata szempontjából 
kitérünk a Demoor-féle kísérletre. Ebből a célból egy nagyobb 
és egy kisebb palackba sörétet öntünk és pedig annyit, hogy 
mind a két palack pontosan egyenlő súlyú legyen. A vizsgálat 
alatt álló gyermeket megkérdezzük, hogy melyik palack nehe
zebb ? fiat éves kortól kezdve az épérzékű gyermek a kisebb palac
kot mondja nehezebbnek. Ez a csalódás összetett képzettársítások
nak az eredménye. Az optikai benyomástól vezéreltetve több erőt 
fordítunk a nagyobb palack felemelésére. De mivel a súly egyenlő, 
az el nem használt erőbeli felesleg a könnyűség benyomásátkelti; 
ez által az izommegeröltetés végérvényében kisebbnek látszik, 
mint az, amely a kisebb palack felemeléséhez szükséges volt. 
Ha a nagyobb palackot még a 6 éven túl is nehezebbnek mondja 
a gyermek, akkor ezen összetett tanítási fogalmak hiánya az Ítélő 
képesség gyengeségére vall.

A vonatkozási képzeteknek az összetett általános képzetek
kel való kapcsolása által képezi a normális ember az úgyneve
zett komplex képzeteket; ezekhez tartoznak az erkölcsi képzetek is.

A komplex képzetek vizsgálatára különösen alkalmasak ezek: 
hálás, becsületes, szerény, tulajdon.

Ennél ki fog tűnni, hogy némelyik gyermek a szókat a taní
tásból igen jó! ismeri és hogy az erkölcsileg fogyatékos gyen- 
getehetségűek is — különösen azok, akik jelentősebb nyelvkész
ség felett rendelkeznek — a megfelelő szavakat igen határozottan 
tudják alkalmazni. De csak kevésnél találjuk meg ezen szavaknak
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megfelelő értelmét, éppen azért az erkölcsi képzetek az akaratra 
nem is gyakorolhatnak befolyást.

Az erkölcsi képzetek vizsgálatánál nem elegendő csak megálla
pítani, hogy pl, tudja-e a gyermek szószerint a 4-ik parancsola
tot, hanem a vizsgálat alatt levő gyermek Ítéletét kell kutatni arra 
vonatkozólag, hogy hogyan viselkedjék szülei, a felnőttek és tár
sai irányában. Alkalmas vizsgálati módszernek ajánlható az is, hogy 
a gyermek mondjon el egy kis maga kigondolta mesét. Erre fel
hívjuk a gyermeket, hogy az ott fellépő személyek tetteiről, sze
repléséről mondjon véleményt. Alkalmas kérdésekkel pl. kit sze
retsz, kit nem, bevezethetjük a beszélgetést.

Hogy teljesen tisztában legyünk a komplex képzetek felöl, 
kérdést kell végül tennünk az iránt is, hogy két tárgy miben 
különbözik egymástól. Ki fog tűnni, hogy pl. a hintó és a falusi 
kocsi közt levő különbséget még oly felsőbb osztályba járó gyerme
kek sem tudták elmondani, akik az utcán mindkettőt érzékelés 
alapján azonnal felismerik és helyesen jelölik meg. Ezeknél tehát 
a képzetek felvétele rendes, de a képzetfejlődés és osztályozódás, 
kiváltképen pedig az általános képzetekhez tartozó lényeges ismer
tető jelek elkülönítése nem sikerül. Éppen azért ennél a nehéz 
vizsgálatnál nem azt kérdezzük, hogy mi a különbség a hintó és 
szekér között, hanem: miről ismered meg az utcán, hogy az a 
kocsi hintó, az pedig szekér? Hogy a „hazugság és tévedés“ 
közötti különbségre vonatkozó kérdést érthetőbbé tegyük, talán 
azt mondjuk: Egy kis fiú három almát vitt el az éléskamrából. 
Az anyja később meglátja ezt. Erre azt mondja a fiú : „a nővérem 
vitte el.“ Hazudott-e a fia  akkor, vagy tévedett? (Folytatjuk.)

V aksiketném a tanítványom .
Irta : Kleitsch János.

Mikor nyolcadfél hónapi munkám után vaksiketnéma növen
dékem eltávozott az intézetből, hogy a nyári szünidőre a szülői 
házhoz térjen, olyanforma érzés vett rajtam erőt, mint aminő az 
aggódó gazdát ellepheti, mikor a keletkező nyári zivatar és a 
fenyegető jégeső előtt szemléli a sokat Ígérő, gyönyörű állású 
vetéseit.

Az én fáradságos munkám fejlődő drága gyümölcsét a mind
nyájunk által jól ismert nyári szünidő kártevése fenyegette. Jól



108 K í e i t s c h  j á n o á

tudtam, hogy a kártévő vihar ki nem kerülhető, de azt, hogy 
mily mérvű lesz az a kár, ki tudná ezt előre megjósolni.

De megjött szeptember elseje, s megláttam, aminek látásától 
annyira rettegtem. Jól tudtam, hogy gyenge palántáim nagyon 
meg fogják sínyleni a kártevő nyarat, de óh egek! Ily nagymérvű 
kárra mégsem voltam elkészülve. Gyenge palántáimat föl sem 
ismerhettem többé. Mégtépázva, összeszáradva láttam viszont, ami 
teljesen ki nem pusztult, de nagy része egészen elenyészett.

Hogy a siketnémákat oktató kartársak a hangzó nyelv taní
tása terén nem egyszer tapasztalhattak az én esetemhez hasonló 
pusztulást, eléggé mutatja az a körülmény, hogy többször el
hangzott már az az óhaj, hogy a beszédtanításnak kezdőfokán  ne 
bocsájtassanak el a gyerm ekek teljes ké t hónapra.

Szomorú tapasztalatomra való hivatkozással erősen aláhúzom 
ezt az óhajtást, s úgy ajánlom az intéző körök szíves figyelmébe.

De ámig a siketnémákat oktató kartársak panasza a hang
beszéd körüli pusztulások felsorolásában kimerül, addig én rám 
az Írott nyelv körül hasonló meglepetések vártak. Mert amiként 
a mozgási képek nagy százaléka elmosódott, úgy az írott szóképek 
is elmosódtak a gyermek emlékezetében, de úgy annyira, hogy 
nagyon sok szót, nemcsak hogy emlékezetből reprodukálni nem 
tudott a gyermek, hanem a leírottakat fölismerni is alig volt képes 
sok esetben, sőt még a másolás is sok tekintetben hiányos volt, 
vagyis a pontoknak egymáshoz való viszonyának a megítélési 
képessége is gyengült. Jó hat heti munkámba került, míg a júniusi 
eredményt ismét elérhettem. Ha már most tekintetbe vesszük, 
hogy a vaksiketnémák tanításában különben is csak igen lassan 
haladhatunk, a cél érdekében tanácsos volna, a tanítás kezdetén  
a z  ily hosszú  m egszak ítá soka t kikerülni.

De már most tekintsünk be Gyula iskolájába. Még a múlt 
tanév vége felé, június havában történt, hogy olyan egyszerű 
mondatot szült az alkalom, amelyben melléknévi állítmány volt. 
Az alkalom a következő volt. Megtörtént az a nem kedves dolog, 
hogy a már régebben tanult cselekvéses mondatok egyike mintha 
teljesen kiesett volna a gyermek emlékezetéből, amit úgy igye
keztem a gyermek emlékezetébe visszaidézni, hogy a cselekvést 
egy másik gyermek által hajtattam végre Gyulán. Miután a föl
idézés kellő sikerrel járt, s Gyula is megharapta társát, mindegyik 
le is írta. Gyula társa azonban elmulasztotta a mondat végére 
pontot tenni, amit ő észrevéve taszító mozdulattal érintette társa 
homlokát s diadalmas arccal megmutatta nekem a hibát, s nyomban
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annak kijavításához fogott. Ennek megtörténteután ismét úgy érintette 
társa homlokát tenyerével, miként én [szoktam ő vele szemben 
elégületlenségemet kifejezni. Ennek megtörténte után a kezébe 
jelöltem ezt a szót: buta. Gyula ezt egy lapra le is írta. Ezután 
pedig kezébe jelöltem: Mihály buta. Ezt Gyula a legnagyobb 
örömmel a kedves barátjának G.-nek is megmutatta, aki biztatá
somra Gyula kezével ellátta Mihályt a butaság jelével. Fölszólí- 
tásomra G. most már azt írta: Gyula buta. Gyula elolvasta, s 
miután kézzel-lábbal tiltakozott, el is tépte ezt az őt annyira sértő 
papírlapot.

Én pedig a megszokott módon kifejeztem megelégedésemet 
és azt jeleltem a kezébe: Gyula okos, amit ő most már nagy 
örömmel leírt, s más-más társára is alkalmazott.

A szógyűjtés folyamán a szóösszetétel mintegy önként kínál
kozott. Ugyanis a posztót és vásznat megismertettem vele, leírat
tam e neveket, ami után posztó és vászonkabátot érzékeltettem 
és Írattam le vele, amit a posztó és vászonnadrág érzékelése köve
tett, ami után teljes önállóan nevezte meg e tárgyakat.

Minthogy állandóan az a törekvésem, hogy a beszédtanítás 
természet szabta módszerének útjáról lehetőleg el ne távo
lodjam s lehetőleg azt az utat kövessem, amelyet az épérzékü 
gyermek is, aki előbb mondja: a baba nyaka, a baba hasa stb. és 
csak jóval későbben tudja meg azt, hogy a fej, nyak, kéz stb. 
testrészek: ennélfogva Gyula is előbb használta ezt a kifejezést: 
Gyula keze, Gyula háta stb. mint ezeket a tőszókat: váll, hát, 
has stb.

