
Az új nyugdíjtörvény.
Irta: Katona Géza.

1912. évi december hó 28-án szentesítette Ő Felsége az 
1912. évi LXV törvénycikket az állami alkalmazottak, valamint 
azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról. Az „Országos Törvény- 
tár“-ban 1912. évi december hó 31-én hirdettetett ki s 1913. évi 
január hó 1-én lépett életbe.

Esztendőkre terjedő agitatió, munka és utánajárás a tiszt
viselők részéről s nem kevesebb fáradozás a törvény hozóknál 
előzte meg ennek a nagyjelentőségű alkotásnak létrejöttét. Hogy 
e törvénynek megteremtése oly sok gondot okozott, azon nem 
lehet csodálkoznunk. Hiszen egy óriási tábor, az egész magyar 
állami tisztviselői kar s azok családjai érdekeltek benne.

Érdekelve vagyunk mi, gyógypedagógiai intézeti tanárok is. 
Megnyugvással vehetjük, hogy ez az érdekeltségünk nemcsak 
elvileg áll fenn, de fényképpen is. Örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy az új nyugdíjtörvény óhajainkat, kívánságainkat legalább 
részben teljesítette. Ezzel megszűnt az a visszás állapot, hogy mint 
fizetési osztályokba sorozott állami tisztviselők idegen s magán 
jellegű nyugdíj intézet tagjaiként szerepeltünk, igaz, hogy a gyógy
pedagógusoknak az új nyugdíjtörvény hatálya alá vonásával a 
szolgálati idő tekintetében a régebbi kedvezőbb elbírálás nem 
érvényesült. Tudva lévő, hogy a gyógypedagógiai tanárok az 
1892. évig az 1885. évi XI. t.-c. alapján a középiskolai tanárokkal 
egyenlően bíráltattak el és állami tisztviselői jogosultsággal 30 évi 
szolgálattal alkalmaztattak. Csak az 1891. évi XLI11. t.-c. vonta 
meg tőlünk ezt a kedvezményt s csak azóta tartoztak a gyógy
pedagógiai pályára lépők az országos tanítói nyugdíj kötelékébe 
s köteleztettek 40 évi szolgálatra. Sajnos, hogy a szolgálati időnek 
ez a kiterjedése ránk nézve az új törvénnyel is fennmarad ; de 
azok a régebbi kartársaink is, akik 1892 előtt léptek a pályára, 
ha az új törvény kedvezményeiben akarnak részesülni, 35 évet 
kötelesek szolgálni. A középiskolai tanárok szolgálati ideje is fel
emeltetett 35 évre. Hogy mi gyógypedagógiai oktatással foglal-
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kozók mennyire rászorultunk volna legalább a 35 éves szolgálatra, 
azt már szinte fölösleges is bizonyítgatnunk. A középiskolai 
tanárság körében milyen erős küzdelmet idézett fel a szolgálati 
időnek 5 évvel való felemelése, mennyi nyomós érvet sorakoztattak 
a 30 éves szolgálat meghagyása mellett. Mi, akik a tanítói munka 
legnehezebbjét, a fogyatékos gyermekek oktatását végezzük, hogy 
ne tudnánk a legmagasabb körök által is elfogadható érvekkel meg
indokolni, hogy a szolgálati idő tekintetében méitányosabb elbírálás
nak lehessünk részesei. Szorgalmaztuk is ezt tőlünk telhetőleg, 
de tényleges eredményt nem érhettünk el. Egy erkölcsi sikert 
azért még is hozott számunkra a mozgalom. S ez az, hogy köz
vetlen fölöttes hatóságunk, a vallás és közoktatásügyi minisztérium 
kérelmünket teljes mértékben méltányolta. Mindenkor hálával fogunk 
gondolni gróf Zichy János miniszter úr ő nagyméltóságára, ki 
egyik képviselőházi beszédében 35 esztendei szolgálatunk mellett 
nyilatkozott. Tudjuk, hogy Náray Szabó Sándor dr. államtitkár úr is 
hathatós pártfogója és érdemes szószólója volt ügyünknek. Fölöt- 
teseinknek ez a nagy jóindulata, mely a jelenben meghozta leg
alább a tisztviselői nyugdíjba való bejutásunkat, a jövőt illetőleg 
biztatásunkra szolgálhat abbeli reménykedésünknél, hogy talán 
idővel egyéb méltányos óhajtásaink is teljesülnek.

Egyelőre az általános örömet keltő jóindulatot vegyük hálával 
és köszönettel, mert kétségtelenül nagy vívmányú az, mi megada
tott számunkra. Hogy pedig mit nyertünk: nézzük nagyjából az 
új törvénynek reánk különösebben vonatkozó rendelkezéseit.

A törvény 126. §-a, mely átvételünkről intézkedik, szósze- 
rint ez:

„Az állami felső nép- és polgári iskoláknál, valamint az 
állami gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazott tanító személyzet
nek eddig az 1875. évi XXXII. t.- cikkel alkotott országos tanítói 
nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe tartozott ama tagjai, akik a 
jelen törvény hatályba lépésének időpontjában még tényleges 
szolgálatban állanak, ezzel az időponttal megszűnnek tagjai lenni, 
reájuk, valamint özvegyeikre és árváikra a jelen törvény hatályba
lépésétől kezdve a jelen törvénynek összes határozmányai kiter
jednek s a jelen törvény hatálybalépéséig állami iskoláknál vagy 
állami intézeteknél töltött szolgálati idejük ugyanolyan elbírálás 
alá esik, mintha az a jelen törvény hatálya alatt töltetett volna el.

Az első bekezdésben említettek által, valamint azok után az 
országos tanítói nyugdíj- és gyámintézetbe a jelen törvény hatályba
lépéséig befizetett járulékok az említett nyugdíj- és gyámintézef
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tulajdona maradnak, a jelen törvény hatálybalépéséig esedékessé 
vált, de még be nem fizetett járulékok pedig az említett nyugdíj- 
és gyámintézetbe befizetendők.

Az állami felső nép- és polgári iskoláknál, valamint az állami 
gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazva volt tanító személyzetnek 
ama tagjaira, akik a jelen törvény hatálybalépésének időpontjában 
már nem állottak tényleges szolgálatban, valamint ezeknek özve
gyeire és árváira, továbbá az említett tanító személyzetnek ama 
tagjainak özvegyeire és árváira, akik a jelen törvény hatálybalépése 
előtt haltak el, a jelen törvény határozmányai nem terjednek ki 
s az őket megillető ellátásokat továbbra is az eddigi mértékben 
és határozmányok szerint az országos tanítói nyugdíj- és gyám- 
intézet terhére kell folyósítani.

Az első bekezdésben említetteknek szolgálati díjfizetési köte
lezettségei a fizetés természetével bíró illetményeknek csak a jelen 
törvény hatálybalépése után folyósítandó többleteire terjed ki.“

A törvény egészben véve nagy haladást jelent a régebbivel, 
vagyis az 1885. évi XI. t.-c.-el szemben. Különösen szembeötlő 
azonban a haladás, ha az új intézkedéseket az országos tanítói 
nyugdíjjal hasonlítjuk össze, melynek eddig tagjai voltunk.

A nyugdíjjogosultság megállapítása 10 év helyett 5 évnél 
kezdődik (37. § ). A nyugdíj 5-től 10 évig a beszámítható java
dalmazásnak 40%-a- Ebbe a korpótlék és az igazgatói pótlék 
bele tartozik, a lakbér azonban nem ; de a törvény külön lakbér
nyugdíjról gondoskodott. A nyugdíj a 10. évtől a 40. szolgálati 
évig minden évben a javadalmazás további 2%-ával emelkedik. 
Ennek fejében (30. §) a tisztviselők a beszámítható javadalmazás 
után 1 — lVa'Vo-os, (a tanítói nyugdíjban 2%) nyugdíjjárulékot 
tartoznak fizetni Az előléptetések alkalmával szolgálati díjul a 
különbözet 33% a (az országos tanítói nyugdíjintézet 50%-ával 
szemben) fizetendő. Az illetményeknek a szolgálati díjjal terhelt 
része után egy éven át nem kell nyugdíjjárulékot fizetni. A 35. 
szolgálati év eltelte után pedig csak azok fizetnek nyugdíjjárulékot, 
akik a beszámítható javadalmazással egyenlő összegű nyugdíjra 
igényt adó szolgálati idejüket már betöltötték.

A törvénybe olyan intézkedés vétetett fel, hogy a nyugdíj
járulékból befolyó és alapszerüleg kezelendő összes bevétel nem 
az államkincstár jövedelmeit szaporítja, hanem az alkalmazottak 
saját jóléti intézményeire, azok megélhetését könnyítő, valamint 
gyermekeiknek nevelését előmozdító intézmények létesítésére, fej
lesztésére és támogatására fordíttatik.

3*



36 Katona Géza

A nyugdíjra igénnyel bíró tisztviselőnek nyugdíjon kívül 
lakbérnyugdíjra is van igénye. Erre nézve a következő táblázat 
nyújt útbaigazítást:

Ha a törvény által megállapított nyugdíjösszeg akkor a lak
bérnyugdíj

évi 1000 K-nál több, de nem több mint 1200 K 280 K
f f 1200 t t f f f f f f 1400 f f 320 „
f f 1400 n f f f f n f f 1600 f f 360 „
f f 1600 t t f f f f f f 1800 f f 400 „
f f 1800 t i f f f f f f 11 2000 f f 440 „
n 2000 t t w }J f f 2200 f f 480 „
»

2200 t t f f f f f f f f f f 2400 f f 520 „
n 2400 t t „ f f f f f f f f 2600 f f 560 „
» 2600 » V> f f f f f f 2800 f f 600 „
f t 2800 f t f f f f •> f f 3000 f f 640 „
t t 3000 t t f f f f f f V) f f 3400 f f 680 „
t t 3400 t t f f V r f f 3800 f f 720 „
t t 3800 t t f f f f » f i f f 4200 f f 760 „
t t 4200 t i f f f f f f f f f f 4600 f f 800 „
t t 4600 t t f f f f f f f f f f 5000 f f 840 „
t t 5000 Y) f f f f f f f f f f 5400 f f 880 „
t t 5400 11 Y> f f w f f f f 5800 920 „
t t 5800 t t f f f f Y) f f f f 6200 f f 960 .,
f f 6200 >t f f f f f f f t 11 6600 f f 1000 „
t t 6600 f f f ! f f f f 11 7000 f f 1400 „
» 7000 f f f f f f W f f 8000 f f 1120 ,,

A lakbérnyugdíj jövedelmi adó alá eső szolgálati viszonyból 
származó járandóságnak tekintetik.

