
Olvasóinkhoz.
A Magyar Gyógypedagógia jelen számával immár az ötödik 

évfolyamát kezdi. Irányzata, melyet követett; munkája, melyet a 
gyógypedagógia ügyének fellendítése érdekében kifejtett; ereje, 
mellyel úgy nevelés-oktatási, valamint személyzeti vonatkozásokban 
is fontos és értékes eredményeknek volt érlelője: megteremtették 
életképességét, sőt különleges ügyünk érdekében való szüksé
gességét.

Ez a tény szolgált alapúi ama elhatározásunkhoz, hogy szer
kesztő elődeinknek, illetőleg elődünknek kitűnő szakavatottsággal 
betöltött tisztségéről való lemondása után is biztosítsuk a Magyar 
Gyógypedagógiának további fenmaradását

Jól ismervén s igaz értékkel becsülvén lapunk múltját, igen 
jól tudjuk, hogy a jövőnek mily munkája vár reá. Ám nagy fel
adatait munkásainak s általában a gyógypedagógia táborába tarto
zóknak lelkesedése tűzte ki célul. S midőn mint ezek közül valók 
vállalkoztunk lapunk további szerkesztésére és kiadására, akkor 
ügyszeretetünknek nagysága szolgáljon indokul bátorságunkhoz.

Lapunk olvasóinak eddigi tekintélyes száma igazolja, hogy 
a kijelölt s követett cél és irányzat helyes volt. Ezen az ösvényen 
óhajtunk haladni mi is. Ebbéli igyekvésünk megvalósítása annál 
könnyebb lesz, miután legteljesebb mérvű segítségünkre ajánlkoz
tak többek között ama jeleseink, kik mint e lapnak első szer- 
k#sztői értékes munkájukkal megalapozták annak jövőjét.

Így tehát semmi sem akadályozza azt, hogy új szerkesz
tésében is ki-ki oktató, tanácsot adó régi ismerősét, közelebb
ről pedig az összes ügyeinket felkaroló igaz jóbarátját lelje fel 
lapunkban.

Abban a reményben, hogy feladatainknak e vállalkozás kere
tében meg fogunk tudni felelni, kérjük olvasóinknak további szi
ves pártfogását.

Budapest, 1913. január 15-én.

A Magyar Gyógypedagógia 
szerkesztő bizottságának nevében: 

Schreiner Ferenc.
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Jelentés
a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának 1912. évi m űkö

déséről és a gyógypedagógiai oktatásügy jelen állapotáról.

Gyógypedagógiai oktatásügyünk terén az 1912. év magasan 
kiemelkedő eseményeket nem tüntet fel, nagyobb szabású alko
tások nem tették az évet különösen figyelemreméltóvá. Az év 
inkább a már az előző évben megalapozott, előkészített munká
latok tető alá Hozásának jegyében folyt le. Azonban mint a minden 
előző évi, úgy az 1912. évi zavartalan és odaadó munkásság 
nyomában is fakadt eredmény, amely az oktatásügy mindegyik 
ágazatánál éreztette jótékony hatását és az oktatás mindegyik 
ágazatát ismét közelebb vitte céljának megvalósításához.

A szaktanács hivatásához tartozó gondos figyelemmel tette 
meg ezúttal is a maga javaslatait egyrészt a gyógypedagógia 
egyes ágazataihoz tartozó intézményeknek a lehetőség határai 
között való fejlesztésére, másrészt a taneredmény biztosítására, 
fokozására. De ugyanekkor nem kerülte el figyelmét a személyi 
érdekek istápolása sem és különösen e téren olyan eredmé
nyekről számolhatunk be, amelyek a gyógypedagógusok ez idő 
szerint már számottévő táborában általános örömet és megelége
dést keltettek. A fizetésrendezés befejezése, a gyógypedagógusok
nak nyugdíjazás szempontjából az 1891. évi XLI1. t.-c. rendelke
zései alól való kivétele és az állami alkalmazottak ellátásáról 
szóló törvény hatálya alá való sorozása rég idők óta óhajtott 
méltányos és jogos vágyakat elégített ki. E helyen csak a leg
nagyobb elismerés hangján emlékezhetünk meg Ő Excellentiájáról 
és jóakaraté tanácsadóiról, hogy meghallgatták kérő szavunkat és 
javaslatunk elfogadása által oktatásügyünk munkásainak nyugellá
tását általános megelégedésre rendezni kegyesek voltak.

A szaktanács működéséről és oktatásügyünk fejlődéséről 
részleteiben a következőkben számolhatunk be.

A szaktanács szervezetében az 1912. év folyamán sem történt 
változás. Személyi tekintetben felemlítendő az, hogy a siketnémák 
váci kir. orsz. intézetének tanára: Szotfrid József egy évre meg
hivatott a gyűlésekre.

A szaktanács az év folyamán 12 gyűlést tartott. Az előadó 
által vezetett iroda ügyforgalma 1435 számot tett ki.

A szaktanács az intézeteket kétszer vizsgálta meg és vala
mennyi intézet működéséről, tanítási eredményéről részletes jelen
tésekben számolt be,
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Folytatta és be is fejezte a szaktanács több gyűlésen az 
érzéki és az értelmi fogyatékosok tanítási kötelezettségére kidol
gozott és már az 1911. év folyamán napirendre került törvény- 
javaslat tárgyalását és e törvényjavaslatot a december havi gyüléJ 
séből terjesztette Ö Excellentiája elé. Több évi lelkes munkásság 
immáron abba a nehezen várt helyzetbe juttatja a gyógypedagógiai 
oktatásügyet, hogy az érzéki és az értelmi fogyatékosok tanítási 
kötelezettségének a törvényhozás által leendő rendezése elé nagy 
reményekkel tekinthetünk.

Egy konkrét esetből folyólag kimondotta a szaktanács, hogy 
a siketnéma gyermekeknek az iparban való kiképzésével foglal
kozó mesteremberek az állam részéről erkölcsi és anyagi elisme
résre csak akkor tarthatnak igényt, ha nemcsak felszabadítják 
őket, de egyszersmind bizonyítani tudják, hogy az a felszabadult 
siketnéma iparos képes ugyanazt a munkát elvégezni, amelyet a 
hallótársa elvégez és munkájáért is megkapja ugyanazt a bért, 
amelyet az épérzékü kap. Ő Excellentiája a szaktanácsnak ezt a 
határozatát rendeletileg jóváhagytá.

Az úgynevezett gyakorlati tárgyaknak már 22 órán felül 
való díjazására javaslatot tett a szaktanács. E javaslat felettes ható
ságunk részéről elfogadtatott.

A siketnémák rajz- és kézügyességi oktatásának szorosabb 
viszonyba hozásával ez évben is foglalkozott a szaktanács. Az 
intézetek megvizsgálása alkalmával általában azt a tapasztalatot 
szerezte a szaktanács, hogy az oktatás ez ágazatában felmutatott 
eredmény nem esik olyan észrevétel alá, hogy e téren gyökeresebb 
reformra volna szükség. Kívánatosnak csak az mutatkozott, hogy 
a külső csínre, a tárgyak készítésénél a befejező műveletekre 
nagyobb gond fordíttassék és hogy a készített munkákban a 
nemzeti jelleg is érvényesüljön. E végből kimondatott az, hogy 
a kézügyesség tanításával azok a tanerők bízassanak meg, akik 
erre egyénileg leginkább alkalmasak. A kézügyességi oktatással 
foglalkozók az illető intézet rajztanárával szoros kapcsolatban 
működjenek. Minden tanév elején közös értekezletet tartsanak, a 
részletes munkaprogrammot dolgozzák ki havi beosztással, egybe
kötve az elvégzendő rajz és kézügyességi anyagot úgy, hogy a 
kettő úgy az időben, mint a tárgyban fedje egymást. Kimondatott 
továbbá, hogy a női kézimunkák tanítása is lehetőség szerint 
kapcsolatban legyen a rajztanítással. Bizton reméljük, hogy az 
oktatás e két ágazatával megbízott tanerők harmonikus együtt
működése a jövőben még fokozottabb mérvben meghozza a kéz-

r
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ügyességi oktatásban azt az eredményt, amelynél a külső csín és 
a nemzeti jelleg sem fog többé észrevétel alá esni.

Jelentős szerepe volt a szaktanácsnak a gyógypedagógusok 
fizetésrendezésénél és ebből hatásosan kivette a maga részét. 
Nemkülönben felemelte kérő szavát, illetékes helyre terjesztette 
javaslatát a gyógypedagógusoknak a tanítói nyugdíj és gyámalap 
kötelékéből való kivétele és nyugdíj szempontjából az állami tiszt
viselők nyugdíjügyét szabályozó törvény rendelkezései alá tör
ténő sorozása iránt is.

Itt emlékezünk meg arról, hogy Ö Excellentiája nyugdíj
ügyünk elsőfokú intézését a szaktanács hatáskörébe utalta. E ren
delkezést nem tette teljesen illuzoriussá az a körülmény, hogy a 
gyógypedagógusok immáron az állami tisztviselők nyugdíjkötelé
kébe tartoznak, noha oktatásügyünk terén még mindig vannak 
olyanok, akikre nézve ezután is az 1891. évi 43. t.-c. rendelkezései 
lesznek mérvadók.

Véleményt mondott a szaktanács az ideges gyermekek alsó- 
és középfokú áll. intézete tanári testületének az intézet középfokú 
tagozatának nyilvánossági joggal való felruházása iránt benyújtott 
kérelmére.

Javaslatot terjesztett elő a szaktanács az 1908. évi XLV1. 
t.-c.-ben foglalt elemi népiskolai végbizonyítványoknak a kisegítő 
iskolákban tanuló és arra alkalmas növendékekre való kiterjesz
tése iránt.

Az 1912. év folyamán szervezési munkakörök is foglalkoz
tatták a szaktanácsot. Így javaslatot tett egy Fiúméban a siketnémák 
és a vakok részére létesítendő közös intézet szervezésére. Java
solta, hogy Eperjesen a vakok részére foglalkoztató intézet, Nagy- 
becskereken a g>engetehetségü gyermekek részére kisegítő iskola 
állíttassák fel. Örömmel említjük meg, hogy Ő Excellentiája a 
szaktanács javaslatait elfogadta és Fiúméban a siketnémák és a 
vakok egyelőre, amig megfelelő szakember állhat rendelkezésre, 
tanfolyamszerű képzésben részesülnek; a nagybecskereki kisegítő 
iskola a tanév elején, a vakok eperjesi foglalkoztató intézete pedig 
november hónapban megkezdte a működését. Új kisegítő iskola 
szervezése van folyamatban Kassán és Nagyszalontán.