Ugyanezen az alapon néhány ige múlt idejű alakját is az 
ige tövénél előbb ismerte meg növendékem. Mert a nyújtott 
szónak mindig födnie kell a szemlélet keltelte fogalmat s így 
csak természetes, hogy az „eltört“ és „elszakadt“ megelőzte az 
eltörik és elszakad szóalakokat, mikor a bot a kezében eltörött, a 
zsineg pedig elszakadt.

Tanításom tizenegyedik hónapjáig a természetességre és a 
gyermek lelkében valóban élő fogalmak kifejezésére való törek
vésem kényelmetlen helyzetbe sodort. A kényelmetlen helyzetet 
az idézte elő, hogy mind ez ideig nem érti meg a kérdést. A 
kérdés megértetésére több kísérletet tettem ugyan, de mindannyi
szor a meg nem értés kétségtelen jeleit látva, a jobb alkalom 
reményében abba hagytam. Végre december első felében elérke
zettnek láttam az alkalmat. Gyula elébem állt egy más osztálybeli 
gyermekkel és egyre mondogatta : Gyula, miközben hol önma
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gára, hol társára mutatott. Sejtettem, hogy mit akar, de érlelni 
akartam a kérdést. Végre kitört a gyermek: Gyula, Albert, Gás
pár. No de itt már félbeszakítottam, mert még tovább is folytatta 
volna, amíg ki nem fogyott volna a nevekből. Bal kezébe betűz
tem s ő jobb kezével írta: Hogy hívnak? Ezt a kérdést tartalmazó 
lapot oda adattam vele kis bajtársának, akivel leírattam a nevét. 
Nagy volt Gyula öröme, de még nagyobb volt meglepetése az 
új név miatt. Ő ugyanis, eddigelé csak keresztneveket ismert, s 
csodálkozva mondja: kettő. Erre tudomására adtam, hogy neki 
is két neve van, hogy őt Hegedűs Gyulának hívják. Most már 
nekem adta a kérdő lapot, amire én leírtam vezeték és kereszt
nevemet; az egésznek következménye az volt, hogy másnap egy 
egész csomó névjeggyel állt elém.

Itt meg kell még jegyeznem, hogy a kérdés első elolvasá
sánál ismét íráshibának vélte az eddig meg nem értett kérdőjelt, 
mert „e“-nek olvasta és most is úgy, mint egy régebbi kísérletem 
alkalmával ki is javította most is. Csak akkor nyugodott bele, 
mikor megértettem vele, hogy ez a jel megfelel a Klein-féle kérdő
jelnek s hogy annak nincsen hangja.

Az a reményem azonban, hogy Gyula ezután e jelhez fogja 
a kérdést kötni, nem teljesedett egészen be. Mert midőn egy 
alkalommal Klein-féle írással akartam vele a Braille-ban leírottakat 
leíratni, s ő a társalgóteremben felejtett gépért egyszerűen elakart 
futni, elérkezettnek látva az időt a helyrag megismertetésére, föl
tartóztattam a gyermeket és írásban kérdeztem tőle, hol van a 
Klein gép? Erre a kérdésemre azonban ismét csak futásra fogta 
a dolgot, s ismételt föltartóztatásomra csak annyit mondott: tár
salgó. Most már a bal kezébe betűztem s ő a jobb kezével írta : 
A Klein-gép a társalgóban van. Legközelebbi kérdésemre azonban, 
hogy hol van Gáspár? — akiről tudta, hogy a társalgóban van 
— még sem kaptam meg a várt feleletet, hanem Gyula a meg 
nem értés jeléül egyszerűen reprodukálta a kérdést. Bár Gyulának 
ez a tette az érthetetlenség minden jelét magán látszik viselni, 
én ezt még sem a megértés, hanem csak a kifejezés formájának 
a rovására írtam, s ennélfogva a kérdés és felelet formájának a 
hasonlatosság alapján való megrögzítésére határoztam el magamat. 
Annál is inkább, mert az épérzékű gyermek beszédjének fejlődése 
is főképen ezen a törvényen alapul.

íme nem azt bizonyítja-e az is, hogy az épérzékű gyermek 
is akár hányszor visszhangoztatja a hozzá intézett kérdést és fele
letet egyaránt? Vagy ki tudná megmondani, hogy hányszor hallja
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a kis gyermek mielőtt megértené ezt a kérdést, hogy ho! van a 
mama? hol van a baba? Vagy hogy hányszor mondja utánunk, 
hogy „hol a cica?“ „ott a cica!“ És amikor már megérti a kér
dés lényegét, felelete akkor is csak egyetlen szóból áll. És ezen 
egyetlen szó helyett nem adjuk-e számtalanszor a szájába az oda 
illő egész mondatot? Az épérzékü gyermek is csak megszokja 
tehát a kérdést és a feleletet, így tehát természetesnek kell talál
nunk, hogy a kétszeresen fogyatékos érzékű gyermek is csak 
megszokás útján küzdheti magát túl a beszéd kezdetének ezen 
a nehézségén. Törekvésünk és összpontosított figyelmünk azon
ban állandóan oda irányuljon, hogy a szem léletnek valóban m eg
felelő  kife jezési alakot, vagy a kifejezésnek m egfelelő  szem léle te t 
nyújtsunk. (Folytatjuk.)

Az idegesek tan ítása .
Irta: Kelemen Ignác.

A „M agyar G yógypedagógia“ múlt évi 5-ik számában Vértes
0. J ó z s e f  dr. a gyógyp. közép isko la i tanárképzőről értekezett. 
Legyen szabad a következőkben, habár későn, de „M elius tarde 
quam  nunquam “ e cikkre válaszolni.

Ha valaha nemes szándék az élet gyakorlati céljaira is volt 
tekintettel, úgy ezt bízvást elmondhatjuk az idegesek iskolájának 
keletkezéséről. Igaz ugyan, hogy az áll. k iseg ítő  iskola  sok évvel 
ezelőtt megkezdte az ideges és gyengetehetségű  gyerm ekek okta 
tását, de itt hiányzott a középfokú  rész, mely hivatva lett volna 
a nem is annyira gyengetehetségű, mint inkább csak ideges, tehát 
észbelileg messze fölöttébb álló anyaggal, foglalkozni és avval 
a középiskolai ismereteket elsajátíttatni.

Szerény véleményem az, hogy sem az épérzéküt, annál 
kevésbé szabad az ideges gyermeket szellemileg megerőltetni. 
Ha már a modern pedagógia is az egyéni oktatás elvének leg
szigorúbb keresztülvitelét követeli, mennyivel indokoltabb ez elv 
alkalmazása az ideges gyermekek oktatásánál.

Tudvalevőleg az ideges gyerm ek a z  épérzékűek szám ára  elő
írt tananyagot nem képes teljesen elsajátítani, anélkül, hogy az 
amúgy is részben megrongált, vagy megtámadott egészségét 
valamely módon ne kockáztatná. Hiszen ha teljesen egészséges
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volna, nem kellene őt az idegesség  jelzőjével amazoktól megkü
lönböztetni.

Lényegére nézve teljesen mindegy, hogy tulajdonképen 
miből eredt a betegség. Akár a szü lők  sze llem i terheltsége, akár 
pedig a csemetéjük iránt tú lhajto tt szeretet folytán támadt az: a 
fő az, hogy a baj megvan s avval úgy az iskolában, mint a gya
korlati életben számolnunk kell.

Sok gyermek testi szervezete születésétől kezdve gyenge, 
fejletlen ; az értelmi és tudományos pályán működő apa azonban 
legfőbb ambitióját abban véli kielégíteni, ha sze llem ileg  egészséges, 
bár testileg  csenevész gyermekét a tudományos pályára szánja.

A szülő ugyanis így okoskodik': Ha a fiú érettségit tesz, 
lehet belőle jogász, sőt híres kriminalista is ; vagy ha kedve tartja 
lesz orvos, mérnök, tanár és nem gondolja meg, hogy ha a cse
nevész fiúval sikerült is a terve, ez alapjában épen szerencséje 
zenithjén a legboldogtalanabb teremtés lehet, miután az ideges
ség tünetei tanulmányai szaporultával hatványozott mértékben 
mutatkoznak rajta. Idegessége növekszik, a túlfeszített szellemi 
foglalkozás agyát teljesen kifárasztja. Míg ha a sors olyan pályára 
viszi, melynél inkább phisicuma vétetik igénybe, mint pl .a mező- 
gazdasági pályán, hol foglalkozásának legnagyobb része a sza
bad levegőn zajlik le, virul és erőteljes férfivá fejlődik: addig az 
előbb leírt módon végzett tanulmányai mellett már 30—35 éves 
korában egész ronccsá satnyulhat. s nem ritkán önkezével vet 
véget életének.

Ha a fent vázolt kép talán túlpessimistikus is, :— mert nem 
minden egyes eset fejeződik be tragikummal — de a szülőre, meg 
a gyermekre nézve is mindig jobb, körültekintéssel megelőzni a 
bekövetkezhető sorsot.

Addig, míg az ilyen gyermek szülője csak önmaga irányítja 
ideges gyermeke neveltetését, tehát amíg csak egyes egyénről van 
szó, a neveltetés m agánügy  marad. Mihelyt azonban bármily címen 
felsőbb középiskolák jellegével ellátott külön nevelő intézetet 
létesítenek az ily ideges gyermekek számára, ez kö zü g g yé  válik.