Az özvegyi nyugdíj a törvény 53. §-a szerint a férjnek tény
leges szolgálatban élvezett beszámítható javadalmazása alapján 
az alábbi táblázat szerint állapíttatott meg. Hogy az új nyugdíj- 
törvénynek és az országos tanítói nyugdíjalapnak az özvegyek 
ellátására vonatkozó része közötti különbség szemlélhetőbb legyen, 
a táblázatban feltüntettem az új nyugdíjtörvény szerint megálla
pított özvegyi nyugdíj összege mellett azt az összeget is, mely 
az özvegyet akkor illetné meg, ha nyugdíja a tanítói nyugdíj 
szerint bíráltatnék el.
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Ha a beszámítható java
dalmazás volt

akkor az övegyi nyugdíj az 
új nyugdíjtörvény szerint

a tanítói nyugdíj sze
rint volna

évi 2400—3000 K 1400 K 840— 960 K
„ 3000—3600 „ 1600 ,. 960—1080 „
„ 3600—4200 „ 1800 „ 1080- 1200 „
„ 4200-4800 „ 2000 „ 1200—1320 „
„ 4800—5400 „ 2200 ,. 1320—1440 „
„ 5400-6000 „ 2400 „ 1440—1560 „
„ 6000-6600 „ 2600 „ 1560-1680 „
„ 6600-7200 „ 2800 „ 1680—1800 „
„ 7200-8000 „ 3000 „ 1800—1920 „

Abban az esetben, ha a fentiek szerint járó özvegyi nyugdít 
kevesebb lenne, mint annak az összegnek a fele, amely a férjei 
nyugdíj címén megillette volna, az özvegy részére ezt a külön- 
bözetet is ki kell utalványozni nyugdíj címén. Például, ha a tiszt
viselőnek 36 évi szolgálat után 6000 korona a javadalmazása, az 
özvegyet 2400 korona nyugdíj illetné meg. Miután azonban a 
férjnek 36 évi szolgálati idő után a nyugdíjigénye a javadalom 
92%-a, vagyis 5760 K, ennek a nyugdíjnak a fele pedig 2880 K, 
az özvegy a 2400 koronán felül még 480 K kedvezményes nyug
díjat kap. Előfordulhat az, hogy az özvegy nyugdíja nagyobb, 
mint a férj nyugdíjigénye volna. Pl. A tisztviselőnek a 6 ik szol
gálati évében 2200 korona a javadalmazása, tehát a nyugdíjigénye 
40%, vagyis 880 korona, inig a férj elhalálozása esetén az özvegy 
1100 K nyugdíjat élvezne, tehát többet mint a férj nyugdíj- 
igénye.

A nevelési járulék (64., 67., 68. §.) a tisztviselők gyerme
keinél 24 éves koruk betöltéséig, vagy korábban bekövetkezett 
ellátásukig annak az összegnek egy ötödében állapíttatik meg, 
melyet a gyermeknek édes, vagy mostoha anyja özvegyi nyugdíj 
címén élvez. Szülődén, vagy ezekkel egyenlőnek tekinthető árvák 
az egy gyermeket megillető nevelési járuléknak másfélszeresére 
tarthatnak igényt, ha az ilyen árvák száma kettőnél több; ha pedig 
csak egy vagy két ilyen árva van, akkor az egy gyermeket meg 
illető nevelési járuléknak kétszeresére tarthatnak igényt.

Temetkezési járulék (78. §.) úgy a tényleges szolgálatban, 
mint a nyugdíjazott állapotban elhalt tisztviselők után esedékes 
és pedig a következő táblázat szerint.
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Ha a beszámítható javadalmazás összege volt akkor a teme
tési járulék

évi 2000 K-nál több, de nem több mint 3000 K 600 K
» 3000 „ „ „ „ „ „ 4000 „ 700 „
„ 4000 „ „ „ „ „ „ 5000 „ 800 „
„ 5000 „ „ „ „ „ „ 6000 „ 1000 „
. 6000 „ „ „ „ „ „ 8000 „ 1200 „

Az új nyugdíjtörvény a szolgálati időt 40 évben állapítja 
meg, annál a tisztviselőnél azonban, akinek főiskolai képzettsége 
van, minden tényleges szolgálatban eltöltött 7 hónapot 8 hónap
nak számít. Ezekre nézve tehát a szolgálati idő 35 év. Ez alá az elbí
rálás alá esnek azok a gyógypedagógusok is, akik az 1802. év előtt 
30 évi szolgálattal jöttek a pályára, ha az új nyugdíjtörvény min
den kedvezményében részesülni kívánnak.

Az ilyen tanároknak 6 hónapon belül írásbeli nyilatkozatot 
kell a minisztériumhoz előterjeszteniük. Jogukban áll természete
sen 30 éves szolgálat mellett a régi törvény alapján is maradni. 
A tanár özvegye és árvája azonban még ez utóbbi esetben is az 
új törvény szerint bíráltatik el. (88. §.)

Kérdés lehet még az, vájjon a gyógypedagógiai pályára 
lépőknek más iskoláknál töltött előzetes szolgálata beszámítást 
nyer-e a jövőben is, mint eddig. Erre nézve a törvény 18. §-ában 
találunk megnyugtatást. Itt kimondatott, hogy az 1875. évi XXXII. 
t-c.-kel alkotott országos tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelé
kébe tartozó állásban, tényleges minőségben töltött s beszámí
tásra alkalmas szolgálati idő, mindaddig míg a viszonosság fenn
áll, a szolgálati időhöz hozzá számítandó.*)

* **
Az új törvénnyel tehát mindenképpen csak nyertünk. S azért 

ismételten is hálával gondolunk miniszterünkre, gróf Zichy Jánosra, 
ki megértette helyzetünket s méltányolta óhajainkat és Náray- 
Szabó Sándor dr. államtitkárra, kinek szerető gondját láttuk már szá
mos intézkedésében, ki óriási munkaköre közepette mindenkor 
szeretettel és lelkesedéssel támogatta törekvéseinket.

*) A törvény különben kisebb kiadásban is megjelent s 80 fillérért Tisza 
Testvérek (Budapest., II., Főutca 12.) cégnél megszerezhető.



Az új nyugdíjtörvény. 39

Jöhetnek bárminő idők és változások: ezt a két nevet a 
gyógypedagógusok nem fogják elfelejteni.

Legyen szabad remélnünk, hogy azok, kik ügyünket mindig 
szeretettel karolták fel, kik érdekeinket mindig leikükön viselték 
s törekvéseinket megértették, szolgálati időnkre vonatkozó óha
junkat is nemcsak megérteni, de méltányolni is fogják.

A vakok pontrendszerű írása Magyarországon.
Irta: Séra Lajos.

(Folytatás.)
Az előbbi fejezetben bemutattam képen egy-két amerikai 

modern írógépet, melyeknek praktikusságáról azonban csak gya
korlatban ismerkedhetnének meg a szakemberek.

Braille-írás megkezdése.

Mi az íráshoz az úgynevezett prágai táblát használjuk. Ezt 
a gépet valamikor egy Dvorzák nevű prágai bádogos készítette,
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újabban a wieni intézet szerezte meg a sokszorítási jogot. Azt 
hittem, hogy e változás az írógépek tökéletesítését is magával 
fogja hozni. Feltevésemben sajna, — csalódtam. A wieni intézet
ben készült gépek meg sem közelítik a régi bádogos-mester 
gyártmányait.

Sajnálom, de ki kell jelentenem, hogy én a mi kézi író
gépeinket nem tartom modern taneszközöknek, mert szerintem 
rossz konstrukciójuknál fogva nagyon megnehezítik az írást.

Ennek illusztrálására elmondok egy-két esetet. »
A tanulmányomhoz szükséges pontrendszer kutatása céljá

ból nemrégiben a Vakokat Gyám. Orsz. Egyesület könyvtárába 
nyitottam be, amelynek asztalától egy kendővel bekötött kezű vak 
leányka kelt volt éppen fel s fogadott.

Első tekintetem a bekötőit kézről egy, az asztalon fekvő 
rongyba burkolt stilusra esett.

Kettőnk között az alábbi párbeszéd fejlődött ki:
— Jó napot Iduska 1



— Isten hozta tanár úr, régen volt már vendégünk !
— Mi történt a kezével Idnska ?
— Semmi kérem, csak bekötöttem, hogy a stílus föl ne törje.
— Ej — e j! Hát ilyen nehezen megy ezen a gépen az írás?!
így, és ehhez hasonló mederben folyt a diskurzus tovább.
Egy másik eset:
Ismerek egy nagyobb intézeti leány-növendéket, ki a kölcsön- 

könyvtárnak ír. Ennek a leánykának időközönkint gyors rezgő 
mozgásba jön a jobb keze a sok — írástól.

Ezek a sporadikus esetek, melyekhez hasonlókat de sokat 
találnánk, ha speciálisan ebben az irányban kutatnánk.

A vakok pontrendszerű írása Magyarországon. 41

Picht-féle írógép.

Miért kell nekünk a rossz wieni Írógépeken írni, mikor egy 
jobb minta után mi magyarok is készíttethetnénk idehaza a pont- 
rendszerű írás céljának mindenben megfelelőbbet? Azért, mert ez 
pénzbefektetéssel jár, s e téren mi még nem vagyunk eléggé 
élelmes szak- és üzletemberek !

Az intézet igazgatósága ezelőtt vagy 10 évvel több angol 
Írógépet hozatott kísérletezés céljából, de bizony ezek ma is csak 
mint muzeális tárgyak szerepelnek.

Szólnom kell végül a Németországból idekerült Picht-féle, 
és az Amerikából áthozott Hali-féle billentyűs írógépekről.

A mi növendékeink — állítólag — egyiken sem írnak szíve
sen. Ennek szerintem az lehet az oka, hogy csak felsőbb fokon
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kísérleteztünk ezen gépekkel. A kézi írógépen való íráshoz szo
kott tanuló pedig — mert új dolog tanulásáról van szó — hamar 
megunja.

Próbáljuk meg a kezdő fokon a tömeg-tanításnál s én biz
ton hiszem, hogy más lesz az eredmény.

A többi gépről a sajtóknál fogok megemlékezni.
A fentiekben kívántam röviden reámutatni a tengeren túl 

használt pontrendszer ismertetése után a vakok magyar pontrend- 
szerü írásának viszontagságos történetére annak születésétől, egész 
a mai napig. (Folyt, köv.)

írás-fogalmazás.
Iita : Istenes Károly.

(Folytatás.)

I I .

A fogalmazási előgyakorlatok anyaga.

1. osztály.
(A hangképzéssel egyidejűleg).

a) Írási előgyakorlatok.
b) Betű másolás.
c) Szó- és mondatmásolás.
d) A kiejtéstanítás kapcsán tanult szavaknak és mondatok

nak szájról olvasás (diktálás) utáni leírása.
e) A tanult fogalomszavak önálló leírása közvetlen tárgy-, 

rajz- és képszemléltetéssel, avagy adott jelre.
f) Az egy-két szóval kifejezhető és könnyen szemléltethető 

jelenségeknek és cselekvéseknek önálló írásbeli megrögzítése.
g) Az első osztály anyagának megfelelő írásjelek és szám

jegyek írásbeli gyakorlása.

Az anyaghoz fűzött m egjegyzések.

1. Az a) pont alatt jelzett tétellel kapcsolatosan csak annyit 
kívánok megjegyezni, hogy a könnyebbség és a fokozatosság 
kedvéért kezdetben csak palavesszővel írjanak a gyermekek. Véle
ményem szerint az írás szerszámai közül ezt kezeli legkönnyeb
ben a gyermek. Ezt kövesse az irónnal való írás. Krétával és
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tollal csak akkor kezdjék meg a gyermekek az írást, amikor a 
betűvetés kezdő írómunkáját többé-kevésbbé már begyakorolták, 
a gyermekek palavesszővel és irónnal.

2. A b) és c) pontokban említett tételekhez megjegyzésül 
csak azt fűzöm, hogy a másolásra kijelölt szavak és mondatok 
megválasztásánál legyünk tekintettel a gyakorlati haszonra. Olyat 
másoljon tehát a gyermek, amit már ismer vagy amit rövid időn 
belül meg fog ismerni.

A szavakat és mondatokat ne csak Írott, hanem nyomtatott 
betűalakok után is másolják a gyermekek. Ez a kivánalom úgy 
vihető keresztül, ha a lemásolandó szó- vagy mondatanyagot 
kirakjuk a betűszekrényen s onnét másoltatjuk azt le a gyerme
kekkel.

3. A szó- és mondatanyagnak szájról olvasás után való leírá
sát lehetőleg nagyon korán kezdjék meg a gyermekek, hogy sok 
idejük legyen a jó begyakorlásra. Kívánatos a jó begyakorlás 
különösképen azért, mert sok oly alkalom adódik elő a siketnéma 
életében, amikor szájról olvasás után kell egy és más dolgot meg
rögzítenie a saját maga hasznára.