A tanköteles koron túl lévő siketnémák részére Vácon léte
sített ipari foglalkoztató műhely szabályzatát, ügyrendjét, tantervét 
bírálta a szaktanács és a foglalkoztató megnyitását javasolta.

Megbírálta a szaktanács Borbély Sándor „A némák meg
szólaltatása“ stb. című könyvét, Plichta Béla tantervmódosító
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javaslatát, dr. Bihary Károly „Gyógypedagógiai Rendtartás“ cimü 
könyvét, Lett József történeti munkáját, Sárkány Pál „Kis abc- 
és olvasó könyv a kisegítő iskolák első osztálya számára“ cimü 
könyvet.

Ezeken kívül tárgyalás alatt van Györgyffy Ákos és Szent- 
györgyi Gusztáv társszerzőknek a siketnémák használatára írt 
természetrajzi tankönyve. Javaslatot tett a szaktanács az ifjú vakok 
'idézeteiben a nyári szünidő egységes rendezésére.

Kimondotta a szaktanács, hogy az oly kisegítő iskoláknál, 
amelyeknél már legalább két tanító működik, a tantestület havi 
gyűléseket tartson és jegyzőkönyveket terjesszen elő; az iskolák 
vezetői pedig a tanév végén az iskola egyévi működéséről jelen
tésben számoljanak be. A kisegítő iskolák államosítását is javasolta 
a szaktanács s jelenleg már mindegyik kisegítő iskola állami jellegű.

A gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatának működé
séről külön még a következőket jegyezhetjük fel:

l - A gyógypedagógiai tanítóképzőn az 1912. évben 13 
másodéves hallgató képesítő vizsgálatot, 14 első éves hallgató 
pedig alapvizsgálatot tett. A képző első évfolyamába ösztöndíj 
mellett 12 okleveles tanító vétetett fel. Megengedtetett továbbá, 
hogy a Klotild-szeretetházzal kapcsolatos nevelőképző három 
hallgatója és két, a székesfővárosban működő tanító a képző 
előadásain mint vendég-látogatók részt vehetnek. E helyen említjük 
meg, hogy hat gyógypedagógiai intézetnél hat ifjú tanító alkal
maztatott felügyelő-tanítói minőségben, akiknek — kifogástalan 
működésük és a gyógypedagógiai pályára való rátermettségük 
esetén — elsőbbségi joguk lesz arra nézve, hogy a következő 
tanévben a gyógypedagógiai tanítóképzőre felvétessenek.

A képző szervezetében az a változás történt, hogy a hall
gatók ezentúl mindegyik ágazatot érdeklő tananyagból nemcsak 
szóbeli, hanem írásbeli vizsgálatot is kötelesek tenni.

2. Az ideges gyermekek alsó- és középfokú állami intézete 
az előző évi keretekben folytatta működését. AiZ osztályok száma 
gyarapodott ugyan, de a növendékek száma az előző évi maradt. 
Ennek az intézetnek hézagot pótló voltát legjobban bizonyítják 
azok a szép eredmények, amelyeket a növendékek az év folyamán 
tartott vizsgálatokon felmutattak.

3. A siketnémák oktatása teréről feljegyezzük, hogy a siket- 
némák kolozsvári intézete nyolc osztályúvá való fejlesztését ebben 
az évben kezdte meg.

A siketnémák temesvári intézete ebben az évben ünneppelte



6 Berkes János

meg fennállásának 25 éves jubileumát az átalakított és kibővített 
intézet felavatásával kapcsolatban. Az ünnepélyen leleplezték az 
intézet két nagy jótevőjének : néhai Bonáz Sándor volt Csanádi püs
pöknek és dr. Telbisz Károly temesvári polgármesternek arcképét.

Iparos tanonciskola működik a temesvári, aradi, szegedi, 
kolozsvári, kecskeméti, soproni, egri, ungvári, jolsvai intézettel 
kapcsolatosan. Ezeken kívül Budapest székesfőváros, az itteni siket
néma intézettől függetlenül szervezett külön iparostanonc-iskolát 
tart fenn a siketnémák számára, mely iskolának három osztályba 
sorozott 42 növendéke van.

A tanulatlan siketnémák részére Vácon társadalmi úton léte
sített foglalkoztató tanműhelynek 40 növendéke van, akiket 3 
tanerő elméleti oktatásban is részesít.

Említést érdemel, hogy a siketnémák körmöcbányai intézeté
vel kapcsolatban önképzőkör működött, a siketnémák kolozsvári 
intézetének gyámolító bizottsága pedig a siketnémák számára 
olvasókört létesített.

Egyik-másik intézet az év folyamán jelentős adományokhoz 
és alapítványokhoz jutott. Így Bács-Bodrog vármegye a szegedi 
intézet részére 20 ezer koronás alapítványt tett. Ugyanez intézet 
részére a kereskedelemügyi és földművelésügyi miniszter úr 
nagyobb segélyt folyósított. A siketnémák debreceni intézete 
10.000 koronás örökséghez és 6.000 koronás alapítványoz jutott.

A siketnémák budapesti intézetének internátusa, a debreceni 
intézet állandó épülete ez évben tető alá került.

A körmöcbányai, egri intézet állandó otthonának építését a 
jövő évre halasztották el.

A siketnémák hitoktatására képesítő vizsgálatot hárman tet
tek ez évben és pedig Koza György r. k. hitoktató, Ivánovich 
Oszkár prot. hitoktató a siketnémák körmöcbányai intézeténél, 
Fetzer Józse;f r. k. hitoktató a siketnémák debreceni intézeténél.

Megemlítjük, hogy a siketnémák oktatása teréről ez évben 
Zádor Endre és Nagy Péter állami támogatás mellett külföldi 
tanulmányúton voltak és Német-, Franciaország, Sveiz és Ausztria 
nevezetesebb intézeteit látogatták meg.

4. A vakok oktatásügyét illetőleg a következőket említjük meg.
A budapesti kir. országos intézetnek telkén a hidaskürti 

Nagy Sándor-féle hagyatékból felépült az óvó, amely 50 növen
dék befogadására alkalmas. Ezáltal lehetővé vált, hogy a növen
dékek tanítás szempontjából, kor, tehetség, testi fejlettség és kéz
ügyesség szerint csoportosíttassanak.



A budapesti anyaintézet a növendékek nevelésének helyes 
irányban való vezetése szempontjából meghonosította az intézetben 
az úgynevezett önkormányzati rendszert, mely szerint a növendé
kek kellő ellenőrzés mellett, önmaguk ügyelnek magukra és a 
hibát elkövető felett a duktori tanács Ítélkezik. Eddig ennek a 
kísérletnek jó nevelői hatását észlelték. Ugyanabban az intézetben 
a serdültebb növendékek részére játék-délutánokat tartanak, ame
lyeken a vak ifjak a birkózásban, szertornázásban gyakorolják 
magukat. Az anyaintézet ebben az évben jelentékeny mérvben 
gyarapította Braille könyvtárát. A könyvtár eszméjének terjesztésére 
hangversenyeket rendezett Székesfehérvárott és Kassán s ma már 
a könyvtárnak három ezret meghaladó kötete van. Örvendetes 
jelenség, hogy évről-évre a látók közül is mindinkább szaporodik 
azok száma, akik a hazai és a külföldi irodalom legbecsesebb 
müveinek átírására önként vállalkoznak.

Az ifjú vakok szegedi intézetének internátussal való kibőví
tése határoztatok el. Jövő évben rnár ez is megkezdi a működését.

A vakok nevelés-oktatását és foglalkoztatását célzó intézetek 
száma eggyel szaporodott. Nevezetesen a vakokat gyámofító orsz. 
egyesület Eperjesen, a város és Sáros-vármegye közönségének 
hathatós támogatása mellett új foglalkoztató intézetet létesített, 
amelynek vezetésére az állam részéről Kirschenheuter Ferenc ren
deltetett ki. A foglalkoztató az arra alkalmas növendékeknek taní
tásban leendő részesítését is célul tűzte ki.

A vakok oktatása teréről Séra Lajos, Kirschenheuter Ferenc 
nagyobb külföldi tanulmányokat tettek. Előbbi több hónapon át 
az amerikai intézeteket, utóbbi a szünidő folyamán a finn- és 
oroszországi intézeteket tanulmányozta.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügye két új kisegítő 
iskolával gyarapodott. Az év folyamán nyílt meg Brassóban és 
Nagybecskereken két-két tanítóval a kisegítő iskola. Fejlődött a 
debreceni iskola is egy osztállyal. Kezdeményezés van folyamatban 
kisegítő iskola létesítése iránt Kassán és Nagyszalontán.

A kisegítő iskolák életében nagy jelentőségű eseményként 
említhetjük fel azt, hogy a vallás- és közoktaíásügyijrninisztérium 
a szaktanács javaslatára valamennyi kisegítő iskolát államosította, 
rendezte továbbá ez iskolák helyi felügyeletét is.

A gyengetehetségü gyermekek oktatására képző szünidei 
tanfolyam az 1912. évben is működött. Ezúttal a tanfolyamnak 25 
hallgatója volt és közülök 23-an szerezték meg a gyengetehetsé- 
gűek oktatására képesítő bizonyítványt.

Jelentés az orsz,' szaktanács működéséről. 7
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A szellemileg fogyatékosok oktatásügyét szolgáló olvasó
könyvek szerkesztésére közzétett pályázati hirdetés eredményeként 
egy pályamű érkezett a szaktanácshoz, annak megbírálása most 
van folyamatban.

Megemlítjük még, hogy a budapesti kisegítő iskolával kapcso
latos iparostanonc iskolának IV. évfolyama ez évben nyílt meg.

6. A beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam ez évben is 
kettős célt szolgált, úgymint a szaktanítók képzését és a beszéd
hibák gyógyítását. A szaktanítók képzése egyrészt a gyógypeda
gógiai tanítóképzőn, másrészt a szünidei tanfolyamon nyert meg
oldást. A szünidei tanfolyamon 13 an vettek részt s valamennyien 
megszerezték a beszédhibások gyógykezelésére képesítő bizo
nyítványt.

A tanfolyam vezetősége 3 gyógypedagógiai tanfolyamot 
tartott. A január-júniusi tanfolyamon 21, a júliusi tanfolyamon 29, 
a szeptember-decemberi tanfolyamon 13 hibásbeszédü gyógy
kezeltetett. A szombati rendelő órákon 793-an vizsgáltattak meg.