Az eszme maga nemes ; hiszen a mindinkább betegeskedő 
emberiséget egészségesebb nemzedékké nevelni a legmagaszto- 
sabb, de egyúttal a legnehezebb feladatok egyike. A legmelegebb 
emberszeretet, a szenvedő emberiségen való segítés óhaja sar
kalta azokat a nemes férfiakat, kik ily iskola létesítésén fáradoztak. 
De álljunk csak meg egy pillanatra és gondolkozzunk afölött, 
ezzel a maga nemében páratlan intézményünkkel nem úgy járunk-e
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majd, mint az a szülő, ki egyetlen gyermekét az élet rideg olda
laival nem ismerteti meg, az útjába gördülő akadályokat elhárítja 
és ezzel azt éri el, hogy a féltve féltett drága kincs, ki az élet 
küzdelmei ellen idejekorán nem edződött meg, még az egyenes 
úton is elbukik s elvérzik.

S azért kérdeném én is, miért kelljen az ideges gyerm eknek  
Liviust, V irgiliust és a többi ókori költőket latin nyelven olvasnia? 
Miért szükséges az ideges gyermek agyát magasabb m atem atika i 
illetve algebrai thézisekkel megterhelni ? Vagy talán könnyebben 
boldogul a lateiner pályán, ha teleszívta magát az ily ismeretekkel!

Nem volna sokkal célszerűbb az idegesek iskolájában az 
elemi fokon levő négy osztály mellé a középfokon is csupán 
négy polgári o sz tá ly t szervezni ? Hiszen ideges, gyenge gyerme
kekről van szó, kiket a gyakorlati élet számára kell előkészíteni, 
s éppen a polgári iskolának előnye a gimnáziuméval szemben 
az, hogy a gyakorlati élet számára többet nyújt és inkább készít 
elő, mint a középiskola. Az az idő, midőn azt mondták, hogy 
csak oly diák iratkozik a polgári iskolába, ki a gimnáziumban 
megbukott, már régen elmúlt. A mai modern életben a polgári 
iskolának alsó tagozatával több a létjogosultsága, mint a gimná
zium e részének, mert az az élettel szorosabb kapcsolatban áll, 
miután növendékeit a kereskedelmi ipari és gazdasági pályák 
felé vezeti. Még elképzelni is borzasztó, hogy pl. a medicus pályán, 
hol sokszor az orvos hidegvérüségétől és felette nyugodt visel
kedésétől függ a reábízott beteg élete és egészsége, ily ideges 
gyermekből lett egyén működjék. Avagy tán más tudományos 
pályán könnyebb a boldogulás? Vagy talán még paedagógust is 
nevelhetnénk ily növendékből? Vájjon a legegészségesebb peda
gógus szervezetét nem őrli-e meg idővel a nevelés és tanítás 
nehéz és fárasztó munkája? És mennyi kárt okozhat s okoz is 
a pedagógia berkeiben az olyan, már gyermekkorában is ideges
séggel terhelt tanférfiú, aki a reá bízott száz meg száz növen
déknek ifjú és örökké víg kedélyállapotát megnyomoríthatja, ha 
végzetes sorsuk az ily tanár kezére juttatta őket.

Az ideges gyermek ki is heverheti baját, sőt teljesenép és 
egészséges férfivá lehet, ha olyan pályát választ, amelyen, mint 
már fennebb érintettem, a friss, szabad levegőben sokat mozog
hat. Ilyen pedig csak a g a zd a sá g i pálya, esetleg még a keres
kedelm i és ipari pálya, ha az utóbbiakon is az a lehetőség van 
megadva, hogy tevékenységének javarészét a szabad vagy leg
alább is jó levegőjű helyiségekben fejtheti ki.

M agyar G yógypedagógia, 8
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Ha pedig így áll a dolog, akkor félre a latinnal az idege
sek iskolájában és félre mindazon ismeretekkel, melyek ahelyett, 
hogy a tulajdonképen mégis csak beteg gyermeknek gyógyítását 
előmozdítanák, még sokkal betegebbé teszik. Ez nem lehetett 
azon nemes férfiak célja, akik ez intézményt létesítették.

*

Ily körülmények között Dr. Vértes O. Józsefnek gyógyped. 
középiskolai tanárképzőről állított tételei, illetve reményei is önma- 
guktól elesnek.

Mert mit is állít Dr. Vértes cikkében ? Azt, hogy „ú j prob
lém ákat és ismeretlen fo g a lm a ka t vet fe lsz ín re  ennek a z  életet élő  
és életet adó iskolának gyakorla ti m unkája .“

Mert ha abból áll ennek az iskolának gyakorlati munkája, 
hogy növendékeivel talán a latin grammatikát, vagy esetleg a nehe
zebb geometriai és mathematikai fejtegetéseket gyakorolja, ezt 
én, éppen ez iskolára és annak ideges növendékeire való tekin
tetből céltalan munkának minősíthetem, mivel, mint később maga 
Vértes dr. is elismeri, az ilyen ideges gyermekek lelki élete igen 
bonyolult és ezen complikált individiumok számára minden, csak 
gimnázium nem kell és akkor külön gyógyped. középiskolai 
tanárképző felállítása sem szükséges.

Sok évi tapasztalatom arról győzött meg, hogy ideges gyer
meknek épen nem válik hasznára, ha a négy polgárin felül, maga
sabb iskoláztatást nyer. Vagy talán nem helytelen-e ez iskolába 
oly tanulót felvenni, ki már másutt hat reált, vagy gimnáziumot 
végzett? Az olyan tanuló, ha hat éven át más intézetet boldogított, 
idegességének dacára még továbbra is ott maradhatott volna és 
ha ez iskolába beiratkozott, ezt azért tette, hogy itt tanulmányait 
könnyebben végezhesse és hogy az évvégi osztályozásnál tanárai 
részéről több elnézésben részesüljön.

Ez ellen pedig nekünk gyógypedagógusoknak első sorban 
kell tiltakoznunk. Ha az állam a középiskolai magánnevelő inté
zetekben elhelyezett növendékek osztályozását szigorúan, sőt talán 
még szigorúbban ellenőrzi, mint a nyilvános középiskolákba járó 
tanulókat, úgy lehetetlen állapot egy olyan eset magában az állami 
intézetben, hogy esetleg az idegesség köpenyegébe burkolódzó, 
de esetleg teljesen normális és csak szülei részéről elkényeztetett 
növendék könnyebben maturálhasson.

Ha az egészséges fiatalság a tudományos pályákra tódul, 
ezt örvendetes tényként szívesen konstatáljuk; de mivel sem indo
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költ ideges fiatal embereknek oly tanulmányok megkönnyítése, 
amik inkább romlásukat, mintsem jólétüket vannak hivatva elő
mozdítani.

Minthogy tehát idegesek számára a négy alsó polgári osz
tályon kívül más tagozatra szükség nincsen, úgy a középiskolai 
tanári képző szükségessége is magától elesik.

Mindamellett megvan a mód és lehetőség arra nézve, hogy 
a középiskolai tanárok, ha netán gyógypedagógiailag^ működni 
kívánnának, miként ismerkedjenek meg a gyógypedagógiával.

Hallgathatják a gyógypedagógiai tanítóképzőn folyó előadá
sokat, azonkívül pedig a psichologiai laboratórium is rendelke
zésükre áll.

Végre pedig az idegesek polgári iskoláit, ha netán ilyenek 
a jövőben alapíttatnának, úgy lehetne tanerőkkel ellátni, hogy a 
kormány, mint egy precedens már mutatja, azon gyógypedagó
gusokat, kik polgári-iskolai tanári oklevéllel bírnak, ez intézetek
hez nevezné ki.

A vakok  első nyilvános birkozóversenye.
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

A közelmúlt század utolsó tizedében újították föl a régi 
klasszikus olimpiai játékokat. Nem a véletlen dolga, hogy’az eszme 
Franciaországban született meg. A halandóság csökkenése és a 
születések szaporodása nem tartott lépést a folyton fejlődő orvosi 
tudománnyal, a közegészségi intézmények szaporodásával és javu
lásával. A francia nép fogyott, állandóan fogyott különösen a nagy 
kulturközéppontokban, a városokban. Orvosok, szociológusok, 
pedagógusok együttes kutatásai megállapították, hogy a nemzet 
visszafejlődése az intellektuális élet túltengésében és a fizikai élet- 
szükségletek elhanyagolásában keresendő. Újból fölhangzott a 
tizennyolcadik század Rousseaujának a szava, bár némikép vál
tozott értelemben: vissza a természethez. Külön fiziológiai és 
pszichofiziológiai intézeteket létesítenek, melyeket összeköttetésbe 
hoznak az ifjúság és a felnőttek testedzőegyesületeivel. Tissiének, 
a bordeauxi intézet igazgatójának könyve, mely a Franciaország
ban is meghonosodott német tornarendszer fölött pálcát tör s az 
angol rendszernek nyújtja a babért, eleddig példátlan hatást tesz. 
Az ember az izmaival jár, a tüdejével fut, a szívével vágtat s az

8*
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eszével ér célhoz — mondja Tissié. Levegőt és szabadtéri moz
gást elsősorban. Az angolszász fajt az energia, a kitartás emelte 
világuralomra s ezeket a zöld gyepen szerezte, melyet Albion 
apraja, nagyja, munkásai épúgy, mint alsóházának tagjai százezré
vel látogatnak szabad idejükben.

