Dr. Bihari Károly.
Az ernyedetlen szorgalom diadala, a munkás élet fényes
dicsősége készt, hogy néhány sort szenteljünk dr. Bihari Károly
kartársunknak, a magyar tudományosság egyik kitüntetett bajno
kának.
A lehető legnagyobb kitüntetés érte őt, a közöttünk mindig
szerényen, de annál nagyobb eréllyel, következetességgel és lel
kesedéssel munkálkodót. Akadémiai pályadíjat nyert!
A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése a Sztrokaypályázatra kitűzött 200 arany jutalmat neki ítélte oda „Állam- és
társadalomtan“ című munkája alapján.
Fényes siker ez, melynek dicsőségénél nagyobb csupán kar
társainak öröme, boldogsága tán.
Nehéz és fáradságos munkát igénylő pályáján ernyedetlen
munkavágya soha nem engedte őt megnyugodni az oktatás terén
általa gyakorlatban és elméletben egyaránt elért sok szép s mara
dandó eredményeinél. Ismereteket, magas kvalitású tudást szomjuzó lelke el-felvezette őt a dolgos nappal és a szorgos éj fára
dalmainak útjai között arra a magaslatra, hol a halhatatlanság
fénye dereng az eszmék győzedelmeskedéseért vívónak.
Eredményes munkától ékes életének e jelen sikere nem az
első, — s bizonyára nem is az utolsó — melynek méltán örvend
hetünk.
Már 1908-ban, midőn a pozsonyi vásárcsarnok építése alkal
mából a pozsonyi Közgazdasági Kör pályadíjat tűzött ki a város
közélelmezési kérdéseinek megoldására, a beadott pályaművek
közül dr. Bihari Károly „Pozsony szabad királyi város közélelme
zése“ című munkája nyerte meg a díjat.
1910-ben az Országos Iparegyesület báró Kornfeld Móricpályázatán ugyancsak ő jutalmaztatott meg „Az élelmiszerek drá
gasága“ című müve révén. A munka a budapesti könyvpiacon az
Országos Iparegyesület kiadásában jelent meg 1910 őszén.
Harmadik és legnagyobb sikerű munkája pedig a jelenlegi,
akadémiai pályadíjjal kitüntetett műve.
Dr. Biharinak ez utóbbi nagyszabású dolgozata báró Eötvös
József „A XIX. század uralkodó eszméi“ című nagy alkotását szo
ciális, politikai és történetbölcseleti szempontból kritikailag mél
tatja. Egyúttal az Uralkodó Eszmék anyagának felhasználásával és
M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia ,
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Eötvös polémikus álláspontjától elvonatkoztatva, feltünteti azt a
rendszert, amely Eötvös tanaiban rejlik.
A szóban levő munka célját dr. Bihari abban jelöli meg,
hogy Eötvös dicsőségének öregbítésén kívül könyve a közügyek
iránt érdeklődőknek könnyen használható államtudományi bibliája
kíván lenni.
Módunkban volt dr. Bihari müvébe beletekinteni. Annak
vázát röviden a következőkben ismertetjük.
Az előszó Eötvös Uralkodó Eszméinek gondolatmenetét
mutatja be és részletesen méltatja Eötvöst, az államtudóst.
A bevezetés öt fejezete az államtudomány általános vonat
kozásait tárgyalja.
Maga a tulajdonképeni mű két részből áll. Az elsőnek tárgya
az állam szervezete, a másodiknak a társadalmi élet.
Az első rész ötven szakaszában fejtegeti az állam keletkezé
sét, jogalapját, célját, természeti viszonyait, népességét, az állam
formákat, az alkotmányt, az állam hatalmát, az állam akaratát, az
állam akaratának végrehajtását, a bírói hatalmat és az állam erő
forrásait.