Az állami tanfolyamokon kívül legtöbbet tesz a beszédhibások 
érdekében Budapest székesfőváros, ahol ebben az évben 6 külön 
osztály és 12 tanfolyam tartatott feni:. A beszédhibások részére 
ebben az évben a gyógyító tanfolyamokat már a középiskolákra 
is kiterjesztették. Budapesten még Skultéty Lajos, Solt Lajos és 
Simonyi Béla tartottak gyógyító tanfolyamokat.

A vidéken : Kolozsvárott, Kassán, Szegeden, Nagyváradon, 
Pozsonyban, Nagyszalontán foglalkoztak beszédhibák gyógyításá
val. Különösen fontos és elismerésre méltó munkásságot fejt ki 
e téren Vadász Zoltán nagyváradi tanítóképző-intézeti tanár, aki 
a képző hallgatóival úgy elméletileg, mint gyakorlatilag megis
merteti a beszédhibák gyógykezelését.

7. A gyógypedagógiai psychológiai m. kir. laboratórium 
feladatához híven a gyógypedagógiai képző hallgatóinak a köz
ponti idegrendszer és az érzékszervek bonc , élet- és kórtanából 
való elméleti és gyakorlati kiképzésével és több tudományos kér
désnek megoldásával foglalkozott. A tudományos búvárkodások 
eredményei részint .az ez évben tartott berlini általános psycholó
giai kongresszuson ismertettek, részint pedig már sajtó alatt lévő 
munkákban tétetnek közzé.

A laboratóriumban, hetenkint kétszer tartott rendelésen 135 
szellemileg abnormis, vagyontalan gyermek részesült összesen 
69 rendelési napon díjtalanul orvos-pedagógiai tanácsban.

A laboratóriumban tartattak az előadások a szünidei gyógy



9

pedagógiai kurzusok hallgatói részére, itt folyt le az iskolaorvosi 
és egészségtan-tanári tanfolyam, valamint a tanítóképző intézeti 
tanárok kiképzése a kísérleti psychológiai módszertanból.

8. A személyi ügyeket illetőleg feljegyezzük, hogy az év 
folyamán 15-en a Vili. fizetési oszt.-ba, 18 an a IX. fizetési oszt.-ba, 
17-en a X. fizetési oszt.-ba, 12-en a XI. fizetési oszt.-ba nevez
tettek ki. Állami tanítói kinevezést nyertek ll-en. Állami tanítóvá 
neveztetett ki a kecskeméti kisegítő-iskola vezetője, továbbá a 
debreceni kisegítő-iskolához is kineveztetett a második tanerő.

Áthelyeztettek : Kirschenheuter Ferenc Budapestről Eperjesre, 
Komád György Körmöcbányáról Budapestre, Eötvös László Eger
ből Kecskemétre, Lett József Vácról Kecskemétre, Fehérvári Sán
dor Kecskemétről Szegedre, Wayan Ferenc Temesvárról Pozsonyba, 
Nécsey János Kaposvárról Szegedre, Deschenszky Nándor Boros- 
jenőről Sopronba, Medgyesi János Budapestről Temesvárra.

Állásukban 2l-en végiegesíttettek.
Az egészségi állapot egész éven át általában kielégítő volt. 

A gyógypedagógiai intézetek mai állapota, a tanerők és a növen
dékek létszáma igazolhatja, hogy gyógypedagógiai intézményeink 
az év folyamán örvendetes mérvben fejlődtek.

Budapesten, 1912. évi december 31.-én.
Berkes János
szakt. előadó.

jelentés az orsz. szaktanács működéséről.

A vakok pontrendszerű írása Magyarországon.
Irta : Séra Lajos.

A XIX-ik század második felébe kell visszamennünk, hogy 
a pontrendszerű írásnak első nyomait megtaláljuk. 1867-ben 
dr. Mihályik Izidor, intézetünknek akkori igazgatója a vakok ügyé 
nek tanulmányozása céljából Párisban járt, ahol megismerkedett 
a Braille-féle betürendszerrel.

Tanulmányútjáról hazatérve, felhívta az intézet bizottmányá
nak figyelmét eme fontos írásrendszerre s egyben bemutatta a 
magával hozott két kötetes pontírásos munkát, a , Principe de 
Cosmographie“ -t.

Mihály ik eszméje azonban megfeneklett. Megfeneklett rész
ben a bizottmány lanyhasága, részben pedig ama sok munka 
miatt, melyet az intézet akkori államosítása okozott.
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Mihályik úttörő eszméjét megértette és felismerte az intézet
nek egyik agilis, buzgó tanára Megyeri Károly, aki a Mihályik 
által hozott „Principe de Cosmographie“ c. munkát tanulmányozva 
elsajátította a francia pontrendszert. Az volt a terve, hogy az 
ügyesebb vak leányoknak megtanítja a francia nyelvet, melynek 
megtanulása után valamely úriházban mint nevelőnők vagy tár
salkodónők nyerhetnének alkalmazást.

Tankönyv hiányában Megyeri deszkalapokra szegezte ki az 
egyes leckéket növendékei részére, melyek később intézetünk 
múzeumába kerültek és mint a vakok oktatástörténetének becses 
relikviái, ma is őriztetnek.

A francia betűrendszerrel egyidőben Megyeri meghozatta a 
zenetanítás alapelveit tárgyaló „La musique1' c. francia munkát és 
két kötet „Cramer etudes“-t. Ezekből tanulta meg a kotta-rend
szer jeleit.

Tanítványai közt — kiket szabad idejében tanított — volt 
intézetünk jelenlegi zongora-tanára Horváth Attila is. Miután 
Megyeri terve — hogy a francia nyelv mint rendes tantárgy tanít
tassák az intézetben — nem sikerült, szakított a francia nyelv 
tanításával s beható tanulmányozás alapján megalkotta — nem 
hivatalosan ugyan — az első magyar egyjegyű ábécét.
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Ezen ábécé segélyével tanította Megyeri privát úton a vako
kat mindaddig, míg a folytonos áldatlan személyi harcok követ
keztében abba kellett hagynia a pontrendszer tanítását.

Ez történt 1877-től 1892-ig, illetve 1893-ig. 1893-ik év decem
ber hó 19 én a testület egy szükebb körű gyűlésén (jelen voltak: 
dr, Mihályik, Megyeri, Outheii, Lovács, Beregi és Horváth) hiva
talosan elfogadták azt az ábécét, mely Lovács József neve alatt 
a ,.Pal!as Nagy Lexikonában is megjelent. íme:
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A történeti hűség kedvéért le kell szegeznem azt, hogy a 
„Pallas Nagy Lexikona“ c. munkában kiadott ábécé négy betű 
kivételével teljesen azonos Megyerinek még 1893-ik év előtt össze
állított egyjegyű ábécéjével.

A tiszta történeti tény az, amit intézetünk jelenlegi igazga
tója, fieroclek Károly lapunk 1911-ik évfolyamának 303 ik oldalán 
ír: „az egyjegyű „abc“-t ő {értsd: Megyeri K) konstruálta, kovács 
azt némi módosítással az 1893-iki gyűlés elé terjesztette11.

Rövid idő múlva (1895-ben) ezt az ábécét eltemette s meg
semmisítette Koboz József az emberbaráti intézetek orsz. szak
felügyelője.

Roboz a német rendszert vette alapul s megalkotta a sziámi 
ikrek konstrukciójánál is rosszabb ábécéjét. Behozta a nyújtás 
jelét, hogy a németben elő nem forduló hosszú magánhangzó
kat pótolhassa. A kettős mássalhangzókat kétjegyűekké alakította 
stb. így:
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Azonban Roboz rendszere is — mint már előrelátható volt — 
csak időre-órára szólott, mert írása lassú, olvasása pedig nagyon 
nehézkes volt.
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Pivár Ignác az intézetnek ez időbeli igazgatója sehogysem 
értett egyet a Roboz által szerkesztett ábécével és megkonstruálta 
a fonetika és a kiváltságos magyar nyelv törvényei alapján logi
kus ábécéjét, mely 1897-ben terjesztetett fel elfogadás céljából a 
minisztériumhoz Mihalik Lajos intézeti tanár cseh rendszere alap
ján szerkesztett ábécéjével együtt. A minisztérium Mihalik terve
zetét fogadta el s egyben megbízta nevezettet azzal, hogy készít
sen az elfogadott ábécéje alapján a vakok részére egy ábécés 
olvasókönyvet.
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Ezen rendszer szerint készült el az első magyar pontrend
szerű ábécés könyv, mely 1901-ig maradt érvényben.

Ekkor a kultuszminiszter úr Ó Excellentiája a betegeskedő 
Pivár igazgató mellé kinevezte fíerodek Károly jelenlegi igazgatót 
helyettes igazgatónak, aki átlátván Pivár ábécéjének logikus vol
tát, elfogadásra ajánlotta azt a nin. minisztériumnak.

Végre 1901-ben Pivár igazgató ábécéje alábbi formájában 
akceptáltatott:
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itt kell megjegyeznem, hogy a nagybetű jelzésére Pivár a 
hatos számú pontot foglalta le az értelembeli zavarok elkerülése 
céljából.
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Én Pivár ábécéjét sem tartom azonban abszolút tökéletes 
alkotásnak.

Nem tartom pedig annak két ok miatt: a négyes számú pont
tal jelzett „á'1-, és a hatos számú ponttal jelzett nagybetűiéi miatt.

Hogy mily nehézséget okoz e két jel az olvasásban, azt 
azok tudhatják legjobban, akik gyakorlatilag foglalkoznak ezen 
elfogadott ábécével, illetve ennek olvasás tanításával.

E két jel nem a szakembereknek, hanem az olvasó vak 
növendékek tapintó ujjainak okoz sokszor leküzdhetetlen akadá
lyokat.

Kétsoros Braille-tábla nyitva.

Ezt a nehézséget jó magam úgy az intézetben, valamint az 
iparos tanonciskolában minden alkalommal tapasztalom.

Ha az általam felhozott két jel célszerűtlenségével gyakor
latilag próbálnak a kartársak kísérletezni, azt hiszem, hogy elfo
gadják és osztják ama nézetemet, melyet én fentebb kifejezésre 
juttattam.

Az említett két jelet tehát két jobb jeggyel kellene pótolni. 
Ezt a jobb jelet azonban se én, se x, sem pedig y  nem csinál
hatja meg; oly tekintélyes faktornak kell e szerepet vállalnia, 
mint aminő a kai társak plénuma!