Ily eszmeáramlatok közt született meg az olimpiai játékok 
fölújításának eszméje. A francia nép hiúsága mindent el fog 
követni, hogy nemzetét négyévenként a versengésekben méltóan 
képviselje s ez állandóan meg-megújuló erővel fogja táplálni az 
új nevelési rendszer törekvéseit. Így gondolkoztak a klassikus 
játékok előharcosai s helyesen, mert az első olimpiád óta, melyet 
1896-ban Athénben tartottak meg, a nemzetek közötti vetélkedés
ben Franciaország azáltal, hogy reformálta ifjúságának testi neve
lését, az elsők közé küzdötte föl magát.

Az olimpiádok azonban egyszerre ráterelték az egész művelt 
világ figyelmét a testi kultuszra, mely rövid másfélévtized alatt 
oly virágzásnak indult, amilyet a görögök és a köztársasági Róma 
óta nem ismer a történelem. S örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a népek sorában itt a magyart nem kell az utolsók között 
keresnünk.

Magyarországban az utolsó tiz esztendő alatt több sport
egyesület alakult, mint amennyi eladdig együttvéve volt. Alig van 
sportág, amelyet nálunk intenzive ne űznének, újabb és újabb 
sportpályák épülnek, oly nagyarányúak, melyekhez foghatókat az 
egész kontinensen nem találunk. A versenyeket, melyeket azelőtt 
a versenyzők hozzátartozóin kívül csak egyes különcködő embe
rek látogattak, ma beláthatatlan tömegek nézik végig. Még arány
lag kisebb úszó- és birkozóversenyek is százakat és ezreket szó
lítanak ki a kávéházak füstös levegőjéből a kártyaasztalok mellől. 
S ami a legörvendetesebb, ennek a közönségnek túlnyomó részét 
az ifjúság szolgáltatja. Milyen perspektíva ez a jövő nemzedék 
életébe! Egyik múlt vasárnap statisztikája Budapest különböző 
sporttelepein és helyiségeiben csak aktiv résztvevőt közel két
ezret számlált össze. De nemcsak a fővárosban tapasztaljuk ezt 
a rohamos fejlődést, nincs messze az idő, amikor a vidék nagyobb 
metropolisai komoly konkurensekként lépnek föl. Sőt vannak 
már kisebb községeink, hol a tanítók vezetése mellett a föld népe 
szabadtéri sportokat űz. A maíeóci (Szepesin.) népiskola tanítója 
még az északmagyarországi labdarúgóbajnokságba is benevezte 
csapatát s derekasan végig is küzdötte.

A sportok hódításának mozgató erőit a társadalmi szervez
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kedésekben, az egyesületekben és ezek különböző szövetségei
ben kell keresnünk. De ezek munkája aligha hozza meg gyü
mölcseit, ha törekvéseiket kultusz- és honvédelmi minisztereink 
meg nem értik, nem támogatják. Berzeviczy Albert nyitotta meg 
ezek sorát. Az ő minisztersége óta van becsülete a magyar isko
lákban a testedzésnek. Azóta vannak országos ifjúsági tornaver
senyek, azóta jutott érintkezésbe az ifjúság sportolása a felnőtteké
vel, azóta építenek rendszeresen tornacsarnokokat az iskolák 
mellé, gondoskodnak játékterekről és játékidőről, azóta szavaz 
meg a képviselőház negyven-ötvenezer koronát egy-egy olim
piádra stb. Apponyi Albert idejében testnevelési kongresszus ült 
egybe, melynek eredményeként most van alakulóban az országos 
testnevelésügyi tanács, mely a mindenkori kultuszminiszter veze
tése alatt a jövő Magyarország testnevelését és vele szoros kap
csolatban sportéletét irányítani fogja.

S most fölmerül a kérdés, hogy miért mondtam el mind
ezeket, mikor címül a vakok első birkozóversenyét írtam. Mert 
az a meggyőződésem, hogy a magyar gyógypedagógiai intéze
teknek is ki kell venni részüket e szemeink előtt lefolyó nagy 
kulíurmunkából s mert úgy tapasztalom, hogy ez irányban úgy 
mi magunk, mint az intéző körök is bizony még keveset tettünk. 
Szakembereknek beszélek s így nálunk a testnevelés kétszeres 
fontosságát hangsúlyoznom fölösleges. A mi intézeteinkbe a 
középiskola alsó- sőt felsőosztályú növendékeinek megfelelő korú 
tanulók járnak. Ott tornacipőben, megfelelő könnyű ruházatban 
lép a gyerek a tornacsarnokba, ami nem akadályozza a helyes 
testtartást, mozgást, külön órákat osztanak be nekik szabadtéri 
játékokra, télen szánkáznak, korcsolyáznak, részt vesznek kerületi 
és országos tornaversenyeken, rendeznek középiskolai bajnoksá
gokat, intézeti és intézetek közötti úszó és egyéb versenyeket, 
szóval ott élettől lüktető sportot űz az ifjúság. Ha nálunk valaki 
ezirányban fölfedező útra indul, bizony eddig még sovány tapasz
talatokkal tér meg.

Pedig nálunk is meg lehet csinálni mindent, amit ott, persze 
a maga módján. Nemrégiben olvastam, hogy Berlinben általános 
érdeklődés mellett két labdarugócsapat mérkőzött, mind a huszon
két játékos bíróstul, határbiróstul siketnéma volt. A siketnémák 
bpesti állami intézetében hallottam hasonló szép törekvésekről, 
de bizony még eddig csak törekvésekről. Hiányzik a hely s 
ennek megszerzéséhez a szükséges anyagiak. Miközben e soro
kat írom, értesülök örömmel, hogy a váci intézet készül a pécsi
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ifjúsági tornaversenyre. Évvégi versenyre készülnek hír szerint a 
vakok kolozsvári intézetében is. A kezdet nehézségeinek leküz
déséért méltó elismerés illeti váci és kolozsvári kartársainkat.

A magyar gyógypedagógia messze híres szervezettségével, 
belső fejlettségének magas fokával nincs harmóniában ifjúsága 
testi nevelésének mai, korszerű állapota. Vegye kezébe az ügyet 
az országos szaktanács, hívjon össze értekezletet több külső 
szakember bevonásával, de mindenekelőtt rendszeresítse az inté
zetekben a játékdélutánokat s gondoskodjék a költségvetésben 
fedezetről a fölszerelések költségeire. Reméljük, hisszük, hogy 
aki a magyar gyógypedagógiát mai színvonalára emelte, ezen 
kiképzetten oldalának fejlesztésétől sem fog elzárkózni. Induljunk 
meg e csapáson s mihamar meg fog valósulni Klis Lajos igaz
gatónak tavaly a vakok atlétikai és tornaversenye után támadt azon 
eszméje, hogy az összes siketnémákat és vakokat Budapesten 
országos versenyre kellene egybegyűjteni.

S most hadd lássuk a vakok első nyilvános birkozóversenyét.
A Vakok Kir. Intézete növendékei három év óta birkóznak. 

Három év munkájának eredményét mutatták be f. évi márc. 30-án 
este az intézet tornacsarnokának szőnyegén, amint a napilapokból 
olvasóink már értesültek, a legteljesebb sikerrel. A verseny láto
gatottságának sokat ártottak a hírlapok előzetes közleményei, 
melyek helytelen információk alapján az egész versenyt, mint 
jótékony irányzatút tüntették föl. Kérték a közönséget, hogy váltsa 
meg jegyét, ha nem is nézi meg a versenyt, mert a szegény 
vakoknak nincs birkozócipőjük s meztelen felsőtesttel birkóznak. 
Pásztor Árpád író egy tréningen volt jelen, hol így dolgoztak a 
fiúk s tőle vették át kiszínezve a többi lapok. A vakok azonban 
alaposan rácáfoltak a jótékonysági irányzatra, mert ők igazi, vér
beli sportot nyújtottak s a jelenlevőknek oly temperamentumos 
küzdelmekben volt részük, amilyeneket épérzéküek versenyein 
hiába keresnek.

A versenyre 25 tanuló nevezett, mindannyian a felső fokú 
osztályok tizenöt és tizennyolc év közötti növendékei. A neve
zetteket négy súlycsoportba osztottuk (44 kg.-ig pehelysúly, 44— 
50 kg.-ig könnyüsúly, 50—55 kg.-ig középsúly, 55 kg.-on fölül 
nehézsúly), közöttük előzetesen közmérközéseket rendeztünk, me
lyeknek eredményeként a legtöbb pontszámot elért 18 tanuló vett 
részt a nyilvános versenyen, még pedig a pehely- és középsúly
csoportban 5—5, a könnyű- és nehézsúlycsoportban pedig 4—4. 
A versenyzők hosszúkarú tornásztrikóban, fehér, hosszú vászon



nadrágban és cipő nélkül harisnyában vonultak föl. Kétségtelen, 
hogy ez az öltözék a birkózáshoz nem sportszerű, de egyelőre 
jobb fölszerelésünk még nincs.

A verseny teljesen a Magyar Atlétikai Szövetség birkózó- 
szabályai szerint folyt le azzal a különbséggel, hogy a küzdel
mek idejét a pehelysúlycsoportban 4, a könnyűben 5, a közép
sőben 6, a nehézben pedig 7 percben állapítottuk meg; ered
ménytelenség esetében 3 percnyi szünet után ugyanannyi időre 
megismételtük a küzdelmet. Ezeknél hosszabb időket azért nem 
állapítottunk meg, mert a vakok sajátságosán oly meglepő hév
vel dolgoznak, hogy a túlságos elfáradást kikerülendő, hosszabb 
idő megszabása nem ajánlatos.