A második rész harminchét szakaszában a fejlődés törvényszerűségét, a haladás irányítóit, áz uralkodó eszméket, a szabad
ságot, az egyenlőséget és a nemzetiséget tárgyalja igen behatóan;
végül a forradalmat veszi boncolókés alá.
A mű befejezése „Quo vadimus5'* címmel reámutat arra a
küzdelemre, amely az óvilág és a kereszténység polgárosodása,
az egyén teljes alávetése az államnak és az egyéni szabadság esz
méje, a kényuralom és a szabadság között napjainkban folyik.
Eötvös az Uralkodó Eszmékben maradandó becsű művet
alkotott. Az államok politikai napirendjén levő kérdéseket (nemze
tiség, választójog, szocializmus stb. stb.) Eötvös megvilágításában
sokkal élesebben látjuk. Épp azért melegen óhajtjuk, hogy dr. Bihari
„Állam- és társadalomtan“-a nyomtatásban is mielőbb napvilágot
lásson.
*

*
*

Örömünk kifejezésére szánván e néhány sort, őszinte szívvel
és szeretettel köszöntjük jeles kartársunkat kívánván, hogy mun
kásságának fényes sikerei szolgáljanak hosszantartó boldogságára,
nekünk pedig felejthetetlen büszkeségünkre.
— r —
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A gyöngetehetségű tanulók megvizsgálása és a
fogyatkozás-megállapítás.
Irta: É ltes M átyás.

A kisegítő-iskolák tanítói és orvosai feljegyzéseket írnak a
hozzájuk került gyöngetehetségü tanulókról, azokat évről-évre
kibővítik. Ez úton idővel fontos adatokat gyűjtenek össze, amelyek,
akár pályaválasztás, akár katonaság vagy bíróság elé kerül az ifjú,
nagy hasznára lehetnek neki magának és hozzátartozóinak, de a
hatóságnak is. E feljegyzések oly fontos kiegészítő részei a
kisegítő-iskoláknak, hogy az azok nélkül eredményes működést
nem is fejthet ki. E feljegyzésekből eddig hiányzott az egyöntetűség.
Az egyöntetű rendszer táblázatok iránt megnyilvánuló köz
óhajnak akartam eleget tenni, amikor ezen egységes minősítő
táblázat kiadására vállalkoztam.
Annak összeállításánál főképen a németországi tanítók szö
vetsége által kiadott és a porosz közokt. minisztérium által haszná
latra rendelt egységes táblázat szolgált alapul. Hazai kérdőíveink
közűi a dr. Ranschburg-féle.
I. Az egységes „Minősítő lapok“-nak az a célja, hogy a
kisegítő-iskolái tanulót valamennyi kisegítő-iskolában egyenlő alap
elvek szerint jellemezhessük. Szükséges volt e célból a nyomtat
ványt nehány tájékoztató utasítással is ellátni. Megjegyzendő azon
ban, hogy ezek sem az anyagot ki nem merítik, sem a gyermek
beható megfigyelését és rendellenességeinek állandó tanulmányo
zását nem pótolják. Ezek csakis buzdítani akarják a kisegítő-iskolák
munkásait az abnormális lélek sajátságos működésének vizsgálatá
ban való fokozatos elmélyedésre, hogy a gyermek gyöngeségének,
hibáinak kellő ismeretén alapuló s azokat folyton figyelő gondos
nevelés és oktatás által segítsenek rajta.
A mi n ő s í t ő lap hi vat al os ügyi r at , t a r t a l má t cs ak
h i v a t a l o s a n s z a b a d f e l ha s z ná l ni .
A minősítő lapokat legajánlatosabb osztályonkint egy-egy
aktakötővel átkötni és az előadóasztalban zár alatt tartani. A
kilépett tanulók minősítési lapjait szintén aktakötőkben őrizzük,
abc sorrendbe rakjuk őket és minden betű számára külön akta
kötőt készítünk.
A gyermek elsőrangú érdeke, hogy a minősítő lapját gon
dosan vezessük.