De még messzebb is megyek.
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Tegyük fel azt, hogy a mostani hivatalos ábécénk mentes 
lenne e két nehézségtől: nekem még akkor is egy másik tetsze
nék mindenek felett, a — New-York Point System! Korántsem 
azért talán mert amerikai, hanem különösképpen azért, mert nagy 
előnyeit gyakorlatban volt alkalmam megismerhetni.

Rendkívül lekötötte figyelmemet Amerikában ez az elmés 
alapon felépített és sok sok előnnyel biró pontrendszer, melyet 
idehaza nem fogadnak el, mert itt a Braille-féle rendszert kedvelik.

Milyen elfogultak is vagyunk mi szakemberek némely eset
ben! Például: ha Braille Lajos annakidején pontjait nem függé
lyes, hanem vízszintes vertikálisban szerkesztette volna meg, ma 
esküdt ellenei volnánk előbbeninek s „noli turbare circulos meös“-t 
kiáltanánk azok felé, akik azt feltámasztani mernék!

(Folyt, köv.)

írás-fogalmazás.
Irta : Istenes Károly.

I.
Tantervűnk IV. fejezete az írás-fogalmazás célját és anyagát 

tárja elénk. Úgy vélem azonban, hogy e tárgy — különös fon
tosságát tekintve — nincs eléggé részletezve tantervűnkben. Nincs 
benne annyi értékes speciális módszertani utasítás, mint pld. a 
beszédtanítás tantervében. Az anyag elrendezését sem tartom 
eléggé részletezettnek és elrendezettnek.

Az írás-fogalmazás felsorolt tananyagában vannak olyan 
tételek is, amelyek — véleményem szerint — nem feltétlenül szük
ségesek. De viszont hiányzik belőle több olyan tétel, amely az 
írás-fogalmazás elsajátításában nagyban elősegítené a siketnéma 
tanulót.

Az itt felsorolt körülményeknek tudom be, hogy még keve
sebb egyöntetűség mutatkozik ennek a tárgynak tanításánál, mint 
pld. az olvasás tanításánál. Ennélfogva szükséges kívánalom
nak tartanám, ha tantervűnk IV. fejezete módosíttatnék, illetve 
kiegészíttetnék olyan értelemben, hogy több volna e fejezetben 
a speciális módszertani utasítás, az egyes osztályok anyaga pedig 
a mostaninál részlezettebb is, elrendezetíebb is lehetne.

E célt elérendő, azt tartanám helyesnek, ha megismernők
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az eddig alkalmazott sokféle módszeres eljárást, kiválogatván azok
ból az értékeseket a köz javára. Mert kétségtelen ugye, hogy e 
sokféle eljárási módban kell, hogy legyen — még pedig nemis 
csekély számmal — értékes módszertani eljárás is. De kétség
telen másrészről az is, hogy -akad az írás-fogalmazás tanítása terén 
alkalmazott tanítási eljárásunk között olyan is, amely, érezzük, 
hogy nem egészen célirányos s csak azért alkalmazzuk azokat, 
mert azoknál jobbat egyen-egyen nem ismerünk.

Az írás fogalmazás tantervének ilyetén való összeállítása, 
illetve kiegészítése — nézetem szerint — egységesebbé is, érté
kesebbé is tenné e tárgy tanítását.

Tanuljunk tehát egymástól a köz javára! Én elmondhatom, 
hogy egyik-másik kartársamtól — felfogásom szerint — több 
értékes dolgot láttam és hallottam s ennek révén tanultam. A 
többi között csak egyet kívánok e helyen kiemelni. Kérdéses kar
társam pld. nem elégedett meg azzal, hogy a beszédtanítás anya
gát — amint azt az írás-fogalmazás tanterve kívánja — lemásol
tatta, avagy diktálás (szájról olvasás) után leíratta, hanem már a 
második osztálytól kezdve arra törekedett, hogy a beszédtanítás 
anyagát az óra végeztével emlékezetből legyenek képesek leírni 
növendékei. Fokozatosan készítette erre elő a gyermekeket. Kez
detben csak egy-két mondatot írtak le így emlékezetből: hova
tovább aztán mindig több és nehezebb anyag került így írásbeli 
megrögzítésre, emlékezetből való lemásolásra.

Azt magyarázni e helyen, hogy ez az eljárási mód igen 
értékes írás-fogalmazási előgyakorlat, fölöslegesnek tartom.

De lássuk csak újra az írás-fogalmazás kérdését! Nagyfon- 
tossagúnak tartom e felvetett kérdést, mert az írás-fogalmazás 
sikeres tanítása révén éppen olyan értékes kincset nyújtunk a 
siketnémának, mint a hangos beszéd tanítása révén. Sőt, tekintve 
azt a régen bebizonyosodott sajnálatos tényt, hogy a siketnémáink 
egyik-másikának a kiejtése sokszor az értheietienségig elromlik 
idővel, azt is mondhatnám, hogy ilyen esetekben jobban értéke
sítheti az életben a fogalmazásbeli tudását, mint a beszédbeli 
tanultságát. Ezt az állításomat egy életből vett példával kívánom 
megvilágítani, illetve beigazolni. Sokszor szerepeltem már mint 
szakértő-tolmács. S bizony-bizony sokszor még magamnak is 
művészet volt megérteni egyik másik — hangos beszédet tanult 
siketnémát. Történt egy alkalommal, hogy a kihallgatást vezető 
hivatalos közegnek az volt a kívánsága, (megtudván, hogy a 
siketnémák írni is tudnak) hogy próbálnám meg írás útján kihall-
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gatni a tanúként ott lévő siketnémát, mert szeretné ő is megér
teni közvetlenül a vallomást. Kívánságának eleget is tettem s az 
eredmény az lett, hogy így ő is tájékozódott a vallomásról. S 
hogy őszinte legyek, magam előtt is tisztábban állott így a siket
néma vallomása. Ezzel nem azt mondom, hogy a kihallgatott 
siketnéma írásbeli vallomása az érthetőség szempontjából így tel
jesen kifogástalan volt, csak azt akarom illusztrálni, hogy így 
jobban megértettem őt úgy én, mint pedig a kihallgatást vezető. 
De nyilvánvaló e példából az is, hogy a beszédtanítás terén elért 
sikereinket igen sok esetben romba döntheti a kiejtés rosszab
bodása. De ha a fogalmazás tanítása révén képessé tettük a siket- 
némát gondolatainak írásban való helyes kifejezésére, ezzel oly 
kincset adtunk a siketnéma kezébe, amely kincsnek az életben 
való értékesítését nem befolyásolja a kiejtés rosszabbodása.

Nehogy félre értsenek kartársaim, meg kell tehát jegyeznem, 
hogy az itt mondottakkal nem akarok szembehelyezkedni a hangos 
beszédtanítás fontosságának kérdésével, pusztán csak azt akarom 
beláttatni, hogy e kettőnek fontosságát egy mértékkel kell mér
nünk, vagyis az írás-fogalmazás tanításával éppen olyan odaadóan 
kell foglalkoznunk, mint a beszédtanítással.

Ezeknek előrebocsájtása után közölni kívánok lapunk leg
közelebbi számaiban egy tervezetet, amely tervezet — véleményem 
szerint — az írás-fogalmazás részletezett és elrendezett anyagát 
tünteti majd fel. Már bevezető soraimban is jeleztem, hogy nem 
azt állítom, mintha a közlendő tervezet minden tekintetben cél
irányos lenne, de hiszem azt, hogy lesz benne célíszolgáló is. 
Közöljék e tárgyban gondolataikat mások is, így tanulhatunk egy
mástól hasznosan a köz javára.

Mielőtt befejezném e tárgyban előzetes mondanivalómat, egy
két szóval meg kell még emlékeznem az írás-fogalmazás céljáról 
és annak szorosan vett gyakorlati hasznáról.

Az írás-fogalmazást, mint minden egyéb tudnivaló tanítását, 
az elemeken kell kezdeni. Az írás-fogalmazás eleme pedig nem 
lehet egyéb, mint az írás technikája, a fogalmazás eszköze, a 
betűvetés. Ezt kell tehát megtanulnia első sorban a siketnémának 
is. Ennek elsajátítása az első osztály feladata a hangképzéssel 
egyidejűleg. Ezt követi az írás-fogalmazás második eleme, a betü- 
alakok felismerése és olvasása egymagukban és kapcsolataikban, 
értelmes szavak keretében. Nyomon kell, hogy kövesse ezt több 
szóból álló gondolatnak írásbeli megrögzítése s az írásbeli beszéd 
értelmét biztosító írásjeleknek megismertetése és begyakorlása.



írás-fogalmazás. 17

Végcélunkat pedig akkor szolgáljuk, amikor a siketnémát arra 
képesítjük, hogy az egy eszmei központ köré csoportosított gon
dolatait elrendezve is meg tudja rögzíteni írásban, azaz: amikor 
az ő lelki tartalmát összefüggően is kifejezésre tudja juttatni írás 
segélyével.

E végcél mellett — tekintve, hogy egy bizonyos gyakorlati 
életre készítjük elő növendékeinket, — hangoztatnunk kell még 
egy másik végcélt is, amit gyakorlati főcélnak nevezhetnénk. E 
gyakorlati főcél pedig az legyen, hogy fogalmazásbeli képessége 
révén megismerje és begyakorolja a siketnéma mindazokat az 
írásformákat, amelyekre neki a gyakorlati életben, mint iparosnak, 
mesterembernek, munkásnak stb. múlhatatlanul szüksége van.

Tantervűnk e célt elérendő, az írás-fogalmazás anyagát két 
részre osztja. Az alsó négy osztályban fogalmazási előgyakorla- 
tokat, a felső négy osztályban pedig kifejezetten fogalmazást 
ír elő.

Tantervűnk e felosztását veszem alapul én is a következő 
számokban közlendő tananyag-beosztásomnál.

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításáról.

Az elemi oktatás legfontosabb tárgyának a tanításáról van 
szó. Legfontosabb pedig azért, mert az elemi oktatás egész fokán 
az értelmes, szabatos beszéd kifejlesztése, a logikus gondolkozás 
elérése a cél.

Az oktatás egész mezején közlő eszközül a beszéd szolgál. 
A tanítás s tanulás minden fokán az értelem működése az első 
kivánalom.

A beszéd- és értelemgyakorlat az elemi ismeretek egész 
területét felöleli s mondhatni, központja az elemi oktatásnak.

Az elemi oktatás akkor jó, ha minden tárgy tanításánál úgy 
járunk el, mintha az is a beszéd- és értelemgyakorlat körébe 
tartoznék.

Mindenekelőtt tisztázni óhajtom, szabatossá akarom tenni, 
mit is értek én a beszéd- és értelemgyakorlat alatt, mert ez meg
lehetősen tisztázatlan. Már pedig elengedhetetlenül szükséges,

(Folyt, köv.)