A versenyt az összes, még a leánynövendékek között is a 
legnagyobb érdeklődés előzte meg. Tippeltek még azok is, akik 
nem is ismerhették a konkurrensek erőviszonyait s megint meg
jelentek a deputációk, ép úgy mint tavaly, már hetekkel a ver
senynapja előtt, külön tréningórákat kérni, mi elől kitérni persze 
nem lehetett. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vetélkedés nemes 
vágyát a munkával szerzett dicsőség szomjúhozását ép úgy föl 
lehet kelteni a mi ifjúságunkban is, mint az épérzéküben.

A pehelysúlyúak kezdték a versenyt. A rendező a szőnyeg 
közepén az ellenfelek vállaira helyezi kezét s a sípjel nem mint 
általánosan szokás a barátságos kézfogás előtt, hanem csak ez 
után hangzik el. Támad mind a kettő. Egy pillanatig a levegőben 
kapkodnak, a kezek összeakadnak s ettől kezdve gondolatnyi 
szünet nincs a mozgásban. Egymás karján, fején, nyakán vibrál
nak az ujjak, keresve-kutatva a gyenge pontokat, védtelen hely
zeteket, de nincs. Cselhez folyamodik az egyik, anélkül, hogy 
eleresztené ellenfelét háttal a karjai közé dobja magát, ez lépre 
megy, derékon kapja, de vesztére, mert a cselező a hóna alá 
kapja jobb karját, egyet fordul tengelye körül s társát csipő- 
dobással a szőnyegre teríti. Jól gondolta, de nem birta hirtelené- 
ben leszorítani a földre kerültet s így ez egyet hempereg s talpra 
ugrik. Hét lépésnyi távolságban állnak egymástól, de egy köl
csönös taps megint érintkezésbe hozza őket. Szinte kíméletlenül 
rontanak egymásra, az arcok kigyúlnak, nincs már szükség tapsra, 
ha egymást ellódítják egymásra tereli őket hallható lihegésük. 
Végre földre kerül a gyengébb, békahelyzetben hol véd, hol 
támad, de a szimpla nelsont dupla követi, nem használ se piruet, 
se kétségbeesett híd: szól a bíró sipja, két válla a földön van.

Közben megérkeztek több sportsmann kíséretében Brüll
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Alfréd, Weisz Richárd és Csanády Mór, hazánk birkozósportjának 
ezen európahírü képviselői. A következő mérkőzéseket mint bírák 
már ők vezették. A legelkeseredettebb küzdelem a pehelysúlyban 
folyt ie Bállá András a favorit és Parócay Lajos között. Az erő 
és technika szállt itt harcba. Bállá csaknem összetörte az öklömnyi 
Parócayt, de ez oly biztosan védekezett s közben oly bravúrral 
alkalmazta Weisz Richárd speciális fogásait (álló helyzetből vállán 
át dobálva ellenfelét), hogy a küzdelem eldöntetlenül végződött. 
A véletlen akarta, hogy ép Weisz Richárd bíráskodott s a zsűri 
minősítéssel Parócaynak ítélte oda a megérdemelt győzelmet. A 
munka változatossága tekintetében a középsúly nyújtotta a leg
szebbet, míg a legkiforrottabb technikát, higgadtságot, eleganciát 
a nehézsúlyúak produkálták.

Hogy mit nyújtott a verseny sportszempontból s mint lát
ványosság a nézőknek, arról beszámoltak a napilapok jelen volt 
tudósítói, kiknek véleménye a vakok birkózásáról a látottak után 
alaposan megváltozott. Itt csak a jelen volt illusztris sportsmannek 
véleményét említjük meg, kik a legőszintébb elismeréssel nyilat
koztak a vakok teljesítményéről, melyek szerintük fölülmúlnak 
minden várakozást. Csanády Mór, mint a Magyar Atlétikai Szö
vetség birkozószakosztályának vezetője az impressziók hatása alatt 
kilátásba helyezte a Szövetség minden irányú támogatását, mely 
sportszerű öltözettel is hajlandó volna birkózóinkat ellátni. A ver
senyt, melyet Fiedler Lajos és Berinza István támogatásával Kir
schenheuter Ferenc rendezett, Herodek Károly igazgató szép 
beszéddel fejezte be, kiosztván a győzteseknek az ezüst és bronz
érmeket.

Eredmények:
Pehelysúly. 1. Parócay Lajos. 2. Bállá András. 3. Oere 

György.
Könnyüsúly. 1. Schaflarszky Károly. 2. Verli Mátyás. 3. 

Németh Lajos.
Középsúly. 1. Meisels László. 2. Borocky Mihály. 3. Grósz 

Jakab.
Nehézsúly. 1. Uszleber Károly. 2. Kovács József. 3. Turbuc 

Benedek.
A verseny jövedelmét az ifjúság sportalapja javára fordítják.
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HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orszá

gos szaktanácsa 1912. évi április hó 17-én tartott gyűlésének 
tárgysorozata:

1. A gyógypedagógiai tanítóképző előadó tanári testületének 
jegyzőkönyve.

2. Borbély Sándor vezérkönyve.
3. A siketnémák ungvári intézete igazgatójának iparostanonc- 

iskola létesítése iránti felterjesztése.
4. Horváth Pál újabbi 3 havi szabadságidő iránti kérelme.
5. Az 1913. évi költségvetés tárgyalása.
6. Az intézetek államosítása.
7. Szünidei tanfolyam a kisegítő iskolák részére.
A siketnémaintézeti tanárok orsz. egy. választmányá

nak gyűlése. Virágvasárnapján népes választmányi ülést tartottak 
a siketnémaintézeti tanárok Vácott, melyen Borbély Sándor elnök 
meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. Örömmel vették tudo
másul a siketnémák tankötelezettségéről szóló törvényjavaslat-ter
vezetnek elkészülését. A gyűlés főtárgyát a siketnémaintézeti taná
rok nyugdíjügye képezte. Egyhangúlag a régi állapotnak, a harminc 
éves szolgálatnak visszaállítása mellett foglaltak állást. Foglalkoz
tak továbbá a siketnéma-intézetekben szépen fejlődésnek indult 
kézügyesítő-oktatás egységesítésevei és kimondották, hogy a peda
gógiai elvekkel sok helyen ellentétbe helyezkedő iparművészeti 
törekvés ellen állást foglalnak. A nyári nagygyűlés helyéül Ung
vári jelölték ki.

A temesvári sibetnémaintézet igazgatója Pancsován.
Pancsova város tanácsa meghívta Zádor Endréi, a kiváló szak
embert, a temesvári siketnémaintézet igazgatóját, hogy tartson egy 
előadást Pancsován. Zádor Endre a meghívásnak eleget téve, a 
magával hozott négy siketnéma gyermekkel március hó 24 én, 
délután négy órakor szabad előadást tartott a városháza nagy
termében, amely zsúfolásig megtelt hallgatósággal. Zádor igazgató 
a siketnéma oktatás történetének és fejlődésének ismertetése után 
egy első osztályos siketnémával kezdte meg előadását s azt egy 
másodikos, egy negyedikes s végül egy nyolcadikos növendékkel 
folytatva bemutatta, hogy miként a szobrász a holt anyagból 
művészi alakot tud kifaragni, úgy formálják ők emberré, értelmes, 
gondolkodó, beszélő lénnyé azt a siketnéma gyermeket, aki annak 
előtte alig volt különb az állatnál. Érdekfeszítő, kiváló szaktudás
ról tanúskodó, amellett mégis rendkívül vonzó, az érzelmi momen
tumokra apelláló kedves és megnyerő előadása bámulatra ragadta 
és nem egyszer könnyekig meghatotta az ott összegyűlt előkelő 
és nagy közönséget, amely Zádor igazgatót előadása végeztével 
percekig lelkes tapssal és éljenzéssel ünnepelte. Este a Hungária- 
vendéglő külön éttermében a város tanácsa vacsorát adott a tisz
teletére, melyen Radda Ignác dr. polgármesterrel az élén a város 
vezető embereinek szine-java megjelent. A városi tanács elhatá
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rozta, hogy Zádor igazgatót a jövő évben újból meghívja s a 
temesvári siketnémaintézet részére nagyobb összegű állandó segélyt 
állít be a költségvetésébe. (Temesvári Hírlap.)

A fogyatékosokra vonatkozó törvénytervezet tárgyalása. 
A szaktanács, amint azt múlt számunkban is jeleztük, a fogyatékosok 
oktatásának kötelezővé tétele tárgyában készített törvénytervezetet 
a március hó 13 és 14-én tartott gyűlésén tárgyalta újólag az inté
zetek tantestületeitől beérkezett vélemények figyelembe vételével. 
A gyűlésen a szaktanács rendes tagjain kivül résztvettek: Éliás 
Jakab, Zádor Endre, Klug Péter és Schannen Péter igazgatók. 
Beható és részletes vita után a szaktanács a tervezetet némi módo
sítással elfogadta s a végleges szövegezésre 4 tagú szövegező
bizottságot választott. A tervezet jelentős lépésnek mondható a 
tankötelezettség kivívására irányuló törekvésben s kívánjuk, hogy 
teljes sikere legyen.

Tanulmányutak. Hagy Péter, a kolozsvári siketnémák inté
zetének igazgatója a szaktanács előterjesztésére 600 K utazási 
segélyben részesíttetett. Úgy tudjuk, hogy Nagy Péter és Zádor 
Endre együttesen kívánnak kimenni Németországba. Ugyancsak 
külföldi tanulmányútra indul Séra Lajos, a budapesti vakok inté
zetének tanára is, aki Észak-Amerika intézeteit kívánja tanulmá
nyozni. Reméljük, hogy a tanulmányozók értékes tapasztalataikról 
lapunk olvasóit is tájékoztatni fogják.