A begyakorlásnál követett eljárási mód annyira egyszerű, 
hogy fölösleges azt külön megbeszélés tárgyává tenni.

4. Az e) pontban jelzett tétel begyakorlásánál a következő
leg járjunk el:

a) A már ismert fogalomszavak tárgyait rakjuk ki az asztalra 
s a kirakott tárgyak neveit Írassuk le a gyermekekkel.

b) A kiejtéstanítás során mar tanult s arra alkalmas fogalom
szavak jelentését rajzoljuk le a táblára s a képek jelentését írják 
le a gyermekek.
í c). Az abstract fogalmak szavait pedig egy adott jelre írják 

le a gyermekek.
5. Az f) pont alatt említett tétel első látszatra keresztíilvihe- 

tetlennek tűnik fel nehézségénél fogva ebben az osztályban. 
Nehéznek vélt volta azonnal elesik, ha utalok arra, hogy csak 
olyan mondatok kerülnek ebben az osztályban írásbeli megrög 
zítésre, amelyeket megelőzőleg már tanult a gyermek. Pl. János 
nevet. Pista ír. Károly olvas. Piszkos a tábla. A tábla fekete. A 
hajam barna. stb.

fia ilyen és ehhez hasonló mondatokat akarunk leíratni, 
akkor előbb egész természetesen fel kell eleveníteni ezeket a 
jelenségeket és cselekvéseket. , , . ,

6. A g) pont alatti tételhez fűzött különösebb megjegyzésen)
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a következő: Az írásjelek folytonos gyakorlati alkalmaztatása mel
lett csináltathatunk a gyermekekkel olyan gyakorlatot is, hogy 
felírunk a táblára tiz-husz ismert szavat, de úgy, hogy vagy nem 
teszünk a szavakra pontot vagy vesszőt, vagy ha teszünk is, 
rosszat és rossz helyre teszünk. Pl. pava, kép, tő, szép, pipa, 
tinta, temető stb. Ismerje fel és javítsa ki a gyermek a hibákat!

11. osztály.
(A beszédtanítással egyidejűleg).

a) A beszédtanítás anyagának tábláról való másolása.
b) A beszédtanítás anyagának emlékezetből való leírása.
c) írásbeli gyakorlása a következő nyelvalakoknak:

1. Egy birtokost és egy birtokot jelentő birtokragok.
2. Birtokosrag.
3. Tulajdonító rag.
4. Tárgyrag.
5. Helyhatározói ragok. (Hol? Hová? Honnan?)
6. A többesszámú alanyeset ragja.

d) Ugyanezeknek ismert beszédtanítási anyagból való kivá
lasztása.

é) Több adott mondat egyes mondattagjainak kiemelése.
f) Írásbeli kérdésre írásbeli felelet.
g) Az írásjelek gyakorlása.

Az anyaghoz fűzött m egjegyzések.

1. Beszédtanítási eljárásunk akkor helyes, ha a feldolgozol 
társalgási anyag a gyermek érzés- és gondolatvilágából való. Az 
így vezetett beszédtanítás során lépten-rtyomon megesik, hogy at 
gyermekek egyikének s másikának úgy alakilag, mint tartalmilag 
egészen mást kell leírnia, mint ami a táblára került.

Erre a nagyon fontos körülményre már a második osztály
tól kezdve terjedjen ki a figyelmünk. Figyeljük meg, hogy mikor 
ér a gyermek a reá vonatkozó mondathoz, állítsuk őt meg s jellel 
és szóval (ahogy lehet) értessük meg vele, hogy ezt a mondatot 
— mert rá vonatkozik — nem így, hanem úgy kell leírnia.

Tapasztalatból mondhatom, hogy erre hamar rájön a gyer
mek. A beszédtanítás anyagánák másolása közben a kezdet-kez
detén azt tapasztaltam, hogy az érdekelt gyermek hozzám jött s 
érdeklődött, hogy a következő mondatot hogyan írja le? Négy-öt 
hónapi gyakorlás után még mindig hozzám jöttek ugyan, de már
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nem azt kérdezték, hogy hogyan írják le, hanem elmondották a 
következő mondatot magukra vonatkoztatva s csak az iránt érdek
lődtek, hogy helyesen lesz-e ez így, vagy amúgy? Több évi gya
korlás után ez is elmarad s egészen önállóan másolnak magukra 
vonatkoztatva a gyermekek.

2. A beszédtanítás anyagának emlékezetből való leírása egyik 
legértékesebb előgyakorlata a fogalmazásnak. Ezen előgyakorlatra 
tehát a cél érdekében képessé kell tenni a gyermekeket.

Az előkészítés módozatai a következők :
A beszédtanítás anyagát, különösen a kezdet-kezdetén úgy 

rögzítjük meg, hogy leíratjuk a kérdést is, a feleletet is s így 
másoltatjuk azt le a tábláról. Amikor aztán azt látjuk, jiogy a 
gyermekek emlékezőképessége bizonyos mértékben már megerő
södött, a beszédtanítási óra végeztével hívjuk ki a gyermekeket 
a táblához, olvastassuk el velük a táblán lévő társalgási anyagot 
s a feleleteket töröljük le. Most aztán helyre mennek a gyerme
kek másolni. Meghagyom azonban nekik, hogy a letörült felele
teket is írják le emlékezetből.

Ugyanazt úgy is gyakoroltatom, hogy a feleletet egyáltalá
ban le se iratom.

Egy-két hónapi gyakorlás után következik a megfordított 
eljárás. A felelő mondatokat hagyom meg s a kérdő mondatokat 
kell a gyermekeknek emlékezetből leírniok. Az év vége felé aztán 
letörlöm már az egészet úgy, hogy a társalgás egész anyagát 
emlékezetből kell a gyermekeknek leírniok.

Befejezésül pedig még azt is megpróbálom a gyermekek
kel, hogy a társalgás anyagát le se iratom a táblára s úgy iratom 
be velük a füzetbe. Ennek begyakorlása azonban már a 111. és 
IV. osztály feladata.

3. A c) és d) pontokban részletezett nyelvalakok írásbeli 
gyakorlásánál a következőleg járjunk e l :

I. gyakorlat.
Ki? János, Péter, Erzsi, Mari, fiú, leány, bácsi, néni stb.
Mi ? irón, kés, papir, toll, tábla, kréta, asztal, könyv stb.
Ki/? János/, Péter/, Erzsi/ stb.
Mi/? Írón/, kés/, papir/ stb.
Ki nek? János nak, Péternek stb.
Minek? hónnak, trésnek, papir nak stb.
Kié? Jánosé', Pétere', Erzsié' stb.
Mié'? iróne', kése', papíré' stb.
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II. gyakorlat.
Mi? szem, fül, fej, orr, haj stb. 
Mim? szemem, fülem stb.
Mid ? szem ed, füleöf stb.
Mije ? szeme, füle stb.

lasonló gyakorlat a ki? kim? 
id ? kije ? kérdésekre.

111. gyakorlat.
Mi? asztal, pad, táska stb.
Hol? (Miée/z?) asztalim, pad bari stb. 
Hová? (Miöe?) asztalfez, padfez stb. 
Honnan? (Miből?) asztalból, pádból stb.

IV. gyakorlat.
Ki? KiA*? Mi? MiA"? kérdések a fentiekhez hasonló módon 

gyakorlandók.

Józsinak (Kinek?) fáj a szeme (Mije?). Almát (Mit ?) adott a 
mamám (Kim?). Piszkos a kezed (Mid ?) stb.

A zárjel-közöket hagyjuk üresen s a gyermekkel önállóan 
töltessük ki azokat.

Tegnap pecsenyét vacsoráltam. Almát vettem a kereskedés
ben. Leírtam a számtant. Vérzett az orrom. Piszkos az orrod. stb.

datot, a gyermekek lemásolják azt a fogalmazási füzetekbe s adott 
kérdésekre kiválogatják a megfelelő alakokat. Pl.:

Mit? pecsenyét, almát, számtant stb.
A nyelvalakoknak ilyen értelemben való gyakorlása mester

kéltnek és gépilegesnek látszik ugyan, de tekintve, hogy úgy a 
hangos, mint pedig az Írott beszéd szempontjából fontos cél 
szolgálatában állók, kívánatos a végeztetésük. Gyakorlásuk köz
ben azonban arra törekedjünk — s ezt különösképen hangsúlyo
zom, — hogy ne azért csináltassuk ezeket a gyermekekkel, hogy 
megtanulják a névragozást, hisz erre nincs szükségük, hanem 
azért, hogy az írás révén is eszrnéltessük őket a helyes és értel
mes beszéd e fontos tényezőire.

4. Az é) pont alatti tételt a következőleg gyakoroljuk be: Pl.

V. gyakorlat.

VI. gyakorlat.

Az itteni minta szerint felírok a táblára husz-harminc mon-

VII. gyakorlat.
Mariska tiz fillért kapott a mamájától. 
Ki kapott a mamájától tiz fillért?
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Hány fillért kapott Mariska a mamájától ?

Kitől kapott Mariska tiz fillért ?

Az üres helyeket maguk a gyermekek töltik ki. Ehhez hason
lóan felírok még a táblára vagy tiz ilyen ismert mondatot s azok
kal is hasonlóképen cselekszem.

Ugyanennek a gyakorlatnak van egy nehezebb fajtája is, 
amikor a kérdéseket is s a feleleteket is maguk a gyermekek 
szedik ki az adott mondatokból.

5. Az f) pont alatt jelzett tétellel kapcsolatosan csak azt a 
kívánalmat juttatom kifejezésre, hogy ennek a gyakorlását mennél 
korábban kezdjék meg a gyermekek s nagyon sokat gyakorolják 
azt; természetesen ismert társalgási anyagkörben.

6. Az írásjelek közül különösen a pont, vessző és a kérdő
jel gyakorlandó, de csak gyakorlati alapon. Hogy ismétlésekbe 
ne essem, e helyen pusztán csak utalok az első osztály anyagá
hoz fűzött megjegyzéseim 6 pontjára.

Meg kell még végül jegyeznem, hogy az első osztály anya
gából az arra alkalmasakat és fontosakat a második osztályban 
is kell még gyakorolnunk.

(Folyt, köv.)

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításáról.
Irta: Szabó Károly.

(Folytatás.)
Minket, kik fogyatékos gyermekek tanításával foglalkozunk, 

különösen az érdekel a beszédértelem-gyakorlat szempontjából, 
mily utakat kell követnünk, hogy különleges céljainkat gyámolt- 
jainknál elérhessük s hogy miképen keli használnunk a tanítási 
alapelveket, módszertani ismereteinket, hogy tanításunk egyrészt 
a gyermek egyéniségének, de másrészt saját törekvéseinknek is 
kielégítő módon megfeleljen.

Hogy tanítási eljárásunk a szellemi fogyatékosoknál a célnak 
megfelelő legyen, szükséges legalább általánosságban megálla
pítani, miben különböznek növendékeink élet-, s lélektanilag a 
normálisan fejlett gyermekektől. Ezeket ismervén, szinte kalauz 
nélkül is megtalálhatjuk ama módokat, melyeken a szellemi fogya
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tékos gyermek lelkületéhez közel félhetünk, s melyen közlen
dőink egész anyagát a gyermek leikébe lophatjuk.

Köztudomású a szellemi fogyatékosok testi elkorcsosoűott- 
sága, mely némely gyermeket annyira tehetetlenné, esetlenné tesz, 
hogy szabad, önkényes mozgások, cselekvések végzésére alig 
képes, vagy pedig csak oly lassúsággal s erőfeszítéssel tud egyet 
mást megtenni, hogy laikusok előtt az ilyenek cselekvési folya
mata szánalmat, iszonyatot ébreszt fel.