Irta: Szabó Károly.

M agyar G yógypedagógia,
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hogy világosan álljon a fogalom előttünk, mit vizsgálat tárgyává 
teszünk.

A beszéd- és értelemgyakorlat nem egy meghatározott isme
retanyag, nem egy tantárgy, mert ez a gyermek körülményeivel, 
helyi viszonyaival anyagában és terjedelmében is változik. Más 
az anyaga a falusi, más a városi környezetben; hegyvidék és 
alföld szerint újból eltérést mutatnak; sőt az ipar, kereskedelem, 
mezőgazdáság, gyár stb. is lényegesen módosítja úgy anyagában; 
mint terjedelmében.

A beszed- és értelemgyakorlat nem csupán szó ismeret, 
beszélgetés, hol a gyermeknek a beszédtechnikája, vagy a szó
bősége fejlődik, illetve fejleszíetik. Mert a szónak csak akkor van 
értéke, ha az tartalmat fejez ki. Nem sok hasznát veszi senki 
azoknak az idegen szavaknak, verseknek, mondókáknak, melye
ket értelem nélkül tanult be iskoláztatása alatt. Pedig néme
lyek kellő folyékonysággal és valamelyes hangsúllyal is tudják 
fűszerezni üres nyelvtornájukat.

Értékes a beszéd az által lesz, ha azt gondolataink közlé
sére használjuk, s képessé tesz viszont mások gondolatai meg
értésére. (A fecsegő, viszhangos beszédű gyermek folyékony és 
tiszta kiejtésű beszéde értéktelen ; egy vastagnyelvü, vagy orrhang- 
zós értelmes egyén darabos s durva beszéde értékes).

A beszéd- és értelemgyakorlat alaki s anyagi nevelés, vagyis 
egyrészt eszmélés, a léleknek tudatra, öntudatra ébresztése, — 
másrészt a tárgyismeret oly köre, melyet minimális-, anyai- vagy 
családinyelvnek szoktunk nevezni, melyben tehát az ember ösz- 
szes szellemi és lelki működése megnyilvánul.

A beszéd- és értelemgyakorlat tehát az érzékelés, az észre- 
vevés, a képzelés, az ítélés s következtetés által keletkezett oly 
képzet-, fogalomkincs, mely a gyermeket az ő gyenge érzései 
kifejezésére, gyermekded gondolatai közlésére, előtte, mellette, 
körötte történők, létezők megismerésére, megnevezésére s meg
értésére képessé teszi.

Ezekből önként következik, hogy a beszéd- és értelemgya
korlat tanításának nem lehet más célja, mint a gyermek lelkét 
munkaképessé tenni, azaz:

a) érző, észlelő, képzelő, szemlélő, figyelő, ítélő s következ
tető tehetségét felébreszteni, erejét növelni;

b) ezen tehetségek működése által a gyermeket valódi isme
retek birtokába juttatni s ezáltal lelkének, szívének fogékonysá-
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gát a magasabbrendű érzelmek iránt (szép, jó, igaz, rend, illem, 
szánalom, részvét, enyém, tied stb) létrehozni s

c) mindezek kifejezésére szolgáló beszélő-képességet kifej
leszteni s lehető tökéletessé tenni.

Ezen célnak azonban a beszéd- és értelemgyakorlat csak 
akkor képes megfelelni, ha a cél elérésére oly anyagot használ, 
mely iránt a gyermekek lelke ösztönszerüleg vonzódik, mely őt 
helyben és időben körülveszi, mely lelkére közelségénél fogva 
állandóan hatást gyakorol.

Tudjuk azonban, hogy a lelki-közelség nem esik össze a 
térbeli, időbeli távolsággal. Jobban érdekli a gyermeket a vad 
emberek élete, mint a környezetéé; közelebb van hozzá a hold, 
mint a gázlámpa. Sőt a távolság nemcsak a gyermek viszonyaival 
és körülményeivel, hanem egyéni természetével, hajlandóságaival 
is változik.

A városi gyermek a rendőrt, házmestert s villanyost, viz
es gázvezetéket stb. úgyszólván legelső szemlélete alapján ismer 
meg. A falusi gyermek ezekről az oktatás egy magasabb fokán 
az alkotmánytan, fizika stb. alapján szerez tudomást. Ellenben a 
gazdasági udvarról, annak mozgalmasságáról, a csordáról, nyájról, 
libapásztorról, cséplésről, disznóölésről, szüretről stb.-ről a falusi 
gyermek bír közvetlen tapasztalattal, míg a városi gyermek ezeket 
ismeri meg később, az oktatás magasabb fokán.

Az anyagkiválasztás tehát nagy körültekintést, lelkiismeretes
séget s mindenek felett pedig a gyermek értelmi s érzelmi vilá
gának, tehát körülményeinek s viszonyainak ismeretét is kívánja.

Anyagkiválasztás tekintetében nem követhetünk más utat, 
mintha nyomon kisérjük: mi módon és mi rendben gyűjtötte a 
gyermek a családban ismereteit.

Ez pedig a fejlődés törvényei, illetőleg törvénytelenségei 
szerint történik A gyermekre környezetének tárgyai, eseményei 
cselekményei hatottak s e behatás folytán a gyermek lelkében 
érzések, majd képzetek keletkeztek. E képzeteket azután a gyer
mek észrevétel, szemlélődés által növelte, bővítette úgy, amint 
fogékonysága s körülményei lehetővé tették.

A gyermek óvoda , vagy tankötelezettségig csaknem kizárólag 
a szoba s az udvar állandó lakója, igy annak szemlélője, vizsgá
lója. Ugyanazon dolgok, tárgyak hatnak mindig reá s mégis a 
legnagyobb össze-visszaságban szerez tudomást más és más 
dolgokról. A gyermek legelőször csupán testi állapota iránt 
(éhség, szomjúság, fájdalom) bír érzőképességgel (hat hét);

2*
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később már a fény, hang, mozgások, cselekvések is hatnak reá 
(három hó); majd a nagyság, alak, halmazállapot, hőmérséklet, 
áthatlanság és hangok felfogására is képes lesz (hat hó); a követ
kező fejlődési fokozatban már megismer, megkülönböztet, meg
kíván vagy megvet valamit (kilenc hó) ; majd a szín is ismeret
körébe kerül (kilenc hó) ; ettől kezdve kezd az előtte levő, keze 
ügyébe eső dolgok, tárgyak használati módjával, célszerűségével, 
veszélyeivel stb. megismerkedni.

A gyermekre tehát fejlődése alatt legelőször például a lám
pának a fénye, majd a meggyujtási faj, mozgások hatnak, csak 
ezek után vesz tudomást a gyermek a lámpa alakjáról, nagysá 
gáról s csak végül jön rá a használatára, a céljára is. Tehát a gyer
mekre állandóan ugyanazon dolgok hatottak, de a legkülönbözőbb 
jelenségekkel s így lassan-lassan, de folyton gyarapodott a gyer
mek ismerete egy és ugyanazon tárgyról. Vagyis a fejlődés gyű- 
rűzetesen történik. Ebből a beszéd- és értelemgyakorlatok anyaga 
megválasztása szempontjából két fontos elv jegyzendő meg:

a) az anyag nem lehet más, mint a gyermek környezete, 
körülményei, (család, családi élet, családi ház, családi ház kör
nyezete ; iskola, iskolai élet, iskola környezete; község, községi 
berendezkedés, község környezete stb )

b) ezen anyagnak a beszéd- és értelemgyakorlat minden 
fokán elő kell fordulnia oly módon, hogy minden évben gyűrü- 
zetesen növekedjék a gyermek ismeret-anyaga ugyanazon anyag
körben. Vagyis ugyanazon anyagnál először képzetalkotással elég
szünk meg, majd. fogalom-alkotásnak tesszük tárgyává, később a 
nyert ismereteket Ítéletté alkotjuk, majd következtetéseket vonunk. 
De nemcsak minőségileg, hanem mennyiségileg is így terjeszkedik 
a szemléleti kör. (A lakószoba asztalának ismerete adja az asztal 
képzetét. Ha a gyermek a sokféle alakú, anyagú s célú asztalok
kal megismerkedik, azaz tudja az asztal lényeges jegyeit: az asz- 
tal fogalmával jött tisztába. Ha ismeri az asztal részeit, tulajdon
ságait, használati módjait stb.: ez csak vizsgálódás eredménye 
lehet. Amennyiben az asztal fogalmával más fogalmat vagy kép
zetet kapcsol össze a gyermek, azaz az asztalról kijelentéseket 
tesz: Ítéletet alkot. Végül, ha biztos Ítéletekből újak előállítá
sára, illetőleg alkotására képes: következtet a gyermek.

Úgy a fejlődés, valamint a tanulás folyamán is ezt az utat 
követi a lélek: képzet, fogalom, szemlélet, Ítélet, következtetés.)

Ismervén tárgyunk célját, anyagát, ismernünk kell tanításunk 
alanyát, a gyermeket is.



Ez különösen szükséges, mert csak akkor tudjuk tanításunk 
anyagát, menetét, módját helyesen, célszerűen megállapítani s 
eredményesen használni, ha ismerjük a gyermek lelki tartalmát, 
lelki életét s a gyermeki lélek megnyilvánulásait. Mert tudjuk jól, 
hogy az egyívású gyermekek értelme, lelke egyénenként meny
nyire különbözik terjedelemben s minőségben is.

(Mit az egyik gyermek játszva, könnyen sajátít el, hosszas 
küzdelemmel tanul meg a másik; inig egyiknél a hallott dolgok 
maradnak, addig a másik a látottak által gyarapítja könnyebben 
ismereteit stb.

Egy mozgékony, bátor gyermek sokkal több ismerettel, 
tapasztalattal rendelkezik, mint ugyanolyan tunya félénk gyermek. 
Egy szegény gyermek sokkal szélesebb ismeretkörrel bír a reális 
életet illetőleg, mint egy jómódú fiú, viszont ez az élet szebb 
s könnyebb oldalát illetőleg bír szélesebb ismerettel.)

Hiábavaló minden erőfeszítés, ha tanításunk alanyát nem 
ismerjük vagy félre ismerjük. A tanítás értékét éppen az adja 
meg, mennyiben tud a tanító a gyermek egyéni természetéhez 
férkőzni s annak természetes fejlődését előmozdítani.