IRODALMI SZEMLE.

Vatter 11 növendékkel az 1-ső osztályban. Azt hiszem, 
hogy nem végzek fölösleges dolgot, ha kivonatosan ismertetem 
Valternek 1911-ben kiadott módszertani munkáját, amely a siket
némák 1-ső osztályáról szól. Sokan vannak, kik eredetiben nem 
olvashatják, lefordítására meg alig van kilátás. Azonban csalódni 
fognak azok, akik szenzációs újdonságokra várnak, mert Vatter e 
müvében csak a régi nézeteit foglalja rövidebben, határozottab- 
focin össze

„A tiszta beszédm ódszer“ („Die reine Lautsprachmethode“) 
címen a 8 évre kiterjedő beszédtanítást óhajtja bemutatni, ha Isten 
addig élteti és egészséget ad neki hozzá. E nagyobb szabású 
munkából megjelent 1911-ben az 1 ső rész: ,.Az artikulatorikus- 
oktatás“, melyben — gyakorlati életének tetőpontján — a l l  
növendékből álló 1-ső osztályban végzett anyagot mutatja be. 
Hogy — mint ő maga mondja — azoknak, akik látták ugyan 
eljárását rövid hospitálásuk ideje alatt, valamint azoknak is, kiknek 
alkalmuk nem nyilt Frankfurtba ellátogatni, fotográfiaként bemu
tassa eljárását.

E mü lényeges ismertetése előtt szükségesnek tartok egyet- 
mást rövidesen elmondani.
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Tiszta beszédmódszer alatt érti V. a siketnémának a beszédre 
(hangzó-nyelvre) való oktatását, a jel teljes kizárásával. — A frank
furti sn.-int. V. vezetése alatt ezelőtt évtizedeken át rendszerint 
csak 4—5 tanulót vett fel az I-ső osztályba. Vatter kiváló tanítói 
képességein, valamint a családias jellegű internátuson kívül, e 
csekély növendéklétszám, hogy mily döntő szerepet játszott a frank
furti csodaszerű eredmények elérésében, úgy hiszem fölösleges 
szakember előtt bizonyítani. Bizony nem is ok nélkül vetették 
sokan szemére Vatternek, hogy egy oly módon szervezett inté
zetben ilyen kevés (4—5) növendékkel és még egy fiatal tanár 
segítsége mellett talán mások is tudtak volna, ha nem is ép olyan, 
de hasonló eredményeket felmutatni.

Éppen ezért elhatározta Vatter 1909-ben, hogy 11 növendéket 
vesz fel az I-ső osztályba és egyszersmind leírja az abban az 
iskolai évben elvégzett anyagot, bőséges tapasztalati útmutatások
kal együtt. Bár a sorok közt olvashatni, hogy más viszonyok közt 
(mint a frankfurtiak) meg volna elégedve, ha az ő anyagát P f2 
év alatt végeznék el.

De térjünk át magára a műre, amely 2 részből áll, úgymint 
elméleti és gyakorlati részből.

1. Az elméleti rész sem a szó szoros értelemben vett elmé- 
letezés, hanem az egy év hián 50 éves gyakorlatának és tudo
mányos tanulmányainak egybeforrásából kialakult gyöngyöknek 
a gyűjteménye. Az 1-ső osztályban föltétien érvénnyel bíró vezér
eszméket foglalta itt össze.

Elmondja bevezetésében, hogy úgy a tanítás, mint nevelés 
szempontjából legjobban megfelelnek a családiason berendezett 
internátusok. Csak is az ilyen módon szervezett intézet ápolhatja 
helyesen a síketnéma lelkét a beszéd (élő-nyelv) segélyével. Mert, 
hogy a siketnéma beszédösztönét felébresszük, a beszéléshez kedvet 
teremtsünk, annak titka egyedül a beszédre való szoktatásban 
rejlik.

Hogy feladatát az Eső osztályban miként végzi el, nagyon 
szükségesnek és időszerűnek találja most közzétenni, mivel újabb 
időben a jel, jelbeszéd és ujjábécé erősen kezd kísérteni. Hat 
pontban tárgyalja főbb nézeteit.

1. A tanuló. Felvételéhez legjobb kornak találja a betöltött 
7. évet. Kijelenti azonban, hogy ez a munka normális tehetségű 
növendékeket kíván. E kívánság bővebb indokolása szükségtelen 
szakember előtt. (És micsoda aránytalanságok vannak nálunk kor 
és tehetség tekintetében !)

2. A tanár. A siketnéma-oktatás, de különösen az I-ső 
osztály a legkiválóbb tanárokat követeli. Nagyon jó, ha az I-ső 
osztályban egy fiatal tanerő segédkezik az osztályfőnöknek az 
irva-olvasásuál és a fogalmak begyakorlásánál, megrögzítésénél. 
Ezáltal az osztályfőnöknek több idő marad a tulajdonképeni hang
fejlesztésre, A fiatal tanerőnek pedig ez volna a legjobb gyakorlata,

3. A kiejtés (ártikuláció). „Siket gyermekeket beszélni meg
tanítani nem természetes fejlődési folyamat, hanem művészet“.
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Ezt a művészetet pedig a siketnéma-oktatás végzi a beszéd 
(hangzó nyelv) tanítása által. Egyedül a tiszta módszert ismeri el 
mint olyant, amely a siketnémának emberi méltóságának megfelelő 
kiképzést biztosít. E módszer segédeszközei, a beszédszervek 
izomérzéke, a tapintás és a szájról-olvasás. Az izomérzéken nyug
szik módszerünk, amiért is alaposan fejlesztendő a hangok ele
mein és az egyes hangokon. A kiejtés legyen elsősorban helyes, 
természetes, majd lassan-lassan kellemes és folyékony. Nagy figyel
met fordít a természetes alaphangra. „Minden túlzott szájnyitás 
mellőzendő, mindig a lehető legkisebbre kell törekednünk“. 
Nálunk az ellen véf a legtöbb osztály, azért is lesz döcögő a 
beszéd, mert nagy szájnyitásokkal képtelenség gyorsan egymáshoz 
kapcsolni az egyes hangokat, minek következtében mondatközben 
gyakran elfogy a levegő, s így megáll a gyermek ott is, ahol nem 
szükséges. A lassú, rossz kapcsolásból származnak a közbevetett 
hangok (pl. hogyenemis). Inkább a nyelvével tanuljon meg 
beszélni a siketnéma s ne annyira az állkapcsaival és ajkaival. 
A nyelvgyakorlatokra kiváló súlyt fektet. De az egyes hangok 
helyes képzése nem biztosít még jó kiejtést, mert a szomszédos 
hangok a szótagban és szavakban erősen befolyásolják egymást, 
azért kezdettől fogva ajánlja az ilyen gagyogó gyakorlatokat, 
mint pl. babababa, dadadada. Ezekből bővebben a gyakorlati 
részben lesz szó. Pálcát tör azonban az olyan eljárás felett, amely 
mindjárt szavak tanításával kezdődik, mert az ezzel járó kiejtési 
hibák későbben sem javíthatók. Hát még az amerikai Garret-féle 
módszer micsoda kiejtést produkálhat!

Az egyes hangsorokat, pl. a, ó, ú ; f, sz, s stb.-t annyira 
kívánja gyakorolni, hogy adott intésre — előmondás nélkül — 
mintegy automatikusan mondhassák el a növendékek előre és 
visszafelé is, Kezdetben az igen gyors haladást nem ajánlja, 
hogy az egyes hangok öntudatossá tételére elég időt nyerjenek 
a gyermekek. A felső osztályosok beszédének érthetősége itt dől 
el az I-ső osztályban. Azért a legkisebb hibát sem szabad meg
tűrni, tehát megengedni, hanem mindig elölről kezdeni és gya
korolni, ez az a titok, amely az I-ső osztályban jó beszédet teremt“.

A tükröt szinte száműzi, mivel az I-ső osztályos tanulónak 
amúgy is gyenge figyelmét szétforgácsoljuk vele. Tükör nélkül a 
gyermekek figyelme sokkal jobban koncentrálódik a működő 
beszédszervekre és az izomérzésre. Tükör helyett inkább az 
egymás beszédjének megfigyelésére, leolvasására szoktatja növen
dékeit. Csak nagyon ritka esetekben vesz elő tükröt.

4. A szájról-olvasás. A leolvasást az artikulációs-oktatás 
elején, míg az előgyakorlatokról és egyes hangokról van szó csak 
mechanikai segédeszköznek tekinti. De mihelyt értelmes szavak 
és grammatikai viszonyítások lépnek előtérbe, megszűnik mecha
nikai munkának lenni. A szemet ilyenkor az ész munkája kell, 
hogy támogassa, amennyiben az optikai képet korrigálja. (Azért 
nagyon szükséges a tehetség szerinti elkülönítés.) A jó leolvasás 
a tanuló részéről normális szellemi tehetséget s egészséges szemet;
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a tanártól pedig értelmes, de mindamellett természetes előmondást 
kíván. A tanár szájállása az egyes hangoknál eleinte steorotyp- 
szerű legyen, vagyis az egyes hangokat képezze eleinte lehetőleg 
mindig egyforma szájállással, hogy a tanuló a tanár határozott 
szájállását megrögzíthesse magának. Ez okból — bár az oktatás 
felső fokán rendkívül előnyös, ha a tanuló mentői több egyén 
szájáról leolvas — az alsó fokon helytelen a tanár változtatás. 
Igen kívánatosnak tartja, hogy már a kezdet-kezdetén is olyan 
szavak leolvasására szoktassuk a tanulót, mint pt. le, fel, el, itt 
stb., de egyúttal végre is hajtassuk azok jelentését. Ezáltal mi
hamar felébred bennük a beszéd szükségességének érzete. Sze
repet játszik a leolvasásnál a kellő világítás is.