E korlátozottság a szellemi fogyatékosok legjobbjainál is 
meg van. Minden mozdulatnál, járásnál, menésnél, izommunkánál 
észrevehető az a sajátságos egyhangú lassúság, tétovázó bátor
talanság, nógatást váró határozatlanság, mely munkájukat, játéku
kat, mozdulataikat annyira kelletlenné, élettelenné teszi. A testi 
elkorcsosodottságnak pedagógiai jelentősége pedig nem oly kicsi, 
különösen a beszéd- és értelemgyakorlatok szempontjából, mint 
hinnők.

A lelki tehetségeket maga az élet ébreszti fel, növeli, erő
síti, táplálja; minden egyes tapasztalat, minden egyes érzés, új 
ismeret, stb. pedig a legtökéletesebb nyelvtanító, mert ezek kife
jezésre, megnyilvánulásra késztetik a gyermeket. Ha képzet- s 
szókincse van a gyermeknek, akkor érthető szavakban, monda
tokban adja tudtul érzéseit, s esetleg gondolatait; ha nem áll az 
intelligencia ezen fokán, akkor szóroncsokkal, egyes hangokkal, 
mozdulatokkal, kitörő örömmel stb., figyelmeztet a kellemes, vagy 
kellemetlen, tetsző vagy nem tetsző dologra, érzésre, melyet valami 
az ő lelkében előidézett. Tehát tény az, hogy a külső hatások az 
oktatásra alkalmas szellemi fogyatékosoknál létre hoznak érzése
ket, képzeteket, némelyeknél önálló észrevevéseket, sőt ítélete
ket is, amire különben munkánk végeredményeként törekszünk. 
E gyermeki tapasztalatokhoz azután előbb-utóbb, hogy-hogynem, 
de hozzá nő, hozzátapad a szó, a kifejezési forma.

Épen azért a tanítás minden tárgya, de különösen a beszéd- 
és értelemgyakorlat — a benne rejlő nevelőhatásánál fogva — 
teszi legparancsolóbban kötelességünkké, hogy a fogyatékos gyer
mek cselekvési s mozgási képességét minden lehető módon min
den áldozattal nyűgeitől, béklyóitól, amennyire csak lehetséges, 
mentesítsük, s iparkodjunk azokat fesztelenné tenni.

Hogy mily mérhetetlen az értéke a szabadabb mozgások
nak a lelki élet kifejlődésénél, azt két képpel iparkodom meg
világítani.

Egy gyermek ül intézetünk játszóterének padján. Intelligen-
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ciája a legjobbak közé sorozza őt : érzékszervei jók, mozgási 
képessége azonban annyira korlátozott, hogy éppen csak hogy 
egyedül tud járni. Bármikor megyünk a játszótérre, ő mindig 
a pádon látható, amint a többieket nézi, de ő maga a gyerme
kek társas életében soha sem vesz részt, mert abban nem vehet 
részt. Tehát neki mindenben passzív szerep jut.

Ezzel szemben itt van egy másik gyermek. Intelligenciája 
az alacsonyabb fokúak közé sorozza, de cselekvéseiben teljesen 
szabad mozgású. Bármikor figyeli az ember, mindig mást csinál. 
Most lovagol, majd versenyt fut, később ugrál; tegnap kémény
seprő volt, tehát mászott; ma róka, tehát farkot csinál magá
nak; holnap tanár urat játszik stb. Nyáron fogócskázik, lovat hajt, 
vonatot játszik, csikós lesz; ősszel gyümölcsöt szed, falevelet 
hord, bogarat fogdos, fészket keres, katonákat les, stb. ; télen 
hólabdázik, havat hány, szenet hord, fűt, csuszongál stb.; tavasz- 
szal kertet ás, virágot keres, lepkét fogdos, footballozik stb. stb.

Hogy mennyire igaz az, hogy az élet a legjobb tanító, kétség
telenül bebizonyítva látható e két gyermeknél. Sok esetben a leg
egyszerűbb, legtermészetesebb dolgot alig képes az előbbi gyer
mek megérteni fölényes intelligenciájával, míg a másik minden 
nehézség nélkül diskurál róla.

Képzeljük el e két gyermeket majdan az életben. Az egyik 
inkább az élet által fölkeltett gyakorlati ismereteket visz az életbe, 
elméleti tudást jóval kisebb mértékben; a másik ellenkezőleg.

Aki nem foglalkozik tüzetesen a fesztelen mozgások lélek
tani jelentőségével, e mozgásoknak a lélek erőire való hatásáról 
alig képes elfogadni ama kiforrott igazságot, hogy a leglelkiisme
retesebb, iegművészibb oktatás sem képes a lelki erőket úgy 
életre hívni, azokat munkaképessé erősíteni, mint tevékenykedés 
közben maga az élet.

A beszédértelem-gyakorlatok tanításánál minket különösen 
az érzékszervek, a beszélőszervek s a lelki élet érdekelnek.

A szellemi fogyatékos gyermek érzékszervei legtöbb esetben 
egészségesek, működésük is normális s hogy mégis rosszabbak- 
nak látszanak, mint a normálisoké, annak a szellemi gyengeség 
a magyarázata. Az ingerek ugyanis tudatra vagy egyáltalán nem, 
vagy csak nagyon nehezen jutnak. Pl.: ha valamely zörej támad, 
a fogyatékosoknál a hanghullámok épúgy hatolnak be a külső 
fülbe s hozzák rezgésbe a hallási csontocskákat, a tömkeleg 
folyadékát és a hallóidegeket, mint a normálisoknál. De amidőn 
ingerületbe hozzák a halló központ sejtjeit, akkor vagy nem, vagy

M agyar G yógypedagógia. 4
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csak lassan jönnek öntudatra: azaz az ingerület a társító pályák 
által nem kapcsolódik kellő erővel az öntudatot, a tudatosságot 
létrehozó sejtekhez. Tehát náluk nagyon erősnek kell lenni az 
ingernek, hogy az általa támadt ingerület útjában el ne erőtlenedjék.

A legtöbbnél azonban, noha tompítva is, lefokozottan is, 
de mégis a lelki életre kihatólag működnek az érzékszervek. Tehát 
a szellemi fogyatékos gyermeknek is vannak érzékelései, észre- 
vevései, csakhogy ezek annyira homályosak, határozatlanok, hogy 
képzetekké, fogalmakká való alakulásuk rendkívül nehezen, sok
szoros ismétlődés esetén is beteges lassúsággal történik.

E karakterisztikus tünetnek az okát is szükséges ismernünk, 
hogy a képzetek keletkeztetésénél hibákat ne kövessünk el.

Tudvalevő, hogy a külső benyomások a rendelkezésre álló 
nagy mennyiségű pályák valamelyikén jutnak az öntudatba. Minden 
ingerület pedig azon a pályán, melyen az É-be jutott, bizonyos 
hajlandóságot, bizonyos könnyebbséget hagy hátra, hogy hasonló 
ingereket, — a többi pályákkal előnyben — könnyebben, gyor
sabban juttasson az É-be, az öntudatba.

Ez a magyarázata annak, hogy ha pl. egy idegen szót hallunk, 
azt két háromszor is elmondatjuk először, hogy megértsük; más 
alkalommal azonban már teljes könnyűséggel egyszerre is per- 
cipiáljuk.

A normális egyéneknél e pályák meg is tartják bejártságukat 
s ezért hozzák oly gyorsan a hasonló ingereket a központba ; a 
fogyatékosoknál azonban a pályák ez érzékenysége bizonyos 
ingerületek iránt úgy látszik, igen nehezen fejlődik ki úgy, hogy 
kezdetben a bejártsági emlékek nagyon sokszor elmosódnak és 
így vagy épp oly nehezen kell ugyanazon pályán haladnia az 
ingerületnek, mintha újon haladna, vagy pedig éppenséggel 
egészen új pályákat keres. Ennek legyőzésére szükséges, hogy 
az új ingerülethez hasonló sok ingernek tegyük ki a gyermeket, 
lehetőleg gyors egymásutánban. így a pályák bizonyos fokú érzé 
kenységet mégis megtartanak a legközelebbi alkalomig, mely 
természetesen nem késhetik soká. Pl. : ha a piros szint akarom 
érzékeltetni a gyermekkel, nem elegendő, ha megmutatom a 
gyermeknek, hanem megmuíattatom, színes papírjai közül hasonlót 
keresünk s kerestetek az iskolai bútorok között, a ruházaton stb. 
stb., mindenütt felkerestetem a piros szint. így a piros papír, 
piros szalag, piros kötény, piros vonal, piros pont, piros Írón, 
a kép piros színe, stb. ¡valószínűleg hagynak visza valamely 
bejártsági érzékenységet a piros színnel szemben úgy, hogy a
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következő órákon, ha az illető nem szinvak, könnyebben fel fogja 
ismerni, esetleg már meg is tudja nevezni azt.

Azon szervi és működési hibák, amelyek az érzékszerveken 
mutatkoznak ugyanazok, amelyek a normális gyermeknél is fel
találhatok (rövidlátás, bandzsitás, időleges vakság, nagyothallás, 
hiidés, stb.). Itt azonban talán sűrűbben észlelhetők.

Különösen beszédszervi hibákat találunk nagyobb számmal 
a fogyatékos gyermekeknél. (Nyúlajak, farkasíorok, rossz fogazat, 
vastag nyelv, központi bajok teszik soknál tisztátalanná a beszédet; 
dadogás, pöszebeszéd, aggrammatizmus, halló némaság pedig 
gyakran nehezítik a beszédtanítást.) Mindezek súlyos terhet rónak 
a fogyatékosok tanítóira. Itt nem elég, hogy valamely képzetet 
a gyermek előtt tisztába hoztunk, annak kifejezésére is meg kell 
tanítani, még pedig úgy, hogy hibától mentesen tudja a tanultakat 
reprodukálni. Azért bármi tegye tisztátalanná, helytelenné a gyermek 
beszédét, az első kivánalom az, hogy a baj okát megállapítsuk. 
Tudván a bajt, törekedjünk amennyire lehetséges annak gyógyí
tására, eltüntetésére.

A szellemi fogyatékos gyermek lelki erői rendes megnyil
vánulásaikban hasonlítanak a normális lélekhez, vagyis alkotnak 
képzetet, Ítélnek, következtetnek. Tehát a figyelés, szemlélés, 
emlékezés náluk is jelen van. Csakhogy az agykéreg hiányos 
fejlettségénél fogva az érzőközpontok működése gátlást szenved, 
lanyha, tehát az ingerek központi erőteljes feldolgozása elmarad. 
A társitási utak fogyatékossága következtében az ingerületek, 
képzetek nem kapcsolódnak kellőleg sem a meglevő képzet
anyaghoz, sem pedig az egyidejűleg különböző központokban 
létre jött ingerületek egymáshoz.

Normális egyéneknél az összes érzékszervek központjai, sőt 
az érző és mozgató idegek központjai is kapcsolatban vannak 
és az ezek által alkotott képzetek is a társitási pályák által szerves 
összeköttetésben állanak egymással. Ez a magyarázata annak, 
hogy ha a paprikáról beszélnek, eszünkbe jut nem csak maga a 
növény, de színe, ereje, alakja, sőt még a vele kapcsolatos ese
mény pl. valami kellemes, vagy kellemetlen eset, vagy éppen vele 
készült jó zamatú étel stb. stb. Némelyik még az orrát is meg
dörzsöli, mert jól megtüsszögtette valamikor.