Hogy a gyermek lelke erőteljesen növekedjék, ahoz szük
séges, hogy a gyermek erői hajlamainak, munkaképességének 
megfelelőleg úgy növeltessenek, hogy az a gyermek meglevő 
lelki tartalmának fokozatos, kapcsolatos, gyürüzetes szélesbülését 
eredményezze. Ennek haszna nemcsupán az ismeretek szaporo
dásában van, hanem a tevékenységi vágy felébredését is előidézi.

Kevés értékűek az oly ismeretek, melyek szabadon, társ 
nélkül jutnak a lélekbe, mert ezek ideig óráig maradnak csak meg, 
azután elhomályosulnak. (Érdekes példa erre egy idegen nyelvnek 
pusztán könyvből való tanulása. Itt a szavak nem kapcsolódnak ész
leletekhez, cselekvésekhez stb., hanem egyedül csengenek-bon- 
ganak a lélekben, mint szóképek. A szóképek felidézése pedig 
tisztán emlékezeti munka, mit az érzések, benyomások s tapasz
talatok gazdasága, sokfélesége nem támogat. Ezért nem is tud 
az ilyen helyes értelmiséggel sohasem beszélni, viszont a nyelv 
szükséges folyékonyságát sem képes elsajátítani.

Ennek a magyarázata pedig az, hogy a léleknek kívülről 
erőszakolt, teljesen társ nélkül álló dolgokat kell befogadnia s 
megtartania, holott a lélekben már meglevő, annak tartalmával 
összekapcsolódó ismeretnek kellene kifejezési formát, szavakat 
keresnie.)

Egy normálisan fejlett gyermek abban a korban, midőn oda-
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kerül, hogy az ismeretköre, lelkitartalma meghatározott irányban, 
megállapított módon, mesterségesen szélesbítessék: érzékszervei
nek birtokában van, agysejtjei, (két hetes csecsemő agya 460 grm., 
6 éves gyermeké 900 grm., 14 éves gyermeké 1280 grm., egy 
normális emberé 1300 grm.) az agyi központok, assotiatiós pályák 
fejlettségüknek oly fokán vannak, hogy a körülötte levő s történő 
dolgok felfogására, megértésére, sőt azok megítélésére is képes. 
Vagyis képes szellemi munkára.

A gyermeknek az oktatás kezdetén vannak már nagymeny- 
nyiségü érzékelései, van számos észrevevése, bőséges képzete, sőt 
szemléletei is vannak már. Hogy ezekkel rendelkezik a gyermek ez 
bizonyos figyelemnek az eredménye ; a figyelem által keletkezett kép
zetek emlékképeket hagytak hátra ; az emlékképek megjelenítésére, 
kifejezésére használja a gyermek a szavakat. A gyermeknél tehát 
a lelki élet egész mezeje működésben van, működésre képes.

Ennek folyománya az, hogy egy 6 éves gyermek tud egy 
nyelvet, melyet előtte beszélnek; ismer egy csomó mindenféle 
tárgyat. Megérti környezetének cselekvéseit, a körötte történő ese
mények legnagyobb részét; sőt ő maga is képes akaratlagos cse
lekvésre.

Mindez azonban nagyon hézagos. A nyelvet csak sejtelem- 
szerüleg használja. Kifejezései szegényesek, határozatlanok. Isme
retei rendszertelenül jelenkező és különböző erejű benyomáso
kon alapulnak. Össze nem álló, össze nem kapcsolódó körből 
valók a töredékek, melyek szellemi kincsét teszik.

Érzésekkel is bír a gyermek, de ezek inkább ösztönszerüek, 
futólagosak, pillanatnyiak, — nem lelkiszükségből, meggyőződés
ből fakadók. (Folyt, köv.)

Fürj Pál

A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet 
növendékeinek pásztorjátékáról.

Irta : Fürj Pál.

Általánosságban elvileg ellenzője vagyok a gyermekek min 
denféle nyilvános szereplésének. Számtalan egészségi, pedagógiai 
és erkölcsi okot tudnék felhozni felfogásom mellett s a gyerme
kek szereplése ellen. Ez is, mint sok egyéb régi külső sallangja 
a nevelésnek a modernebb gondolkodás szerint s a gyermek-



tanulmányozás világításába helyezve, elég jól megérett arra, hogy 
a családból és iskolából egyaránt kiküszöböljék.

Nem is állok elszigetelten ezzel a nézetemmel, hiszen több 
oldalról hangzottak fel már hasonló értelmű kijelentések. A töb
bek közt például nem régiben a feministák egyesülete neve
lésügyi bizottságának egyik szülői értekezletén is Haypál Benő 
református lelkész határozott állást foglalt ebben a kérdésben. 
Az előadó nemcsak maga kárhoztatta a gyermekek szerepelteté
sét, hanem az egész értekezlet egyhangúlag. „A Gyermek“ folyó
irat, amely tudvalevőleg a gyermekek megismerésén alapuló moder
nebb nevelési eszmékért küzd, annak idején mint örvendetes 
jelenségről emlékezett meg Haypál előadásáról, illetve a feminis
ták határozott állásfoglalásáról s ezeket írja:

„Örömmel üdvözöljük a mozgalmat, amely a gyermek nyil
vános szereplése elé gátat akar vetni. Különösen a fővárosban 
van e reformálásra szükség, hol iskoláink is azt a hibát követik 
el, hogy az ünnepélyeken a gyermekek szerepeltetésével nem a 
gyermekek magasabbrendü érzelmeinek fejlesztését és megerősí
tését, hanem a pompa s az iskola hírnevének emelését célozzák. 
A családi életben is egyre-másra tapasztaljuk a gyermekek szere
peltetését s ezek sem a gyermek képességeinek fejlesztését, hanem 
a hiúságát szolgálják. Mindezeket tekintetbe véve mondhatjuk, 
hogy a gyermekek nyilvános szereplése ellen indított mozgalomra 
az idő megérett s reméljük, hogy minden gyermektanulmányozó 
magáévá téve az ügyet, az diadalra jut“. Eddig „A Gyermek“.

Csak természetes, hogy ez a rövid közlemény felfogásomat 
még jobban megerősítette. S amikor a legutóbbi alkalommal, 
december hó 22-én a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő- 
intézet növendékei által előadott karácsonyi pásztorjátékot meg 
tekintettem, természetes, hogy többé-kevésbbé a már előrebocsáj- 
tott elvek szemüvegén keresztül voltam kénytelen a gyengetehet
ségű gyermekek szereplését végig nézni. De ez a lelki szemüveg 
még se tehetett engem teljesen elfogulatlanná. Azonban mint min
denben, úgy itt is legalább igyekeztem szabadulni ettől az emberi 
gyöngeségtől s talán ez sikerült is.

A gyengetehetségű gyermekek nyilvános szereplésének figyel
mes végigszemlélése kétségtelenül alapos gondolkodóba ejtett.

Hogy pedig más érdeklődését is felkeltse ez a kérdés s 
így az ügynek is tegyek egy szerény kis szolgálatot, a nyilvá
nosság előtt is elmondom ezzel a karácsonyi pásztorjátékkal kap
csolatban keletkezett gondolataimat. m r i

A bpesti áll. gyógyp. nevelő-intézet növendékeinek pásztorjátékáról. Í23



24 Fiirj Pál

Talán helyén való lesz ez azért is, mert hiszen nemcsak a 
budai intézetben, hanem a legtöbb gyógypedagógiai intézetben 
szerepeltetik karácsonykor és egyéb ünnepélyek alkalmával a gyer
mekeket.

Magáról az előadásról mindenki, aki látta, csak szépet és 
jót mondhat. Annyi ügyességgel, önállósággal ritkán látunk gyen- 
getehetségü gyermekeket mozogni, mint ott a színpadon. Szinte 
elfelejtette az ember, hogy értelmileg fogyatékos gyermekek inté
zetében van. A Berlin melletti daldorfi gyengeelméjüek intézeté
ben egyik kartársammal látott, katonás pontossággal végzett és 
a gyermekek elég kellemes énekével is kisért tornajátékok jutot
tak itt eszembe. A gyengeelméjű gyermekeknek mind a két sze
replésében a tökéletesség, a pontosság, a határozottság s a hibát- 
lanság szinte meglepő. Hol maradt ezeknek a gyermekeknek 
ügyefogyottsága, hová tették együgyüségüket ? Önkéntelenül is 
kérdezi az ember magában ezeket, amikor ügyes szereplésüket 
látja. Bizonyos, hogy nagy fáradsággal s következetes kitartással 
kellett annak a fiatal kartársunknak a gyermekekbe az előadási 
ügyességet beleszuggerálnia, aki a betanítás munkáját végezte. 
Rengeteg gyakorlásra volt itt szükség. Az ebben kifejtett buzga
lom egymaga is kétségtelenül elismerést érdemei. A szép szám
mal egybegyült nézőközönség nem is fukarkodott elismerésével, 
mert tetszésének igen hangosan adott kifejezést. A játékot rendező 
Füzessy Árpád kollégánk igen meg lehet elégedve ezzel. A 16 
szereplő gyermek szülőinek arca meg csakúgy ragyogott az 
örömtől és boldogságtól Jellemző volt egyik-másik vendégnek 
az a megjegyzése is, hogy ilyen szép előadáson egész joggal 
lehetne belépti díjakat is szedni.

Szóval az előadott pásztorjáték pompásan sikerült, s az inté
zet jó hírnevének emeléséhez kétségtelenül hozzájárult.

Ám ennél a pontnál már is kénytelenek vagyunk megállani 
egy kissé. Igaz ugyan, hogy magam elítélem azt, ha a gyerme
kek szerepeltetése csupán az iskola hírneve érdekében történik; 
de nekünk, ami különleges helyzetünkben nem lehet ezt a célt 
sem teljesen elejtenünk. — Nem kell hangsúlyoznom, hogy gyógy
pedagógiai intézeteinknek a nagy közönség érdeklődésére igen 
nagy szükségük van. Velem együtt talán minden buzgó gyógype
dagógiai tanár vallja, hogy a legszélesebb körű nagyközönség 
közönyének megszüntetésére s figyelmének felkeltésére minden, 
.még a legmesterségesebbnek látszó eszközt is fel kell használ
nunk. E célra kétségtelenül igen alkalmas növendékeink bemu-



tatása, szerepeltetése.9 Emlékezzünk csak 1 — 1 siketnémának, vak
nak, vagy gyengeelméjűnek egy felolvasással kapcsolatos bemu
tatására. Érhetünk-e el nagyobb sikert, mint ezen a módon?