5. A fogalomképzés. Az összeállítandó tananyag elégítse ki 
a gyermek egyénisége által követelt nyelvszükségletet, hogy mi
előbb valóságos beszéd fejlődhessék ki a kiejtési gyakorlatokból. 
E munkánál folyton utunkba áll a jelnyeiv. De nem szabad előle 
kitérnünk, hanem keményen szemébe nézve kell felvenni vele 
szemben a küzdelmet. Mert csak a beszéd (hangzó-nyelv) képes 
a sn. emberi méltóságának megfelelő képzést nyújtani Éppen 
ezért semmiféle jelt nem tűr meg eleinte, mert az zavarja a 
fogalomképzést, amennyiben a tárgy [szemlélet és szófogalom) 
közvetlenül nem társulhat egymással. A tárgy ébressze fel a 
szót, a szó pedig elevenítse fel a tárgyat. Tehát új fogalom nyúj
tásakor mindig a tárgy szemléltetéséből indulunk ki, mert csak a 
szemléltetett tárgy maga képes a szájról leolvasott képet az izom
érzés útján nyert képpel egyesíteni. Következik fentebbiekből 
egyszersmind azt is, hogy az alsófokon a fogalomképzés tisztán 
a szemléltetés útján történhetik, akar magával a tárggyal vagy 
modellel, esetleg kép segélyével. Azonban mindenféle je f  szigo
rúan mellőzendő még a begyakorlásnál, ismédésnél is. így hát 
Vatter a fogalomképzés alapvető munkájánál száműzi a jelt azért, 
mert szemléltetett tárgy és szó közé ékelvén magát, egyrészt 
zavarja vagy teljesen lehetetlenné teszi a fogalom helyes képző
dését, másrészt meg nem jöhet létre a szó és fogalomközti köz
vetlen kapcsolat. Ennyire szigorúan azonban csak az első félévben 
száműzi a jelt. De mihelyt „a hangzó-nyelven való gondolkozás 
gyökeret vert, akkor jöhet úgy mellékesen a jel is.“ Azonban a 
jelből, jelvnyelvből is csak a mimikát és taglejtést használja. 
Egyébként azt mondja, hogy mint siketnéma-oktató nem is lehet 
ellensége a jelnek, jelnyelvnek (sokan ezt mondják róla), mivel 
tudja, hogy a kis némának az oktatás előtti időben, a gyermek
szobában nincsen más közlési eszköze. És látja, hogy a felnőtt 
siketnémák előnyben részesítik a jelnyelvet. Azért a jelnyelvet a 
gyermekszobába utasítja, mint ahová való is és tűri a siketnémák 
gyűlésein, egyesületeiben, mert ez ellen mit sem tehet. De az 
iskolában egyáltalában nem veheti hasznát.

Hogy a siketnéma gondolkodása egyáltalán mint megy 
végbe, miként egyezteti össze agyában a leolvasott, érzékelt szót 
az írottal és a zsenge korában szerzett jellel, ez Vatter előtt
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(de mi előttünk is) éppen olyan titok, mint a buzaszem csírá
zásának titka, bárha ismerjük ennek alkotó részeit s a csírázás
hoz szükséges kellékeket, ő  megelégszik avval az eredménnyel, 
hogy a siketnéma rövid idő alatt egy egész sor fogalomszót 
sajátít el a jel segítsége nélkül és szükség esetén reprodukálja is 
azokat nélküle.

Eddig főként a fogalomképzésről szóltunk. Tanításunknak 
azonban a beszéd használására kell kiváló gondot fordítania. Erre 
legjobb recept a szoktatás. Azért legyünk lépten-nyomon a némá
nak segítségére s akkor hétről-hétre meg lesz a kellő haladás és 
tanulóink nemcsak tudni fognak beszélni, hanem akarni is.

6. Az írás és olvasás. Normális tehetségű növendékeknél 
minden körülmények közt a hangos szóé, a beszédé az elsőség. 
Azért — minthogy az írást nem nélkülözhetjük — csak azt íras
suk, amit a siketnéma már hangos szóval elsajátított teljesen.

Az olvasásra nézve kívánatosnak tartja, hogy mentői előbb 
olvashassák a gyermekek nyomtatott könyvből a tanult anyagot, 
hogy a gépies olvasáson, jobban mondva az olvasás technikáján 
lehetőleg ebben az osztályban átessünk.

Nagyon jó szolgálatot tesznek ily szempontból az I-ső 
osztályban, az aradi intézetnél már évek óta használatos hekto- 
grafirozott ábécés könyvek, amelyeket az osztályfőnök többszörösít 
saját tanmenete szerint növendékei részére írott és nyomtatott 
betűkkel, s a legtöbb szó mellett oda van sokszorosítva a meg
felelő kép is. Kiss kézi nyomdák szintén célszerűek volnának 
minden intézetben, hogy a II. osztálytól kezdve a IV-ig, míg a 
rendes olvasmánytárgyalás fellép, ezzel lehetne imitt-amott a tanul
takat lenyomtatni. Ez a változatosság örömet is hozna a növen
dékeknek, de egyúttal hasznos is volna, mert csupa kedvtelésből 
olvastatván úgy néha-néha, mire a IV. osztályba jutnak már átestek 
volna az olvasás technikai nehézségein, s így akkor már tényleg 
olvasmánytárgyalást lehetne itt kezdeni.

Ezzel végeztünk volna is az elméleti résszel.
(Folytatjuk.) E hlitlg  Jakab.

KÜLFÖLDI SZEMLE.

A North Carolina intézet. Ez már kisebb intézet, mint az 
előbbiek. 10 éve áll fenn növendékeinek száma jelenleg 251.

Ez intézetben is úgy a német, mint a francia módszer sze
repel. Az intézet értesítője szerint is a német módszer 1867 óta 
terjedt el Amerikában.

Minden újonnan felvett növendék a kiejtési osztályba kerül, 
ahol kiejtést, szájról-olvasást és Írást tanul. Ha a hangbeszéd tanu
lására alkalmasnak mutatkozik az első tanév végén, akkor továbbra 
is a német módszer szerint részesül oktatásbán, ellenkező esetben
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a jelelők csoportjába kerül, ahol az uj abc, jelnyelv és írás segé
lyével szerzi meg a szükséges ismereteket. Mindkét csoportnak 
tananyaga ugyanaz, csak az ismeretszerzés eszközei különböznek, 
ott a hangbeszéd, itt a jel szerepel mint ismeretnyújtás eszköze.

Az intézet 251 növendéke közül a beszédet tanulók csoport
jában 160 növendék, a jelelő növendékek csoportjában pedig 59 
tanuló van beosztva. A hangbeszédet tanuló növendékek 8 osz
tályba vannak sorozva, ugyanannyi osztályfőnök vezetése mellett. 
A jelelők csoportja 3 osztályba sorozottan részesül oktatásban.

Megemlékszik ez értesítő az intézet igen derék, emberfölötti, 
teremtő munkát végző tantestületéről is. Méltányosnak tartja, hogy 
ily emberfölötti, nehéz munkát végző szakemberek magasabb 
anyagi elismerést élveznek, mint magasabb képzettséggel bíró 
egyéb állami hivatalnokok (számadatokkal nincs megvilágítva). 
Keserűen panaszkodik azonban az intézet igazgatója, hogy még 
ily magas díjazás mellett is csak nehezen jutnak az egyes intéze
tek szakképzett tanerőkhöz. Képző hiányában minden intézet kell, 
hogy magának neveljen tanerőket, népiskolai tanítókból.

A kenyérkeresettel járó nehéz életküzdelemre az elméleti 
képzés mellett gyakorlatilag is előkészíti növendékeit ez intézet. 
Amellett, hogy minden növendék egy iparágban teljes kiképzést 
nyer, még arról is gondoskodik az intézet, hogy kiki egyéb ipari 
foglalkozásokban is jártasságot szerezzen az intézet iparmühelyein, 
A fiuk asztalosságot, könyvnyomtatást, kertészetet tanulnak; a 
leányok szövést, női kézimunkát, női szabóságot és háztartást 
sajátítanak el.

A nevelésben észfejlesztésre, szívnemesítésre és a kézügyes
ség fejlesztésére törekszenek. Az elsőt az elméleti oktatás, az 
utolsót a gyakorlati oktatás adja meg. A szívnemesítést és a gyer
mekek morális nevelését a hitoktatás által és az istentisztelet mellett 
a jó példával igyekezik előmozdítani.

Az intézet ifjúsági könyvtára 4000 kötetből áll. Nagy szor
galommal használják a növendékek e könyvtárt, a rendelkezésükre 
bocsájtott két olvasóteremben.

Felemlíti az értesítő, hogy Észak Amerika területén mintegy 
600 imbecil siketnéma is él, akikről eddig egyetlen siketnéma- 
intézet sem gondoskodott. Megfelelő intézetek felállításával az 
állam ezeket megmenthetné a társadalom számára, s velük hasznos 
polgárainak számát szaporíthatná.

Mint minden amerikai intézet értesítőjében, ebben is közlik 
az ottani intézetekben használatos kézi abc-t. Az illusztrációk az 
intézet látképét és gyönyörű berendezését mutatják be.