9*
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II. fl kisegííö=iskolúba lép és előtt eltöltött idő.
a) A szülők családi [otthoni] és gazdasági viszonyai.
Lakás, családi élet, rend és házi fegyelem, az atya gondos
kodása családjáról, az anyának a háztartás iránti érzéke és hasonlók.
Mivel a szülők családi és gazdasági helyzete igen nagy befo
lyást gyakorol a gyermekre s oka lehet a rossz szellemi fejlődés
nek, azért a kisegitő-iskola tanítója látogatása alkalmával vagy
megbízható adatok segítségével, de mindig tapintatosan és gyön
géden kipuhatolja, hogy milyen a gyermek lakása, hány szobá
ban lakik a család, hányán élnek együtt, mekkorák a szobák;
milyen a világítás, a szellőztetés; milyen az egyes családtagok
éjjeli nyugvóhelye. Ahol rendezett családi élet s azzal kapcsolat
ban komoly házi fegyelem uralkodik, ott feltehető, hogy a szülők
a gyermek nevelésével is törődnek s a kisegitő-iskola munkájá
nak eredményét is megbecsülik. Sajnos csak kevés családban
találjuk ezt meg. Növendékeink szüleinek kereseti viszonyai sok
szor igen szomorúak. A kevés bevételből még a legszüksége
sebbre sem futja. Sokszor hosszantartó betegség, vagy az apa
halála az édes anyát a házon kívül nehéz munkára kényszeríti s
a gyermekek magukra maradnak. Nem ritkán maga a férfi költi
el keresetének nagy részét dohányra, alkoholra, családját pedig
nélkülözésnek teszi ki; megesik az is, hogy az asszony nem ért
a háztartáshoz és nem tudja férjének keresetét beosztani. Akár
az, akár ez a baj: a gyermek egészséges nevelése mindig hiányt
szenved. Ezekből a családokból kerülnek ki a rosszul táplált,
testben és lélekben elsatnyuló gyermekek. Ami magától értetődik,
hiszen azoknak a bajoknak rendes kísérői a fásultság, nemtörő
dömség, a szemérem és a becsületérzés hiánya, a rendetlenség,
a tisztátlanság. A gyermek porban, piszokban nő fel, testét nem
ápolja senki, ruházata elhanyagolt állapotban van, csúnya bőr
betegségekbe esik és ezenfelül sokszor még durván is bánnak
vele. Mindez káros hatással van testi, lelki fejlődésére, épen azért
szükséges, hogy a „Minősítő lap“ behatóan és hűen tájékoztas
son arról a környezetről, amelyben a gyermek felnő.
b) öröklött terheltség, amit a szülők [nagyszülők] elme
zavara, idegbetegsége, vérbaja [syphilise], tuberkulózisa, bűn
tettei, vérrokonsága, a törvénytelen vagy a házasságon kívül
való születés idéznek elő.
A kérdezőnek, ha igazán hasznos adatokat akar gyűjteni,
először is nagy tapintatra van szüksége, azonkívül értenie kell
azoknak az embereknek a nyelvén, akiket kikérdezni akar és
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alkalmazkodnia kell hozzájuk. A mód, a hogy a felvilágosítást
megadják, sokszor igen jó alapot ad a szülők lelküietének és
jellemének megítélésére, de egyúttal következtetést enged a gyer
mek nevelésére is. Igen ajánlatos feljegyezni azt a benyomást,
amit az apa és az anya — lehetőleg mind a kettő kikérdezendő
— kelt. Kérdezzük meg, fordult-e az apa, vagy az anya család
jában valami feltűnő vagy rendkívüli betegség elő ? Különösen
érdeklődjünk a családban előfordult sorvadás, nehéz bőrbetegség
(syphilis), idegbajok, kiváltképen epilepsia, sajátságos jellemek
(eredetiségek) iránt, továbbá, hogy volt-e valaki a család tagjai
közül tébolydában vagy öngyilkos, van-e iszákos köztük stb. A
szülők, nagyszülők iszákosságát, törvényes büntetéseiket, valamint
azok okait — a tulajdon-, a személy-, az erkölcs ellen elkövetett
bűntetteket — el szokták hallgatni. Ilyenkor más oldalról kell
értesülést szerezni: pl, a szegénygyámnál, a rendőrségnél, a lel
késznél stb. Nem szabad elmulasztani annak a megállapítását sem,
vajon vérrokonok-e a szülők vagy nem voltak-e vérrokonok a
nagyszülők; továbbá, hogy a gyermek törvényes szülött e, nem
született-e a házasság előtt vagy a házasságon kivül ? Amennyire
csak lehet, igyekezzünk azt is megállapítani, hogy a szülőknél
milyen eredménnyel járt az iskolai képzés.