Ugyan így vagyunk a most szóban lévő pásztorjátékkal is. 
Ha csak ez volna célja, úgy ennek igazán jól megfelelt. Hiszen 
nemcsak a jelenlévők szereztek tudomást róla, hanem egyik-másik 
lap rövid közleményben, másik pedig képben is megemlékezett 
a dologról.

De mi már a XX ik században élünk, s mint mindent, úgy 
ezt az ügyet is egyéb oldalú vizsgálódás tárgyává kell tennünk. 
A modernebb pedagógiai és psychológiai irányzatok módszeré
hez kell folyamodnunk, amely minden az ilyen régebbi hagyo
mányokon alapuló nevelési eljárást, mint amilyen a gyermekek 
nyilvános szerepeltetése is, a behatóbb megfigyelés és tanulmá
nyozás munkájává teszi, s a kérdéseket a legközvetlenebbül érde
keltek, a gyermekek szempontjából is vizsgálja.

Ezt a szempontot én magam részéről annyira fontosnak tar
tam, hogy az élőbbén említettnek minden fentartás nélkül elébe 
helyezem.

S ha igaz volna az, hogy a gyermekekre az ilyen nyilvá
nos szerepeltetés többoldalúlag káros nevelői hatást gyakorol, 
úgy én, — bármennyire szívemen hordjam is intézményeink nép
szerűsítésének ügyét, — a magam részéről az ilyen és hasonló 
előadást egyszerűen beszüntetném. A normális gyermekre nézve 
csaknem teljesen eldöntöttnek vehetjük ezt a kérdést, a fogyaté
kos gyermekekkel szemben egyelőre legalább is várakozó állás
pontra kell, hogy helyezkedjünk.

Itt ugyanis a mérlegelés folyamán oly fontos ható-tényezők 
lépnek előtérbe, melyek a normális gyermekekről e tekintetben alko
tott általános felfogást többféle vonatkozásban megingatni látszanak. 
Annélkül, hogy pozitív kísérleti adatok állanának rendelkezésemre, 
pusztán a látszat után Ítélve, meg merem kockáztatni azt a feltevést, 
hogy ezekre a gyengeelméjű szereplő gyermekekre a nyilvános 
szereplésük nem lehetett olyan káros hatással, mint amilyen lett 
volna esetleg normális gyermekekre. Feltűnt, mint már említettem, 
a növendékek határozott fellépése; az u. n, lámpaláznak, mely 
a gyermek idegzetére végtelenül káros, nyomát is alig észleltük. 
Még az egyik közelemben álló laikus néző is, — aki pedig 
nem a psychologia szemüvegén keresztül nézte az előadást, — 
önkénytelenül megjegyezte, hogy talán ezek a gyermekek nem 
is annyira elfogultak és sokkal bátrabbak mint mások. Ennek a
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megjegyzésnek jogosultsága van. Nem tagadhatom el azt sem, 
hogy a szereplő gyermekeknek egész érdeklődését, lelki erejét, 
önbizalmát a játékuk nagyban fölkeltette. Akik gyengetehetségü 
gyermekek nevelésével foglalkoznak, tudják, hogy sokszor mily 
nehéz, nem ritkán szinte lehetetlen megindítani az ő lelkűkben 
ezeket a folyamatokat. Mért ne ragadnánk tehát meg azt az alkal
mat, amely ezt a célt hathatósan támogatja. Vájjon baj lenne-e, 
ha pl. egy-egy ilyen nyilvános szereplés a gyengetehetségü gyer
mekben a hiúság, az elbizakodottság csiráit ébresztené fel? Nem, 
még ez se lenne veszélyes, még ez is inkább haszonnal járna, 
még ez is elősegítené azt a célt hogy növendékeiket a normálisak
hoz mentői közelebb állókká tegyük.

Gondolataimmal majdnem odajukadok ki e szerint, hogy 
amíg a normális gyermekeknél a nyilvános szerepeltetést a leg
több esetben károsnak és elhibázottnak tartom, addig a fogyatékos 
gyermekeknél, vagy legalább is a gyengeteheíségüeknél mint 
megtűrhető eszköz szerepelhet.

Nincs kizárva annak a lehetősége sem, hogy ebben mi 
éppen egy igen jó segítő nevelési eszközre lelünk. Tehát nem 
hogy el kellene azt vetnünk, hanem inkább gonddal kellene fel
karolnunk. Ennyire azonban ma még nem merek elmenni. Itt 
megállít még a kétkedés, mely bizonyos óvatosságot parancsol. 
Még ha tekintetbe veszem is a fogyatékos gyermekek lelki vilá
gának igen különleges voltát s ha be is ismerem, hogy sok 
nevelési eszköz, ami a normális gyermekeknél csődöt mond, itt 
gyakran haszonnal értékesíthető, mégsem merem ebből a hason
lóság alapján levonni a következtetést.

Mielőtt e kérdésben döntenénk, talán nézünk széjjel egy 
kissé. Vizsgáljuk meg az ügynek minden vonatkozását, de külö
nösen a gyermekek szempontjából.

Nagyon kérem azokat, akik fogyatékos gyermekek nyilvános 
szerepeltetésével foglalkoznak, vegyék kissé az általam elmondot
takat fontolóra. Figyeljék meg munkájuknak ne csak a külső, 
hanem a belső eredményeit is. Legyenek arra első sorban tekin
tettel, hogy a gyermekre külön-külön milyen hatást tesz a szerep
lés ? Nem teszi a gyermeket túlságosan izgatottá, félénkké, elfő 
gulttá, avagy éppen elbizakodottá, gőgössé? Ha inkább jó psycho- 
logiai hatásokat észlel a tanár, milyen irányúak azok?

Ezekre és hasonló kérdésekre szeretnék én megbízható, 
hatál ozott válaszokat szerezni, hogy felfogásomat véglegesen 
isztázhassan. S talán érdemes is volna ezzel egy kissé foglal koz-
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nunk. Mert ha a gyermek nyilvános szerepeltetése nemcsak hogy 
nem bizonyul károsnak, hanem még előnyös nevelési eszközt is 
találunk benne, úgy léptessük növendékeinket ne csak karácsony
kor, hanem mentői gyakrabban a dobogóra s ezzel egyszersmind 
a szülőket és érdeklődőket hívjuk mentői gyakrabban meg az 
intézet falai közé. Ha ellenben az összegyüjtendő pontos adatokból 
azt a következtetést vonnánk le, hogy ez a dolog bizony a mi 
gyermekeink lelki világára még is csak káros, úgy hagyjunk fel 
vele, bármennyire nehezünkre is essék ettől a népszerűség szer
zésére kétségtelenül igen alkalmas eszköztől megvállnunk.

Ismételten kérem kedves kartársaim, tegyük meg erre vonat
kozólag a gyermektanulmányi megfigyeléseket és hozzuk azokat 
nyilvánosságra, nehogy úgy járjunk, hogy a gyermekek nyilvános 
szerepeltetését majd minden iskolában törlik a nevelésrprogrammból 
s csak mi gyógypedagógusok adatunk elő növendékeinkkel minden 
gondolat nélkül pásztorjátékokat és egyéb mutatványokat, anélkül, 
hogy ezeknek létjogosultságát, bármilyen pozitív adattal indokolni 
tudnánk.

*

A budai gyógypedagógiai intézet növendékeinek pásztor
játékából egy jelenetet különben itt képben is megörökítünk. A 
kép is bizonyítja, hogy az előadás külső fényében és elrendezé
sében kifogásolni való nem akadt. Füzessy kartársunk a díszletek 
elkészítésében és megszerzésében is oly odaadó buzgalmat tanú
sított, hogy legteljesebb elismerésünket érdemli.

HAZAI IIIREK.
Előadói megbízatás. A nagyméltóságú vallás- és közokta

tásügyi m. kir. Minisztérium 178.842/912 sz. rendeletével a gyógy
pedagógiai intézetek országos szaktanácsának előadói teendőivel 
az 19/3. évre újból Berkes János eddigi előadó bízatott meg.

Uj tankönyv a siketnémák iskolái számára. A nm. m. 
kir. vall. és közokt. minisztérium az 1912. évi 169.939. számú 
rendeletével Borbély Sándor igazgatónak „A némák megszólalta
tása“ című tankönyvét a siketnémák iskoláinak 1. osztálya számára 
tankönyvül engedélyezte. Erről az eseményről örömmel adunk 
hírt, mert a tankönyvek sokat vajúdó kérdését ez egy lépéssel 
ismét előre viszi. A tankönyvvel megjelenése után kívánunk 
bővebben foglalkozni.
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Siketnémák karácsonya. Siketnéma intézeteink ez évben 
is rendeztek karácsonyfa ünnepélyeket, melyeken az emberbaráti 
szeretet gazdag ajándékokban részesítette a növendékeket. A be
érkezett jelentések szerint megható kedvességgel folyt le az egri,, 
szegedi, budapesti és pozsonyi intézet ünnepélye, hol a százával 
érkezett vendégek lelkűk mélyéig maghatottan gyönyörködtek a 
gyermekek boldogságában. Az egri intézet növendékei ez alka
lommal pásztorjátékot is adtak elő, melyet tetszéssel hallgatott 
végig a társadalom színe-javából álló közönség.

Véglegesítés. Kunsch Ferenc körmöcbányai kartársunkat 
a vall. és közöld, miniszter úr az 1912. évi 168.613. sz. rende
letével állásában véglegesítette.

A gyógypedagógiai képző új hallgatója. Gulessich János 
fiumei áll. tanító a képző hallgatójául felvétetett a vall. és közokt. 
miniszter úr 1912. évi 168.610. sz. rendeletével.

Új kisegítő-iskolák. A „Nyugatmagyarországi Híradó" ez 
évi január 5 ikén megjelent számában, Kovarik Mihály ev. tanító, 
iparostanonciskolai igazgatónak a Pozsony városi tanító-testület 
novemberi közgyűlésén tartott felolvasása kapcsán, meleg hangon 
száll síkra a „népiskola mostohái“ érdekében. F szerint, Kovarik 
javaslata alapján a jövő iskolai évben Pozsonyban is megnyílik 
egy vagy két kisegítő-osztály, az ev. népiskolával kapcsolatosan.

(ém.)