Franciaországban ez évben ünnepük de L’Epée 200. szü
letési évfordulóját. Ez alkalomra a franciaországi felnőtt siketnémák 
f. évi juüus 28-tól augusztus 4-ig tartó nemzetközi kongresszust 
rendeznek a világ első siketnéma-intézete alapítójának tiszteletére. 
A kongresszus résztvevői a francia vasutakon félárú vasúti jegy 
kedvezményben részesülnek.
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VEGYES.
Lapunk jelen száma a szerkesztőségben beállott változás 

miatt késéssel jelenik meg, amiért szives elnézésüket kérjük.
Vakok felvétele. A vakok kolozsvári intézetében a jövő 

tanévre vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül 15 — 16 vak 
fiúnövendék vétetik föl. Felvétetnek oly 8—14 évesek, kik a vak
ságon kivül más testi vagy szellemi fogyatkozásban nem szen
vednek. E tanévben több alapítványi és ingyenes hely üresedik 
meg, amely helyeket oly szegény szülők gyermekei nyerhetik el, 
akik szegénységüket szegénységi bizonyítvánnyal igazolni tudják. 
A kérvények május hó végéig a „Vakok kolozsvári áll. segélye
zett orsz. intézete“ igazgatóságához nyújtandók be. Bővebb fel
világosítással az intézet igazgatósága bárkinek szolgál.

Gyengeelméjűek, gyengetehetségűek felvétele. A boros- 
jenői gyógypedagógiai nevelő és foglalkoztató állami intézetbe a 
jövő iskolai év kezdetétől több növendéket vesznek fel. Felvétet
nek a nevelőintézetbe 7—10 éves, a foglalkoztatóba 14 éven felüli 
tanításra és foglalkoztatásra alkalmas gyengeelméjű, gyengetehet
ségű egyének. Úgy az ingyenes, mint a fizető feltételekről bővebb 
tájékoztatást nyújt bárkinek az intézet igazgatója: Csapó György 
Borosjenő, Aradmegye.

Gyengén látó gyermekek. Decroly egyik tanulmányában 
kitér a gyöngén .látó gyermekekre, s felhívja a figyelmet a szen- 
zorikus zavaroknál azokra a részletes állapotokra, melyek isko
lákban gyakran előfordulnak, ahol épen a visszamaradottak közt 
sok a félvak és félsüket. Ezeknél a gyermekeknél a hibájuk észre
vétlenül marad, a látás gyöngesége többnyire csak figyelmetlen
ségben nyilvánul, mely azonban nem egyéb a figyelem rohamos 
kimerülésénél, ennélfogva az ily gyermekek sokszor hátramarad
nak oly tanulmányokban, melyeknél a látás különös szerepet 
játszik, mint írás, olvasás, rajz. Az ilyenek gyakran fegyelmezet
lenek is lesznek, vagy iskolakerülők; büntetéseket, dorgálásokat 
kénytelenek elszenvedni.

A látószerv megóvására vonatkozólag a Gyermek című lap 
10 ik számában a következő általános érdekű dolgokat olvassuk:

1. A tanítónak gondoskodnia kell rendes padokról, hogy 
olvasás közben a tanuló rendesen tartsa magát. Ügyelnie kell arra, 
hogy olvasás közben a könyvet ne tartsa közel szemeihez. Ha 
figyelmeztetése ellenére is teszi, gondoskodjék róla, hogy szemeit 
megvizsgálják ; 2. gondoskodni kell megfelelő világításról; 3. arról, 
hogy a táblák, melyekről a tanulóknak olvasniok kell, tiszták legye
nek s a betűk kellő nagyságúak. Ha egyes tanulók rosszul tűrik 
a fényt, fejüket rendellenesen tartják, munkaközben fejfájást kapnak, 
szemük kivörösödik, feltétlenül orvosi vizsgálatrói kell gondos
kodni; 5. ha a szemhéjak gyulladásosak, a szemben váladék lát
ható, az iskolalátogatás megengedése orvosi vizsgálattól teendő 
függővé; 6. gondoskodnia kell arról, hogy a szemüveget hordó 
tanulók szemüvegeiket tisztán tartsák, rendesen hordják; 7. ha a
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tanuló írásában sok hibát talál, meg kell tudnia, nem valamely 
látási hiba, vagy hallási zavar oka-e a sok hibának; 8. némileg 
értenie kell látási próba megejtéséhez s ahhoz, hogy a balesetnél 
első segélyt nyújthasson, ha a szemet sérülés érte.

Siketnéma infáns. XIII. Alfonz spanyol király és Viktória 
Ena királyné második fia, Jaime infáns, mint ismeretes, már több, 
mint egy éve egy freiburgi tanár házában van, aki siketnémasá
gát gyógykezeli. Madridból eddig azt jelentették, hogy az infáns 
állapotában örvendetes javulás észlelhető és a teljes gyógyulás 
egészen biztosra vehető. Most azonban londoni forrásból azt 
jelentik, hogy semmi remény sincsen arra nézve, hogy az infáns 
valaha is meggyógyuljon és maga a svájci orvostanár, aki kezeli, 
jelentette ki, hogy még csak javulásra sincs kilátás. Jaime infáns 
tehát siketnéma fog maradni egész életére, ami annál tragikusabb, 
mert a spanyol király gyermekei közül Jaime infáns a legcsino- 
sabb és a legélénkebb, a spanyolok ítélete szerint pedig benne 
van meg legnagyobb mértékben a spanyol vonás. Jaime infáns 
jelenleg négy éves és a 4. számú spanyol tüzérezred katonája. 
(Magyarország.)

A gyógypedagógiai muzeum leltári naplója. (Folytatás.)
43. State School for the Deaf in Illinois (report) 1898 1 füzet
44. The American Association to promote the

teaching of speech to the deaf . . . .  1904 1 „
45. Englisch visible speech and its typography

elucidated. Washington, Alex. Melville Bell 1904 1 „
46. On the method of teaching the surd or deaf

and consequently dumb to speak. Philadel
phia, William T h o rn to n .............................  1904 1 „

47. The american Association to promote the
teaching of speech to the deaf. Adresse of
the President. Philadelphia, A. Graham Bell 1899 1

48. The Charity Organisation Rewiew. London. 1899 4 „
49. How to help the Feeble-minded . . . .  1899 1 „
50. Childhood Society for the scientific study of

the mental and physical conditions of chil
dren ( r e p o r t ) ............................................... 1899 1 „

51. The necessity for increased power of deten
tion. London, Ino Milson Rhodes . . .  1 „

52. Barnwood House Hospital for the insane
(report)............................................................... 1901 1 „

53. Hardwick Reformatory (report) . . . .  1900 1 „
54. Brief history of the farm school Redhill . . 1899 1 „
55. The poor law act 1899 (defective and epi

leptic children)..............................................  1899 1 „
56. The National Association for promoting the

Welfare of the feebleminded. London (report) 1898 1 „
57. National society for employment of epilep

tics. London (rep o rt)........................................ 1901 1 „
58. The first epileptic homes in England, . 1899 1 „



59. Distribution des prix et documents divers.
Compte-rendu de la seance de distribution 
des prix. Paris................................... .....  .

60. Jahresbericht des königl. Zentral-Taubstum-
men-lnstitutes für das Jahr 1898—99 . .

61. Jahresbericht des köngl. Zentral-Blinden-lnsti-
tutes für das Jahr 1898—99 .......................

62. Ein Rundgang durch Bethel, Sorepta, Naza
reth, Wilheimsdorf. Pastor Bodelschwing, 
Bielefeld . . . .  ...................................

63. Jahresbericht des Vereines zur Förderung
der Erziehung und Pflege Schwachsinniger. 
Mürzburg .....................................................

64. Fürsorge für Kinder und Jugendliche. Berlin
65. Memoria del Instituto national de Ninnas sor

domudas ad anno. Buenos-Aires, 1901 .
66. Memoria del Instituto national de Sordomu

dos. Buenos-Aires, 1898, 1899—1901 .
67. La escuela mixta en los institutos de sordo

mudos. Buenos-Aires. A. Cossar
68. El sordomudo Argentino. (Revista meusubel

Organo del Instituto national de sordo
mudos.) Buenos-Aires, 1898, 1899—1902 .

69. Kalauz a siketnémák oktatása és nevelése
terén. Scherer István 1890—91. (IV. évf.), 
1891-92. (V.), 1892-93 (VI.), VII., Vili., 
(IX.), 1. X, XI.............................. .....  • •

70. A hülyeség és a hülyeintézetek. Frim Jakab
71. A gyermekvédelemről. Szombathely, Gerlits

Sándor ..........................................................
72. Emberbaráti tan- és nevelő-intézetünk. Buda

pest, György A lad ár............................. .....
73. Budapest székesfőváros emberbaráti tan- és

nevelő-intézeteinek ismertetése. Budapest, 
Szöts A n d r á s ......................................... ......

74. A magyar Abc és olvasókönyvek történeti fej
lődése. M.-Sziget, Bökényi Dániel .

1888 2 füzet

1

1

1 »

1899 1 n
1893 1 n

1 n

3 »

1899 1 n

10 n

8 kötet
1884 1 *

1899 1 n

1896 1 »

1899 1 füzet

1891 1 kötet

Szerkesztői üzenetek.
Kérem lapunk munkatársait, hogy közleményeiket minden hó 3-áig 

beküldeni szíveskedjenek, miután később érkező közlemények esetleg a lap 
azon számába már felvehetők nem volnának. — T. Tárgyhalmaz miatt a köz
lést kénytelenek vagyunk kissé elodázni, de jönni fog. — őzobolovszky 
István. Legközelebb sorát ejtjük. Kérjük további szíves közreműködését. — 
Ghling J. Jelen számban megkezdettük az igen érdekes ismertetést. Köszö
net érte.
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