Tehát a szó kimondásakor „paprika“ nem csak a hallás, de 
a látás, szaglás, Ízlés központja is működésbe lépett, sőt ez érzék
szervek által létre hozott társított képzetek, képzetsorok is mind 
megelevenedtek,

4*
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Ezekben található a nagy és soha le nem küzdhető válaszfal 
a normális és a szellemi fogyatékos között. Soha sem kapcsolódik 
össze valamely behatásra a kívánt központ s sejttömeg a szellemi 
fogyatékosoknál, amelyeknek összetartozandóságuk, bejártságuk 
folytán még egyoldalú ingerre is működésbe kellene jönni. Mindig 
elmarad hol egyik, hol másik képzetcsoport a kapcsolásból és 
ami összefüződik is bizonytalanul, erőtlenül függ össze.

Ennek folytán csak részképzetek keletkezhetnek egységes, 
szerves emlékképek helyett. így a képzetek nem is biztosak, nem 
állandóak, hanem szétfolyók, tökéletlenek. S ilyen természetű — 
ennek megfelelően — szókincsük s kifejezési képességük is.

Egy ötödik osztályú növendékünk nyújt erre érdekes példát. 
Múlt évi szeptember-október hónapokban, bárhol, bármikor 
megkérdezett: „Mi leszek én?“ de feleletet sem várva mindannyi
szor kijelentette, hogy ő kéményseprő lesz, mégpedig azért, mert 
lesz bajusza és fekete lesz.

Novemberben azzal lep meg ugyanaz a fiú, hogy már nem 
lesz kéményseprő, hanem kutya. Hiába mondtam, hogy igenis 
kéményseprő lesz, hiába nevették ki társai, ő mindig mosolyogva 
jelentette ki, hogy kutya lesz s moslékot eszik és sok csontot. 
Decemberben pedig egy szép napon Karnay tanár úr lett belőle 
azért, mert szemüvege lesz. Hiába minden példa, hogy Á-nak is, 
B-nek is van szemüvege, ő csak hű maradt Karnay tanár úrhoz. 
Legújabban már róka lett. Az egyik órán egy kötéldarab lóg a 
kabátja alól, mosolyogva magyarázza, hogy róka lett s van hosszú 
farka. Erre meglepem őt azzal, hogyha farka van, akkor ő farkas. 
„Akkor nagyobb farkat csinálok. Róka leszek“ tromfolt le a 
válasszal.

Kerestem, kutattam a magyarázatát e különös jelenségnek. 
Végre rájöttem: hibás részképzeteken alapuló téveszmék. Ugyanis 
a fiú az ő szólamait onnan szerzi, hogy az egyes dolgok taní
tás tárgyait képezték s az egész tanításból valami különösen 
lebilincselte. E részismerettel, vagyis az általa rögzített képzettel 
jelöli ő az egész tárgyat, személyt, vagy dolgot. így, „a fekete
ség s a kis bajusz" alkotja nála a kéményseprő, „a csont és mos
lékevés“ a kutya, „a szemüveg“ Karnay tanár úr, „a hosszú fark“ 
a róka fogalmát. E fogalmakat alkotó lényeges jegyekről azonban 
nem tud, nem akar tudni semmit.

Tökéletlenek lévén képzetei, tökéletlenek ítéletei, s követ
keztetései is a fogyatékosoknak. Egyik kis növendékemnek meg
halt a nagymamája. Midőn a gyermekek ezt nekem elújságolják,
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mint beszédalkalmat felhasználom. Azt akarván kihozni, hogy a 
nagymama beteg volt s azért halt meg. Kérdezem tehát: „Sze
gény nagymama, ugyan miért halhatott meg ?“ Megfelelt az egyik 
kisleány: Azért, mert fölült a fekete kocsira és az a farkasréti 
temetőbe vitte.“

Ennek magyarázata pedig az, hogy a halottról annyira hal
vány képzettel bírt a feleletet adó kis leány, hogy az minden kép
telen következtetés alapjául felhasználható.

Az agy eme tompított működésének a következménye a 
figyelem elégtelensége, a képzettársítás sokféle zavara, melyek 
éppen a beszédértelem gyakorlatnál bírnak nagy jelentőséggel. 
E zavarok részben a képzettársítás idejére, részben a minőségéi e 
vonatkoznak

Az oktatás érdekében szükséges a képzettársítás zavarait 
ismerni, hogy velük szemben a követendő eljárást is megállapít
hassuk, nehagy a baj nem ismeréséből újabb nehézségekkel ter
heljük munkánkat.

Az időbeli zavarok a képzetek keletkezésének lassúságára, 
több s erősebb behatások által való keletkeztetésére, a minőségi 
zavarok pedig a képzetek helytelenségére, hibás voltára vonat
koznak.

Igen gyakori eset, hogy egy-két szemléltetés után nem sike
rül célunkat elérni, nem keletkeznek képzetek; sokszor pedig 
egy szó révén, mely hasonló valamely más, egészen ellentétes 
képzetsorozatban levő szó hangzásához, már abba a gondolatkörbe 
ugrik a gyermek lelke, s a felidézett képzetcsoportban gondol
kozik tovább.

Igen gyakori, hogy az új képzetek, érzetek egy már meg
levő erőteljes képzetcsoporthoz kapcsolódnak s a régiek jutnak 
az Öntudatban túlsúlyra. (Illúzió) Az sem ritka, hogy az agyi 
központok izgatottak s külső inger nélkül hoznak létre érzeteket. 
(.Hallucináció.)

Az imbecilleknél különösen észlelhető a gondolatoknak nyug
talan, rendszertelen szökellése, kiszámíthatatlan csapongása.

A képzettársítás silánysága következtében az emlékezés is 
silány, mert képzeteink erejétől s minőségétől függ emlékezetünk 
is. Az emlékezés a szellemi fogyatékosoknál egyrészt nagyon 
bizonytalan, befolyásolható. Másrészt igen gyakori a nehéz emlé
kezés, a nehéz, akaratlagos felidézés, miután a gyermek előtte 
teljesen ismert, általa használt képzeteket kérdésre gyakran spon 
tán nem tud emlékébe idézni. S végül előfordúl, hogy néha



egész képzetláncok, képzetsorok kiesnek bizonyos időre a gyer
mek emlékezetéből.

Homályosak lévén a képzetek, elégtelenek, csekély mér
tékűek az ítéletek s következtetések. Ez a magyarázata a nagyzási-, 
üldözési-, rombolási-, gyujtogatási- s lopási mániának, a kényszer- 
képzeteknek.

Mert, hogy Ítélet keletkezzék, ahhoz két erőteljes fogalomnak 
megegyezésük szerint egymásra való vonatkoztatása szükséges. 
(A fa növény.) A szónak a tárgyra, a tárgynak a szóra vonatkoz
tatása is Ítélet. Bizonyos tulajdonokkal való felruházás vagy annak 
megtagadása, szintén Ítélet. Tehát a gyermek képzet szókincsének 
a fejlődése, épülés, az öntudatos, értelmes beszéd bizonyos fokig 
az itélőerő folyománya. Hogy mennyire elmaradt e tekintetben a 
szellemi fogyatékos gyermek a normálistól, élénken igazolja, hogy 
a legújabb vizsgálatok szerint egy elemi iskolás gyermeknek 
4000—4200-ig emelkedik a fogalomkincse, ennek megfelelőleg 
szóbősége. E korban meglehetős könnyedséggel, biztossággal s 
folyékonysággal beszél. Ezzel szemben ugyanabban a korban s 
kedvező (városi) körülmények között élő szellemi fogyatékos 
gyermek szókincse körülbelül 600—700. Mily óriási távolság! 
Ezt még jobban kidomborítja Preyer vizsgálata, mely szerint egy 
kétéves normális gyermeknél 489 szót talált. (És pedig 249 főnév, 
119 ige, 23 melléknév, 46 névmás és 52 más szó.) Egész bátran 
állítható tehát, hogy egy gyengeelméjű iskolás gyermek szókincse 
egy 2 vagy 2!/2 éves normális gyermek szókincsének felel meg.

(Folyt, köv.)

54 Szóból ovszky István

A siketnéma boldogsága.
Irta : Szobolovszky István.

Tagadhatlan, hogy mint mindenki, azonképpen a siketnéma 
is részt akar venni abban a boldogságban, mely a fejlődést, a 
nregnemesbülést célozza. Mert jegyezzük meg, hogy csak az az 
egyén tud nemesbülni, fejlődni, aki boldog. Minden boldogtalanság 
a tökéletlenség jele, illetve következménye.

Ezek után a kérdés tárgyát képezi: vájjon felruházzuk-e a 
sikeínémát mindazokkal a tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakor
latokkal, melyek későbbi életboldogulásának alapját képezik ?



A slketnéma boldogsága.

Tapasztalataink, megfigyeléseink arról tanúskodnak, hogy a 
szóban érdemesített téren még igen sok munka vár reánk. 
Hogy őszinték legyünk, be kell vallanunk, hogy az intézetből 
kikerült siketnémák között vajmi kevés a tökéletes, boldog, meg
elégedett egyén.

Valaki erre azt vethetné fel, hogy az imént elhangzott állítás 
fedi teljességében a valót, a tényt, mert hisz ez a naivitás, gyer
mekes hit, mely a siketnéma későbbi, meglett korában is érvé
nyesül, hü tükre a siketnéma boldogságának Ha az ilyen alap
ból, okoskodásból indulunk, akkor könnyen oda jutunk, hogy a 
vadember, akinek a szellemi köre igen kicsiny, a legboldogabb 
egyén a világon. Ne feledjük, hogy a fejlődés minden korszaká
nak megvan a maga jellegzetes boldogsága, mely sajátos elemek- 
bői van összeróva. Ebből eredőleg a gyermek boldogsága más, 
mint az ifjúé, emez megint más, mint a felnőtté ; a leányoké más, 
mint a fiuké, a normális egyéné más, mint az abnormálisé, síb.

Azonban nem lehet célunk, hogy a siketnéma élete végéig, 
tehát a felnőtt korban is azon a fokon maradjon, melyen a gyer
mek, vagy az ifjú van. Olyan alapra kell helyeznünk őt, amely 
a fejlődéssel, a megnemesbüléssel társuló boldogság elérésére 
törekszik. Tehát akkor, amikor azt állítom, hogy a siketnémák 
között is vannak boldog egyének, de ez a boldogság csak a 
gyermekes hiten alapszik: éretlen, tökéletlen egyénekről szólok. 
Boldogok ugyan, de a boldogság korántsem a szellemi érettség 
jellemzője, hanem a fejletlenségé, tökéletlenségé. A társadalomnak 
nem ilyen, hanem érett egyének kellenek, akik boldogságuk kere
sésénél nem térnek vissza a lepergett időre, hanem abban az 
élettevékenységben, abban a korszakban keresik boldogságukat, 
amelyben élnek, amelyben mozognak. Ebben rejlik az igazi fej
lődés, tökélesedés nyitja, veleje.

De vájjon biztosíthatjuk-e a siketnéma abszolút boldogsá
gát? Korántsem. Miért? Egyszerűen azért, mert tudnunk kell, 
hogy u. n. abszolút boldogság nincs. Mert mi a boldogság? 
A boldogság az egyéni vágyak kielégüléséből sarjadzó élveze
tek bizonyos sorozata. Éppen ez az tehát, ami az abszolút bol
dogság elérhetetlenségét legszembeszökőbben jellemzi. Az egyén 
vágyait a fejlődés folytán sohse lehet teljességükben, egészükben 
egyszersmindenkorra kielégíteni. Mert ha kielégítjük az egyiket, 
nyomban egy egész sereg más vágy keletkezik egyéniségünkben. 
Az abszolút boldogság a teljes nyugodtságot, összhangot kívánja. 
A fejlődés pedig mozgásokból, ütemekből, áramlásokból áll.