IRODALMI SZEMLE.
Dr. Vértes 0. József legújabb munkája. A kísérleti lélek

tannak fáradhatatlan és nagy buzgalom búvára dr. Vértes O. 
József kartársunk újabban egy terjedelmesebb dolgozattal lépett 
a német tudományos körök elé. A majdnem 17 nyomtatott ívre 
terjedő munka „Das Wortgedachtnis im Schulkindesalter“ cím 
alatt a Zeitschrift für Psychologie folyóirat 1912. évi kötetében 
jelent meg. Tárgya azoknak a tudományos eredményeknek a fel
dolgozása, amelyeket Vértes a dr. Ranschburg-féle szópár mód
szerrel iskolás gyermekeken végzett kísérleteiből megállapíthatott. 
Örvendetes jelenség, hogy ez a magyar tudományos munkálat a 
külföldön is szóhoz jutott és sikereket ért el, amennyiben több 
hasonló irányú külföldi folyóirat is foglalkozik vele. Úgy értesül
tünk, hogy Vértes műve némi módosítással és bővítéssel magyar 
k’adásban is meg fog jelenni, amikor alkalmunk lesz azzal 
bővebben is foglalkozni.
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KÜLFÖLDI SZEMLE.
Statisztikai adatok a poroszországi siketnémákról. A

siketnémák száma Poroszországban örvendetesen csökkent. 1880 tói 
1910-ig, tehát 30 év alatt a siketnémák száma 7010-zel (25'2%)> 
a népesség ezzel szemben ugyanazon idő alatt 12886108-cal 
(47■2%) szaporodott. Az 1880. évben nevezett államban 10000 
lakosra átlag 10 2 (11'3 férfi, 91 nő) néma esett, mig 1910-ben 
csak 8'7-ről (9'4 férfi, 7‘9 nő) számolnak be a statisztikai adatok. 
Az 1905.-i és 1910.4 népszámlálás után a .siketnémák száma 
Poroszországban összesen 33567 (18096 férfi, 15471 nő), illetőleg 
34804 (18659 férfi, 16145 nő); amiből 10000 lakosra 9, illetőleg 
8'7 esik. Korra nézve 1910-ben a legnagyobb szám, nevezetesen 
6686 a 40—50. életévre, ezzel szemben 1905-ben a siketnémák 
legnagyobb része, vagyis 6489. a 30—40. életévre esik. A 70. 
évnél idősebb slketnémák száma 1905 ben 1062, 1910-ben pedig 
1065.

A németországi kisegítő-iskola állapotáról (vöm Hilfs- 
schulwesen) ír G. Bütíner a Zeitschrift für die B. und E. des j. 
Schwachsinns legutóbbi számában s igen érdekes és figyelemre 
érdemes statisztikai adatokat közöl, melyek megkapóan szemléltetik 
azt az igazán nagymérvű gondozást, amellyel a németországi 
társadalom a gyengetehetségü gyermekek ügyét felkarolta.

Az első kisegítő-iskolát 1867 ben létesítették, Dresdenben. 
Azóta a fejlődés a következő : 1893/94-ben (első statisztika) 32 város
ban 110 osztály 115 tanerővel és 2290 tanulóval; 1898-ban 52 város
ban 202 osztály 4281 tanulóval; 1911-ben 87 városban 7871 
tanuló; 1906-ban 170 városban 840 osztály 17.000 tanulóval; 
1911 ben a Verband dér Hilfsschulen Deutschlands statisztikája 
szerint 267 városban 613 iskola 1544 osztályában 1828 tanerő 
35.196 gyengetehetségű tanulót oktatott,

A legutóbbi 4 év adatai szerint a kisegítő-iskolát elvégzett 
gyengetehetségű növendékek közül „teljesen keresetképes“ 6432, 
azaz 71,32%; „részben keresetképes“ 2024‘ vagyis 22,35% és 
„kereset-képtelen" 544, tehát 6,30%. Ezek szerint az átlagszázalékok 
így sorakoznak: 70—80, 15—20, 5 — 10.

Hatalmas tényező az ügy előbbrevitelén az említett Verband 
dér Hilfschulen Deutschlands, mely egyesület 1898-ban létesült s 
évente húsvét táján 2—2 napos gyűlést (Verbandstag) tart, amelyről 
részletes jelentést ad közzé. Lapja a „Die Hilfsschule“.

A Verband szabályozta a tanulók felvételét, mely olyan, mint 
nálunk. Az iskolalátogatás kötelezett, a szülő köteles a kisegítő
iskolába utalt gyermekét oda járatni.

Minden növendékről — mint nálunk is — személyi lapot 
vezetnek (Personalbogen). Ezt a tanuló sor alá állítása alkalmával 
megküldik a katonai hatóságnak. E személyi lap ugyan még nem 
egyöntetű az egész birodalomban, de a közel jövő ezt a kérdést 
is megoldja. E lapokból állították össze a gyengetehetségű tanulók 
fogyatkozásainak a statisztikáját is, amely szerint az összbirodalom-
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bán 1911-ben 4555 (13,72%) beszédhibás, 2670 (7,72%) nagyot
halló, 2765 (8,52%) rosszul látó, 1788 (5,46%) bénult vagy egyéb 
testi hibában szenvedő gyengetehetségü gyermek volt.

Foglalkozik a Verband a tanulók létszáma és az órabeosztás 
kérdésének a helyes megoldásával is. A maximalis növendéklét
szám 20, de szó van 12—15, sőt 8—10-ről is újabban, különösen 
az egy osztályú iskoláknál vagy pedig alsófokon. (Kielhorn, Bur- 
kardt, dr. Görke, Ziehen.)

Hatékonyan támogatja a Verband a kisegítő iskolát hármas 
feladatának — nevelő, oktató és gyámolító — keresztülvitelében, 
amennyiben ezt egyöntetűvé igyekszik tenni s a minél tökéletesebb 
megoldáson állandóan fáradozik.

Breslau, Frankfurt a. M. és Dortmund megkísérelte munka
telepek (Arbeitskolonien) felállítását, ahol a gyengetehetségű gyer
mek egyrészt a munkát megkedvelni tanulja és egyúttal valamely 
keresed ágban kiképzést is nyer; másrészt pedig csak általában 
a tevékenységét nevelik, hogy aztán valamely pályának átadhassák.

A tanerőket ezideig még tanfolyamokon képzik ki, de a 
Verband e kérdés végleges és helyes szabályozásával is foglal
kozik. Ungermann.

A spanyol udvar orvosának tanulmányútja Amerikában, 
a siketnéma-oktatás tanulmányozására A modern amerikai 
siketnéma oktatás tanulmányozására a spanyol udvar dr. Vincente 
Llorente nevű orvosát küldötte ki, akit Alphons király és Victoria 
királynő másodszülött siketnéma fiának Jaime-nak tanítására kisze
melt. Első sorban Keller Helén tanításában alkalmazott módszer 
tanulmányozásával bízták meg a nevezett orvost, aki ámbár csak 
10 napra küldetett ki, két hónapot töltött Amerika különböző 
siketnéma intézeteiben. Különösen a New-Yorki Lexington Avenue 
Institute bán tartózkodott sokáig, amely intézetnek világhírű igaz
gatója: dr. Harris Taylor megismertette vele a sikeínéma-oktatásügy 
minden kérdését. Ez alkalommal a Volta Bureau összes fontosabb 
kiadásait és Miss Sarah Fuller összes munkáit a Washingtoni 
spanyol követségen spanyol nyelvre fordították a nevezett orvos 
számára.

Dr. Llorente el volt ragadtatva az amerikai siketnéma-okta- 
tásügy fejlettségétől. Mielőtt elutazott, e szavakkal búcsúzott: 
„Én voltam az első, aki tanulmányozta az önök szép munkáját 
Spanyolországból, de biztos vagyok abban, hogy Madridban 
beadott jelentéseim alapján még sokan, nagyon sokan fogják fel
keresni magukat, hogy új eszméket hozzanak magukkal a spanyol 
siketnéma-oktatásügy legnagyobb áldására.

Annyi bizonyos, hogy a spanyol siketnémákra és azok okta
tásügyére, a királyi család egyik siketnéma tagja révén szép jövő, 
nagy fejlődés vár.
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VEGYES.
Az Első Magyar Országos Gyermektanulmányi Kong

resszus Budapesten 1913. tnáicius 17—18 án tartatik meg.
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság a nevelés nagy 

munkájából a gyermek megismerését tűzte ki feladatául és műkö
désének tíz éve után elérkezettnek látja az időt, hogy egy nagyobb 

‘szabású nemzeti kongresszuson beszámoljon munkásságáról, annak 
gyakorlati eredményeiről.

Az általános érdekű anyag, a kérdések sokféle iránya lehe
tővé és kívánatossá teszik, hogy azon az intelligens társadalom 
minden osztálya résztvegyen.

A kongresszus előkészítő bizottsága a kongresszus tárgya
landó tételei közé több gyógypedagógiai vonatkozásút is vett fel. 
Ilyenek pl A kisegítő-iskolák. Az ideges gyermekek iskolái, stb.

A kongresszuson megvitatott kérdések egy részét az ugyan
akkor rendezendő gyermektanulmányi kiállítás fogja megvilágítani,

A kongresszusi tagsági jelentkezések az előkészítő bizott
ság elnökéhez, Nagy László tanítóképző-intézeti igazgatóhoz 
Budapest, Vili,, Üllői-út 18/B. küldendők. Ugyanide intézhető 
bármely irányú kérdezősködés Rendes tagsági díj a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság tagjainak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Vendégtagok, akik egy előadási csoportot hallgatnak meg, 1 
K-át fizetnek.

Tagsági díjak és esetleges adományok Perényi Jóssef dr. 
pénztáros címére küldendők, Budapesten, VI., Bulyovszky-u. 26.

Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia előfize
tési díját beküldötték:

1912. évre: Stanzel János Temesvár 10, Izr. siketnémák int. 
Budapest 10, Török Sándor szombathely 10, Pongrácz Mihály 
Körmöcbánya 5, Varsányi Ferenc Eger 5, Schulmann Adolf Ung- 
vár 5, Bartók Lajos Vác 10, Müller Lajos Kolozsvár 10, Lovács 
József Szeged 10, Pischinger Nándor Budapest 5, Zsenaty Dezső 
Eger 5, Schannen Péter Kolozsvár 10, Baitha Jenő Kolozs
vár 5 K.

1913. évre: Siketnémák intézete Vác 10, Siketnémák intézete 
Körmöcbánya 10, Gyógypedagógiai intézet Borosjenő 10, Mlinkó 
István Eger 10, Kelemen Ignác Budapest 10, Káplán Gyula Buda
pest 10, Halenkovits Fanni Budapest 10, Vakok intézete Kolozs
vár 10, Orsz. Paed. könyvtár Budapest 9, Baráthy Mihály Buda
pest 5, Állami kisegítő-iskola Brassó 10, Siketnémák intézete 
Temesvár 10 K.

Kleitsch János
a kiadóhivatal vezetője 

VII., István-út 95.

Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. §z.