c) A testvérek száma, azok testi és szellemi rendellenessége.
Ez a fontos kérdés különösebb magyarázatra nem szorul;
ne feledjük itt feljegyezni a testvérek közt levő korkülönbségeket.
d) A szülés lefolyása; a gyermek táplálása ápolása az első
években.
Az anya ad felvilágosítást, milyen állapotban volt a terhes
ség idején; nem voltak-e abban az időben rendkívüli testi vagy
lelki bántalmai, rendes lefolyású volt-e a szülés, nem tartott-e
igen sokáig, nem volt-e orvosi beavatkozásra (fogó-műtétre) szük
ség, kilenc hónapos korában született-e a gyermek vagy koráb
ban jött a világra, fordult-e elő egyszer, vagy többször kora
szülés? Fontos annak a megállapítása valyon anyatejjel, vagy mes
terségesen táplálták-e a gyermeket, adtak-e neki élete első évei
ben alkoholt, vagy más szert, hogy aludjék; a táplálkozás és az
ápolás körül volt-e valami hiányosság.
e) A fogzás, a járás, a nyelvfejlődés kezdete és lefolyása.
E kérdésekre az anya adhat kimerítő választ, mert a körül
mények ismerete a fejlődés elmaradottságának megítélésénél alap
vető fontosságú lehet. Ezekre esetleg részletesebben is ki kell
térni.
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0 A gyermek sajátosságai testi szükségletének kielégítésé
nél, a játéknál s a többi gyermekekkel való érintkezésnél.
Kiderítendő, mily korban kezdett a gyermek járni, mikor
kezdte testi szükségleteit figyelmeztetés nélkül maga elvégezni,
maradt-e a gyermeknél e tekintetben később is valami kívánni
való, pl. fordult-e elő álmában ágybavizelés, vagy észrevettéloe
nála, hogy székletét, vizeletét hosszabb időn át napközben aka
ratlanul végezte el. Fontos azt is tudni, mennyire van kifejlődve
a gyermeknél testének tisztasága iránt való érzete, mikor kezdett
el reggelenkint önmagától kellően megmosakodni, nem kellett e
őt a mosakodásra mindig újra figyelmeztetni és hajtani. De itt
legyünk arra is tekintettel, valyon a tisztátalanság és elhanyagolt
ság tekintetében nem jár-e maga az anya rossz példával elől.
Meg kell kérdezni, mikor tanult meg a gyermek maga öltözködni,
mikép viselkedik az evésnél, az ivásnál, nem ügyetlen-e ezen
mozgások elvégzésénél.