SS



Az egyéni boldogság foka és minősége attól fiigg, hogy 
mennyire tudjuk a bennünk keletkezett vágyakat kielégíteni, lecsen 
desíteni s magunkat a fölösleges, túlzott, abnormális vágyaktól 
távol tartani. Mindez az érett megfontolástól, az előrelátástól s a 
fenálló eszközöktől függ. Már most mi következik ebből ? Az, 
hogy a siketnéma vágyait a kezdet-kezdetétől fogva úgy kell 
művelnünk, hogy azok a szellemi fejlődéssel párosuló boldogság
gal lépést tudjanak tartani.

Amint észleljük, a kis siketnémának is vannak vágyai, kivált
ságai, melyek a nevelés oktatás hatása által sokasodnak s neme
sednek.

Ma még úgy áll a dolog, hogy a siketnéma vágyai nem 
tudnak kellően érvényesülni, kielágülni. Az otthon kibontakozott 
vágyak bent fulladnak a siketnéma egyéniségében. Az intézetek 
berendezése, egyszóval a kis siketnéma intézeti miliője nem egye
zik azzal a miliővel, melyben a gyermek ezelőtt élt. Az elfojtott 
vágyak megbolygatják a lélek összhangját, a g\érmék boldogságát; 
szerencsétlennek, boldogtalannak érzi magát. De ennek az elfoj
tásnak más következménye is van. Nevezetesen a siketnéma később, 
mikor lerázza magáról az intézet fegyelme által rakott bilincseket, 
az elfojtott vágyak újra felélednek, előtörnek s számos fattyúhajtást 
hoznak, melyek többé kevésbé eltorzítják az intézet által felépített 
egyéniséget. Kielégülésük oly boldogságot okoz, mely a felnőtt, 
érett eszű egyén boldogságával ellenkezik. Nélkülözi azokat a 
vonásokat, melyek a komolysággal szoktak társulni.

Mindez onnan ered, mert nem fejlesztjük, nemesbítjük azokat 
a vágyakat, melyek a siketnéma képességének, tehetségének, 
típusának, egyszóval egyéniségének vezérhajtását képezik. Pedig 
csak akkor szólhatunk a lelki összhangról, a subjektiv megnyug
vásról, a tartós boldogságról, ha a siketnéma egyéniségét érdeklő 
vágyak érvényesülnek s kielégülnek. Az egyéni vágyak művelé
sénél nem szabad megfeledkeznünk a szociális vágyakról sem. 
Vagyis azokról a vágyakról, melyek a siketnéma szociális élet- 
tevékenységét, érintkezését biztosítják. Ezek a vágyak egyrészt a 
hangos beszéd kellő elsajátításában, másrészt a siketnémának 
egyéni hajlamaival összefüggő pályaválasztásában, az arra való 
előkészítésében gyökereznek

Ebből önként következik, hogy a sikettiéma oly hangbeszéd 
nek legyen birtokosa, amely mentes mindennemű és rendű érint
kezési, közlési súrlódásoktól. Az a hangbeszéd, mellyel az intézet
ből kikerült siketnéma jelenleg rendelkezik, sok súrlódással párosul.

56 Szobolovszky István
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Már pedig minden súrlódás fájdalmat okoz, tehát ellensége a 
tartós boldogságnak. A kézügyesség, melyet a mostani műhely- 
oktatással nyújtunk a siketnémának, kevésbé ügyel a gyermek 
képességére, tehetségére, egyéniségére. Sokszor megesik, hogy 
a gyermek hat, hét éven át tanulja a faslöjdöt, valóságos aszta
lossá válik s végül, mikor kilép az intézetből, cipésznek vagy 
kályhásnak megy. Hol itt az egyéniséget, a jövő boldogságot 
kiépítő vágyaknak folytatólagos művelése'? Sehol. Mindent elölről 
kell kezdenie. A mesterségesen kifejlesztett vágyak, a boldogság 
megsemmisülnek.

Ezért nevelés-oktatásunk csak akkor lesz eredményes és 
ésszerű, hogyha megveti azt az alapot, melyet a siketnéma jövő 
boldogsága a fejlődés révén követel.

Kerti iskola, erdei iskola.
Irta: Fürj Pál.

A modern alapokra fektetett hygienikus nevelés két buzgó 
harcosát hallottuk f. évi január hó 12-én a gyermektanulmányi 
társaság nyilvános értekezletén. Sziklás Adolf székesfővárosi pol
gári iskolai igazgató a vezetése alatt álló polgári leányiskolával- 
kapcsolatos kerti iskola rendszerét ismertette meg előadása kere
tében, Gerlits Sándor árvabázi igazgató pedig a szombat
helyi első magyarországi erdei iskola áldásos s különösen a 
tuberkulózis elleni védekezésben fontos szerepet vivő működé
sére hivta fel a figyelmet.

A kerti iskolák s az erdei iskolák kérdése fölötte aktuális. 
A gyermekek helyes nevelése csak akkor oldható meg sikerrel, 
ha mentői nagyobb figyelemmel vagyunk a gyermeki test egész
ségének és erejének fejlesztésére és az e körül csoportosuló 
kérdések megoldására is. Ki vonná kétségbe, hogy ennek egyik 
leghathatósabb eszköze a szabad levegőn való gyakori tartózko
dás s a testgyakorlás. Tudott dolog az is, hogy a zsenge gyer
mekeknek órákon keresztül zsúfolt, csukott tantermekben való 
tanítása legkevésbbé sem kedvez még az alapjában véve egész
séges gyermekek fejlődésének sem. Hát még a fejletlen, satnya, 
görvélykóros, angolkóros, tuberkulózisra hajló vagy egyébként 
terhelt gyermek szervezete! Ez meg valósággal szenved a mai
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általános iskolai rendszer mellett. Ezek megmentésére gondoltak 
a minden pedagógiai kérdés iránt legfogékonyabb németek akkor, 
amikor az erdei iskolákat megteremtették.

Örvendetes dolog, hogy ennek a kérdésnek hazánkban is 
akadtak olyan lelkes hivei, akik az eszmét fáradhatatlan kitartá
sukkal a megvalósulás állapotába vitték s ezzel a hazai nevelés
nek a mi viszonyainknak megfelelő s utánzásra méltó példát állí
tottak. Amint Sziklás és Gerlits előadásából megismerhettük, a 
budapesti kerti iskola és a szombathelyi erdei iskola rövid fenn
állásuk után is fényesen beigazolták létjogosultságukat.

A régebbi a szombathelyi erdei iskola. Ez teljesen a jóté
konyság alapjára van építve. A vasvármegyei tuberkulózis ellen 
védekező egyesület teremtette meg Szombathely város nagy áldo
zatkészségével. Az iskola teljesen nyilvános jellegű elemi iskola 
:S a tanéve a kora tavasztól késő őszig tart. A legszegényebb s 
betegséggel terhelt néposztályból orvosi vizsgálatra veszi fel 
növendékeit s ingyen részesíti őket minden jótéteményben. Ma 
már arra gondolnak, hogy egy 80 gyermek befogadására alkal
mas internátust is létesítsenek az erdei iskolában.

A budapesti kerti polgári leányiskola létjogosultságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy anyagilag is teljesen fenn
tartja önmagát, sőt pár száz koronát jövedelmez is a fenntartójá
nak, a székesfővárosnak. A növendékeket egész napon át gon
dozásban részesíti az iskola s élelmezéssel is ellátja őket. A 
szülők csupán évi 680 korona fizetésére vannak kötelezve, de 
az elérhető megtakarításokból még nehány kedvezményes és 
ingyenes növendéket is fölvesznek. A tanítás és nevelés, ha csak 
lehet, mindig a szabad kertben folyik s figyelembe veszik mind
azt, ami a helyes testi nevelés érdekében szükséges. Fürdések, 
játékok, gyógytorna, kerti foglalkozások stb. mind megvalósulást 
nyernek itt.

Kérdezhetnék, hogy vájjon van-e ezeknek a kérdéseknek 
közvetlen vonatkozásuk a gyógypedagógiával és a gyermektanul
mányozással? A gyógypedagógia szempontjából csak egy külső 
körülményre utalok. A brüsszeli világkiállítás német tanügyi pavi
lonjában a charlottenburgi erdei iskola dolgai a siketnémák, vakok 
és gyengetehetségüek intézeteinek kiállításával egy fülkében voltak 
elhelyezve. Tehát a kiállítás rendezősége az erdei iskolát a gyógy
pedagógiai intézetek mellé vélte legmegfelelőbben sorozhatni, 
ami bizonyára nem ok nélkül történt. A gyógypedagógiai oktatás 
-és az erdei, kerti iskolák között vonatkozás van már abból a
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szempontból is, mert hisz az előbbenieknek a kezelésükre bízott 
fogyatékos növendékek helyes nevelése érdekében természetsze
rűleg a szabadban való tanítást űző iskoláknak kell lenniök. 
Hazai intézeteink legtöbbje nagy figyelemre is méltatja a szabad
ban való tanítást. A mi intézetünk, az ideges gyermekek alsó és 
középfokú áll. intézete pedig fennállása óta egyenesen rendszert 
csinált ebből s azért nyugodtan volna nevezhető akár kerti, akár 
erdei iskolának.

Véleményem szerint még sem ártana a szabadban való taní
tás kérdését magunk közt, a gyógypedagógiai intézetek szem
pontjából is kissé behatóbban szemügyre vennünk, Ami most e 
tekintetben ötletszerűen s alkalomszerüieg történik, abból jó lenne 
rendszert létesítenünk.

Ami a gyermektanulmányozást illeti, ez is könnyen össze
egyeztethető az erdei és kerti iskolák kérdésével. A gyermek
tanulmányozásnak is célja végeredményében a gyermekek neve
lésének egészségesebb alapokra való fektetése. Közvetlenül pedig 
az egyik előadó szerint az a haszna volna a gyermektanulmá
nyozásnak, hogy az ilyen iskolák a gyermek igazi, helyes meg
ismerésére bő alkalmat szolgáltatnának.

Hogy gyermektanulmányi társaságunk ezt a két tételt érte
kezlet elé hozta, ezzel tanujeiét adta annak, hogy a tudományos 
célok mellett keresi a gyakorlati élettel való kapcsolatot is. Ez a 
törekvés csak helyeselhető, mert emelni fogja a társaság nép
szerűségét.

HAZAI HÍREK.
Szakíanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 

szaktanácsa 1913. évi január hó 25.-én tartott gyűlésének tárgy- 
sorozata :

1. Bejelentések.
2. A gyógypedagógiai tanítóképző előadó tanári testületének 

jegyzőkönyve.
3. A kisegítő-iskolák tankönyv kérdése.
4. Az idegesek intézete középfokú tagozatában alkalmazott 

tanárok kérelme pótlék iránt.
5. Sárkány Pál abc-és és olvasókönyvének bírálása.
6. A siketnémák egri intézete igazgatóságának az iparostanu

lók tankötelezettsége iránti felterjesztése.
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7. Bihari Károly dr. jelentése a gyógypedagógiai rendtartás 
munkájáról.

8. A szaktanácsi szabályzat tárgyalása.
9 Az egységes szervezeti szabályzat kinyomatása.

10. A gyógypedagógiai encyklopedia kiadása.
Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 

1913. évi január 21-én kelt 180474/1912. számú rendeletével kine
vezte Berkes Jánost a gyógypedagógiai képző igazgatóját a VII. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába, Bartók Lajos rajztanárt, fíertilla 
Szilárd, Káplán Gyula, Török Gyula, fiobler Rezső, Skultéty Lajos, 
Schnellbach Ferenc, Kábán József. Kegler Ferenc, Szabados Ödön, 
Ehling Jakab. Horváth Pál, Szabady Géza gyógypedagógiai taná
rokat, Kirschenheuter Ferenc, Deschenszky Ferenc és Scholtz. Lajos 
igazgatókat a Vili. fizetési osztály 3. fokozatába, Halenkovits Fanny, 
Wolkóber János, Záborszky Árpád, Nemere Gyula, Lázár Pál, Török 
Sándor, Adamcsik István, Iván József, Puha László, Szobolovszky 
István, Ábrahám János, Malter Lajos, Tasch Péter, Karnay Árpád, 
Derbész Bertalan, Schreiner Ferenc, Zemkó Péter, Fúrj Pál és Piro- 
vits Jenő gyógypedagógiai tanárokat a IX. fizetési osztály 3. foko
zatába, Horváthné Szabady Laura, Simon József Sturm József, 
Fiedler Lajos, Lett József, Szabó Károly, Wayán Ferenc, Tamás 
István, Varga Béla, Deschenszky Nándor, Sándor Szilveszter, loó 
Sándor, Kozma Sándor, Sz. Szabó László, Hochrein Lajos, Berinza 
István, Góts Ottó, Takács Gyula, Kán Ernő, Gábor Lajos, Dankó 
István, Varga Róbert, Szabó Géza, Kovács Zoltán, Jávor Gyula, 
Vollmann János, Zsutty Béla, Zengő Péter, Szírt János, Vas István, 
Milassin Gyula, Katona Géza, Molnár Antal, Ürmösi Jenő, Jónás 
A. Jenő, Klampfer Ferenc, Fehérváry Sándor, Maár János, Szász 
József Mayer Dezső, Kunsch Ferenc és ' Szép József gyógypeda
gógiai tanárokat a X. fizetési osztály 3. fokozatába.

Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár, ügyosztályunknak érde
mes és nagytekintélyű vezetője irodalmi munkásságával újból a 
gyógypedagógia ügyének tett kitűnő szolgálatot, midőn a Nép
tanítók Lapjá-nak ez évi 2. számába „Gyógypedagógiai intézetek“ 
címen írt terjedelmes cikket. Mint megteremtője s fáradhatatlan 
buzgalmú harcosa a magyar gyógypedagógiának, a legapróbb fej
lődési frázisokra is kiterjeszkedő gondossággal értekezik cikkében 
a gyógypedagógia köre és feladatáról, valamint a magyar gyógy
pedagógiai intézetek jelen szervezetéről.

Miniszteri biztosi vizsgálatok. A nagyméltóságú vallás és 
közoktatásügyi miniszter úr ez évi január hó 7-én kelt 181.026. 
számú rendeletével a gyógypedagógiai intézetekhez miniszteri 
biztosként kiküldötte:

Berkes János igazgatót a siketnémák kecskeméti, szegedi, 
soproni, ungvári, körmöcbányai, budapesti intézetéhez és a kecs
keméti kisegítő-iskolához;

Ki is Lajos igazgatót a siketnémák jolsvai, debreceni, egri 
intézetéhez, a debreceni, egri, szatmári kisegítő-iskolához, a buda
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pesti áll. gyógypedagógiai intézethez és az ideges gyermekek 
budapesti elemi iskolájához;

fíerodek Károly igazgatót a siketnémák váci, temesvári, aradi, 
kaposvári intézetéhez, a borosjenői gyógypedagógiai intézethez;

Ákos István igazgatót a siketnémák kolozsvári, pozsonyi inté
zetéhez, a vakok kolozsvári, szombathelyi, budapesti intézetéhez 
és a budapesti áll. kisegítő-iskolához;

Éltes Mátyás igazgazgatót a csongrádi, nagybecskereki és 
brassói kisegítő-iskolához.

Gróf Zichy ¿János alapítvány. A siketnémák budapesti áll. 
int. tanári testületé 1913 évi január 21-én tartott gyűlésén egy
hangú lelkes határozattal kimondta, hogy az intézeti segélyalap 
vagyonából jelenleg 6000 K kihasítandó és abból egy segélyezési 
alapítvány létesítendő, mely zichi és vasonykeöi Zichy János gróf 
v. b. t. t. vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr önagy- 
méltóságának nevét viselje. A vonatkozó alapító oklevél kiállítása 
előtt a testület tisztelgett Ő-Excelletiája előtt, hogy a létesítendő ala
pítványt szóval is felajánlhassa.

Ő-Excellentiája kegyes szavakban mondott köszönetét a tes
tület megemlékezéseért. „A gyógypedagógusok — úgymond — 
a pedagógia eme kultúrmunkásai állanak a szívemhez a legköze
lebb, mert munkájuk nemes és önfeláldozó.“

Gácsér ¿József kartársunk, a siketnémák debreceni intéze
tének jeles igazgatója nem régiben a gyulai szanatóriumba véte
tett fel. Őszintén kívánjuk, hogy hosszabb idő óta megrongálódott 
egészségi állapota teljes mértékben javuljon.

Gyógypedagógiai hallgatók tanulmányútja. A gyógype
dagógiai képző I. éves hallgatói január havában meglátogatták a 
siketnémák váci intézetét. Az egy napra terjedő tanulmányútjuk 
alkalmával hospítáltak az összes osztályokban s megtekintették az 
intézet berendezését és felszerelését.

A „Cházár András Orsz. Siketnéma Otthon“ január hó 
18.-án tartotta meg ez évi jótékonycélú táncestélyét. A mulatság 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült. Az ezen alka
lommal kibocsájtott művészi meghívók Budai István fiatal siket
néma rajzoló-művész tervei szerint készültek.

A siketnémák budapesti áll. intézetének tanári testü
leté, a budapesti testvérintézetek bevonásával, 1913. évi február 
hó 3.-án kitünően sikerült házi mulatságot rendezett. Az igaz és 
őszinte szeretet, az összetartó őszinte barátság melegsége fényes 
jókedvre hangolta az összes megjelenteket.

A szaktanács 1912. évi működéséről szóló, s lapunk múlt 
számában közzétett jelentését pótlólag kiegészítjük a túloldali sta
tisztikai táblázattal, mely számadatokkal világosítja meg gyógypeda
gógiai intézeteinknek fejlődését.
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a) Siketnémák intézetei:
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Temesvári áll. s.-intézet (1884) .
Aradi áll. s.-intézet (1 8 8 5 ).......................
Budapest székesfőváros hozzájárulásával fen-

tartott áll. int ( 1 8 9 1 ) .......................
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Kecskeméti áll. s.-intézet (1900)
Szegedi áll. s.-intézet (1901) . . . .
Jolsvai Cházár András-féle áll. s.-i (1901) 
Kolozsvári áll. s.-intézet (1888).
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„Debreceni áll. s.-intézet (1903). 
Körmöcbányái áll. s -intézet (1903)
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b) Vakok tan- és foglalkoztatóintézetei:
Budapesti kir. orsz. intézet (1826) .
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Szegedi ifjú vakok intézete (1908). 
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növendékeinek számszerű adatai az 1912. év végén.
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IRODALMI SZEMLE.
Új tankönyv. Lett József kartársunk történelmi tankönyvet 

írt a siketnéma intézetek VII— Vili. osztálya számára. Örömmel 
vesszük e munkát, mert a tankönyvek szerkesztésének sokat vajúdó 
kérdése ezzel egy hatalmas lépéssel előbbre haladt. De örömmel 
vesszük azért is, mivel az illetékes szaktekintélyek kritikája — sok 
előnyénél fogva — miniszteri jóváhagyásra ajánlotta. S valóban e 
munka tartalmi és alaki szempomból egyaránt, igen értékes esz
köznek fog bizonyulni a cél szolgálatában. Áttekintő, világos s 
főképpen rövid. A szükséglendő ismeretek lényegének egyszerű 
mondatokkal való kifejezése, kiváló előnye. A sok véres harc és 
villongás helyett inkább a művelődési és jellemképző mozanatok- 
nak előtérbe való helyezésével pedig oly alapot teremthet a gyer
meki lélekben, mely nemzeti múltúnk megismerése iránt kedvet 
ébresztve, az igazi továbbképzésnek és önművelődésnek lehet 
alapja ez ismeretágat illetőleg. Minden felesleges és zavaró mellék- 
körülményt kerülve, a munka szinte klassikus egyszerűséggel tárja 
elénk nemzetünk ezeréves múltját. Ez pedig oly előny, melynek 
révén mintául szolgálhatna még a középfokú iskolák alsó osztá
lyainak tananyagát redukáló törekvésekhez is. Hisz voltaképpen 
mindennemű tanításnak azt kellene célúi kitűznie, hogy a nyújtandó 
ismeretek minimálításával oly alapot teremtsen, mely felett a gyer
meki lélek minden időben, legteljesebb mértékben uralkodjék.

A siketnéma-oktatás szempontjából esetleg kifogás alá eshe 
tik az a körülmény, hogy kész anyaggal rendelkezvén a gyermek, 
mellőzni fogja a beszédtanítás oly fontos eszközét, az írást. Ámde 
felsőbb osztályokban viszont helyén való az a törekvés, hogy az 
izomérzésre alapított nyelvérzéket mentői jobban fejlesszük a gra
fikai megrögzítés lassankénfi elhagyásával. És e tekintetben a 
könyv bőven megadja az időbeli lehetőséget. így tehát minden
féle vonatkozásban is csak az oktatás eredményességét fogja szol 
gálni Lett kartársunk munkája.

Magyar Sikefnema-oktatás. (XV. évf. 2. sz ) A siketek és 
némák oktatásának reformatiója (dr. Bihari Károly.) — Egy újabb 
tankönyv a siketnémák számára (Borbély Sándor). — A siketnéma 
oktatásügy feladatainak nemzetközi megvitatása. — A gyermek és 
a játék (Zemkó Péter)

Magyar Pedagógia (XXII. évf. 1. sz.) A középoktatás nem
zetközi kérdései (Fináczy Ernő). — Lichtwark és a művészi neve
lés (Nádai Pál). — Az általános műveltség fogalma és jelentősége 
az újabb pedagógiában (Nagy József).

A gyermek. (VII. évf. 1. sz.) A kültelki gyermekek élete és 
jövője (Nemes Lipót). — Az értelmi nevelés egyik alapvető prob
lémája (Nagy László). — Gyermek írók (Nógrádi László dr). — 
A szilárd jellem lélektani alapja (Pékár Károly dr). — A vak, gyen 
getehetségű és normális gyermekek mintázásai lélektani szempont
ból (Éltes Mátyás).
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Uj Élet. (Vili. évf. 1. sz.) Egység a műalkotásban (Beöthy 
Zsolt). — Nyelvtudomány és nyelvtanítás (Simonyi Zsigmond). — 
Természetudományi műveltségünk fejlesztése (Klupáthy Jenő). — 
Tanítók továbbképzése (Weszely Ödön.) Az iskolásgyermekek 
idegrendszeréről (Schaífer Károly dr.) — Az állampolgári nevelés 
(Ozorai Frigyes). — A munka-iskoláról (Jovicza Ignác). Herbart 
fejlődése (Gockler Lajos). — Lichtwark mint nevelő (Nádai Pál).

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Egy angol iskolai kisérletről. Wimbledonban (Anglia) — 

amint a „Times“ jelenti — azzal kísérleteznek, hogy az oktatás 
eredményét, mely a gyöngetehetségű és elmaradt gyermekekre való 
lekintetből most nagyon meg van nehezítve, magasabb fokra emel
jék a nyilvános iskolákban. A wimbledoni iskola-tanács utolsó 
ülésén elhatározta, miszerint a városi iskolák tanítóinak megadja a 
jogot, hogy az alsó hat osztály bizonyos növendékeit minden 
oktatás alól, a három főtantárgy — olvasás, írás, számolás — 
kivételével fölmenthessék, mégis oly kikötéssel, hogy a tanfelügye
lőt mindenkor értesítik, mily mértékben éltek ezzel a szabadság
gal és hogy ezen intézkedéseket eredményükhöz mérten bármikor 
megerősíteni vagy hatályon kívül helyezni lehessen. Hangoztatja 
az iskola tanács, hogy nem a felületes tudás elsajátítása, hanem 
annak a képességnek a megszerzése a fontos, amelynek segítsé
géve! önmagunk tudunk ismereteket gyűjteni. Az egészséges isko
lai oktatás nehézsége abban rejlik, hogy a tanítónak nem a gyer
mekeket. hanem az osztályt kell tanítania. Egyedül külön intézetek
ben lehetséges az elmaradt vagy gyöngetehetségü gyermekek lel
két megismerni Azt hiszik, hogy Wimbledon példáját más köz
ségek is követni fogják. Érdekes volna megtudni: a várakozások, 
amelyek ezen észszerű és nagylelkű újításhoz fűződtek, teljesed
tek-e? Más országokban is kísérletet lehetne tenni ezen újítással, 
amely a tanítók és hatóságok megértő közreműködése mellett nagy 
hasznára lehetne az iskolai oktatás eredményének (P. Lloyd). ém.

Dr. Neumann. Az 1912. év vége felé következett el a ber
lini kir. siketnéma intézet 100 éves jubileuma annak emlékére, hogy 
mint siketnéma-intézeti tanítóképző működik. A porosz kultusz
minisztérium 1811-ben meghagyta, hogy valamely alkalmas sze
mélyiség a vidékről siketnéma intézeti tanítóvá való kiképeztetése 
céljából Berlinbe hívassák, „hogy az szülővidékére való vissza
térése után az ottani szerencsétlen siketnémákat a tanítás áldásai
ban részesíthesse.“

Neumann, a michaelii kisegítő iskola első tanítója volt az, 
aki erre a tisztségre 1812-ben kiszemeltetett.

Neumann méltán megérdemli, hogy emlékét felújítsuk, mer
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egyik legjobbja és ez ideig kétségkívül legérdemesebbje volt a 
németországi szakférfiaknak.

Dr. Neumannt nagyon nehezen, jobban mondva sehogysem 
lehet azon idők módszereinek kereteibe beleszorítani. Ő egyedül 
haladt; önmagáért kell őt megbecsülnünk. De kihez is csatlako
zott volna? Talán itteni mesteréhez és tanítójához, dr. Grashofhoz, 
aki önmagával ellenkezett, amidőn azt az elvet hirdette, hogy a 
siketnémák teljesen elkiilönítendők az épérzékűek társadalmától; 
tehát megtagadta a hangbeszédet, amelynek jegyében pedig az 
ő intézete is működött. A francia módszert is ismerte és — noha 
kiváló tulajdonságokat fel is ismert benne — elvetette. Dr. Neu
mann ily körülmények között, minden útmutatás nélkül kénytelen 
volt önmaga egy ösvényt kijelölni és azon haladni. Amint hátra
maradt jegyzeteiből tudjuk, szerette a szellemi tornát, az eszme
cserét, a nézetek harcát. Kitünően értett az éles, erős, mélyreható 
kritikához. A siketnémák oktatása terén oly sok tapasztalatot szer
zett, ismereteinek oly gazdag tárházával dicsekedhetett ezen a 
téren, hogy kortársai egyikét sem lehet ebben a tekintetben vele 
összehasonlítani.

1816-ban meglátogatta a nevesebb intézeteket, úgymint a 
lipcsei, freisingi, prágai, wieni, linzi intézeteket, majd néhány évvel 
később, 1822-ben a híres párisi intézetet. Wienben Venussal, a 
bécsi írás-módszer ismert szerzőjével lépett érintkezésbe. Párisi 
nemsokára Sicard halála után ismerte meg, tehát abban az időben, 
amikor a jelnyelv még fénykorát élte. Fáradhatatlan munkássága 
révén az akkor ismeretes és a siketnémák oktatására vonatkozó, 
úgyszólván valamennyi művet olvasta. Ő maga is nagyarányú 
szakirodalmi munkásságot fejtett ki.

Neumann meg volt győződve a jelbeszéd nagy értékéről a 
siketnémákra nézve, valamint szükségességéről azok oktatásának 
szolgálatában. Csak azt a tanítási módszert tartotta psychologiailag 
igaznak, amely a siketnémák lelki képességének megismerése és 
szellemi tehetségeik fejlesztése céljából azoknak sajátságos jeleit 
is felhasználja. Grasernek, aki a Hesperus c. folyóiratban annak a 
nézetének ád kifejezést, hogy a jelbeszédet félre kell tenni, leple
zetlenül megmondja véleményét: „Nem tudom, milyen fogalmai 
vannak Graser tanácsos úrnak a jelbeszédrői, mert erről még nem 
nyilatkozott világosan; talán olyan csirkefogó-nyelvet ért alatta, 
aminek nemrég egy jeles író is mondotta?! Ha azonban a siket
némák jelbeszédét érti alatta, akkor megjegyzései azt mutatják, 
hogy még nem ismeri a siketnémák természetét és nincs tisztá
ban képeztetésük alapsajátságaival, vagy pedig jobb meggyőző
dését — más okokból elhallgatta.“

A francia siketnéma-oktatók azon nézetét, hogy a németek 
a siketnémák kiképzését kizárólag a hangos beszédre alapítják és 
a jeleiést a tanitásból teljesen kizárják, tévesnek nyilvánítja. „Szak
embernek eszébe sem juthat, — mondja — hogy a jelbeszédet 
a tanításból kiküszöbölje. Mindenkor a jelnyelv volt és marad is 
az az alap, amelyen a siketnémák képzése eleinte mozog. A siket
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némának jelnyelve mintegy a szellemi szülőföldje.“ Oly lúlságba 
azonban még sem vitte, mint a franciák, akik a jelnyelvet oly 
tökéletessé akarták fejleszteni, hogy az a siketnémáknál valamely 
modern élőnyelvet helyettesíthessen. Erre a jelnyelvet természeté
nél fogva nem tartotta alkalmasnak. Bizonyos tekintetben és bizo
nyos célból azonban továbbfejlesztendőnek tartotta azt.

Hogy mily fontosságot tulajdonított a legszegényebb hang
beszédnek, kitűnik saját szavaiból, amidőn azt mondja: Mily sokat 
nyert a siketnéma a beszédtanítással, későbbi polgári életét tekintve, 
amikor azt a nyelvet, amely veleszületett — t. i. a jelnyelvet — 
halló embertársai számára bár csak egyetlen hangos szóval tudja 
kisérni! Dr. Stephanit a bajor iskola tanácsost és dr. Harnischt, 
akik a beszédtanítás szükségességét a siketnémákra nézve kétségbe
vonták, energikusan visszautasította. Ellene volt a kimondott gram
matikusoknak. Azt tartotta, hogy előbbre való maga a beszéd, 
mint annak törvényei, s ezeknek ismertetését csak akkor tartotta 
szükségesnek, amikor a gyermek már bizonyos készségre tett 
szert úgy a beszédben, mint az írásban. Nem tartotta helyesnek 
az óriási méretű internátusok létesítését, amelyekben az alapos, 
lehetőleg egyéni nevelés nagyon háttérbe szorul.

Így megismerjük Neumannt, mint a hangbeszéd nevelőjét és 
továbbfejlesztőjét, aki amellett barátja volt bizonyos ízléses jel
beszédnek is.

Elveit és törekvéseit bőven volt alkalma érvényesíteni inté
zetében, a siketnémák kir. intézetében Königsbergben, amelynek 
szervezését és vezetését 1817-ben reábízták.

Ezen intézet vezetése mellett élete utolsó éveiben még az a 
nagy feladat is hárult reá, hogy tanítókat képezzen. 1823-ban 
ugyanis a minisztérium az ő intézetét is kiszemelte a berlini és 
münsteri mellett, mint olyat, amelyben jövendőbeli siketnéma-inté- 
zeti tanítókká kiszemelt ifjak tanulás, kiképeztetésük céljából elhe
lyeztessenek.

Az elméleti részben való kiképzésükre, intézete könyvtárán 
kívül felajánlotta saját könyvtárát is. Érdekesen mondja el egyik 
volt tanítványa, az angerburgi direktor: Radau, hogy miként tör
tént gyakorlati kiképzésük Neumannál. A mód, amellyel Dr. Neu
mann a siketnémák fánítására előkészített —• mondja Radau — 
sajátságos volt, célját azonban annál, akinél megvolt az ügy iránti 
szeretet és lelkesedés, elérte.

Egyszerűen azt mondta dr. Neumann: „Önök már tanítók, 
már megtanulták a tanítás művészetét. Itt egy kis osztályát veszik 
át a fiatal gyermekeknek, akik még oktatásban nem részesültek és 
akiknek hallásuk hiányzik. Ismerkedjenek meg Önök a gyermekek
kel. Vannak itt képek, amelyek bő alkalmat szolgáltatnak az ismer
kedésre. Figyeljék és jegyezzék meg azokat a jeleket, amelyeket 
a gyermekek az egyes tárgyak, fogalmak jelölésére használnak. 
Van itt fali tábla és pala táblák, valamint pálcikák a számoláshoz. 
Az Önök első feladata az lesz, hogy a gyermekeket képesekké
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♦egyék arra, hogy az írást utánozzák és számlálni megtanuljanak. 
Legyenek rajta, amennyire sikerülni fog, hogy képesekké tegyék 
a gyermekeket a legegyszerűbb beszédhangok kiejtésére. Akkor 
tanulnak a gyermekek artikulált hangokat kiejteni, ha az ember 
jól, szemlélhetően mondja ki előttük a kiejtendő hangot. A han
gok tanításának sorrendjét megtalálhatják ezen a táblán.“ Több 
utasítást eleinte nem adott. Az első hetek és hónapok keser
vesen teltek el, de megtanultunk a saját lábunkon járni. Néha 
meglátogatott bennünket dr. Neumann műhelyünkben és — saját
ságos — mindig tudta, hogy mennyire haladtunk. Látogatásai 
alkalmával utasításokat is adott dr. Neumann. A kurzus utolsó 
évében hetenként 2 órán át ő is előadást tartott a módszertanból. 
A legfontosabb Neumann tanárképzési tervében az volt, hogy a 
képzési időt 3 évben tartotta szükségesnek megállapítani Ha álta
lánosságban vizsgáljuk azt a módot, amellyel a tanárjelölteket 
kiképezte, önkéntelenül arra a következtetésre jutunk, hogy mily 
közzel áll még most is hozzánk ez a pedagógus majdnem 100 
év előtti elveivel. (Damaschun után.) Faragó Béla.

Az angol iskolákban minden órából 30—35 percet taníta
nak, a iöbb> pihenő. Minden óra szabadgyakorlatokkal kezdődik.

Svájcban 30 év a tanítói szolgálat.
Angliában a ló éves leányokat hetenként egy délutánra böl

csődébe vezetik s ott mindegyikre bíznak egy csecsemőt, kit kellő 
felügyelet mellett gondoz.

VEGYES.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia előfize

tési díját beküldötték:
1912 évre: Pető Ferenc Budapest 10, Kardos Ignác Buda

pest 5, Zsembai Ferenc Ungvár 5, Fiedler Lajos Budapest 5 K.
1913. évre. Siketnémák intézete Jolsva 10, Eberstein Ferenc 

Temesvár 10, Siketnémák intézete Eger 10, Siketnémák intézete 
Szeged 10, nllami kisegítő iskola Budapest 10, Vakok országos 
intézete Budapest 10, Állami tanítóképző Győr 10, Siketnémák 
intézete Sopron 10, Fiedler Lajos Budapest 5, Tiffert György 
Budapest 10, Állami kisegítő-iskola Debrecen 10 K.

Kleitsch János
a kiadóhivatal vezetője 

VII, István-út 95.

Bichler i. könyvnyomdája, Budapest, Ili., Lajos-utca 94- sz.