A szellemi és erkölcsi képesség már korán megnyilatkozik
a gyermek játékéban, akár magában, akár játékszereivel, akár más
gyermekekkel van is elfoglalva. A rendes szellemi képességű
gyermek, már élete első évében a tárgyak után nyúl s azokat
meg is tudja fogni; az iskolaköteles kor elérkezte előtt megvan
már az a képessége, hogy játékot keres s kitalál magának, köz
ben abban az illusióban él, hogy játéka valóság. A gyönge értelmű
gyermekeknél az a képesség vagy egyáltalán nem fejlődik ki,
vagy elkésve jelentkezik, de akkor is hiányosan. Sokszor hiány
zik utánzó ösztöne, a játék közben látottakat nem tudja utánozni,
játéka üres, semmit mondó, ügyetlen, rendetlen, szétromboló,
többnyire egy és ugyanazon gépileges tevékenységre szorítkozik,
mert nincs kombináló képessége a gyermeknek. Épen ezért fontos
tudni, hogy a játéknál s általában a kortársaival való érintkezésnél
feltűnő sajátosságok pl. veszekedő hajlam, megférhetetlenség,
hirtelen harag, erőszakosság, kegyetlenség, vagy ellenkezőleg
félénkség, érzéketlenség, feltűnő ügyetlenség, balkezűség, esetlen
ség stb. nem mutatkoznak-e a gyermeken; hogy viselkedik a
közös játéknál: kedvetlen, elgondolkodó vagy izgatott, természetellenesen élénk-e, vagy nem cselekszik e meggondolás híján, tud-e
egyáltalán a többi gyermekekkel játszani, van-e kitartása a közös
játékban, nem akar a mindig valami mást játszani, nem vettek-e
észre nála a játék közben a nemi szervekben, vagy másféle abnormis érzésre való izgatottságot, nem szokták-e őt játszótársai saját
ságos viselkedése miatt kigunyolni.
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g) Betegségek, fogyatkozások.
h) Balesetek.
A gyermek átélt betegségeire vagy baleseteire vonatkozó
adatokat igyekezzünk azok ideje, tartama és minősége szerint
lehetőleg minden részleteiben kideríteni és pontosan feljegyezni,
mert gyakran ezek okozzák a szellemi elmaradottságot. A beteg
ségek közül különösen a görcsök, bénulások, rhachitis (angolkór),
vitustánc, hólyaggyengeség, továbbá szembajok, fülfolyás, középsőfül-gyulladás, nehéz scharlach és más ragadós betegségek után
beállott agymegbetegedések, adenoid vegetatio a garatüregben
a fontosak. A balesetek közül azok,amelyek agyrázkódást idéz
hetnek elő, vagy az idegrendszert más módon megrongálhatják
u. m. fejsérülések (kődobás, esés következtében) kiváltképen ha
eszméletlenséggel voltak egybekötve.
i) Az iskolába járásra vonatkozó adatok.
A nyilvános iskolába lépéskor a gyermek megítélésének új
fejezetéhez jutottunk. Az egyes osztályokban eltöltött időből újabb,
biztos következtetést mondhatunk a gyermek szellemi elmaradott
ságára. Fel kell tehát jegyezni azt az időpontot, amikor a gyer
mek az iskolába felvétetett, hogy testi gyöngeség miatt nem
halasztották-e el a felvételt, hány éven keresztül járt iskolába,
mennyi időre volt szüksége, hogy az első, a második stb. osz
tály színvonalát elérje, vagy meddig volt az 1., 2. stb. osztályban,
anélkül, hogy azt elvégezte volna. Világosan ki kell tüntetni,
hány évig járt a gyermek egy-egy osztályba.
k) Az eddigi iskolaorvos és tanító véleménye.
Ha az illető iskolának már van iskolaorvosa, annak a fel
jegyzéseit egyszerűen csatoljuk a „Minősítő lapokéhoz, valamint
a tanító észrevételeit is. (Ajánlólap.) De ha ilyen feljegyzések nin
csenek, akkor az iskolaorvos, továbbá a tanító véleményét itt fel
kell jegyezni.
l) Bűntettek, törvényes büntetések.
Gyöngetehetségű gyermekeknél gyakran már igen korán
mutatkoznak gonosztettekre, lopásra, szemérem elieni bűntettekre,
csavargásra stb.-re valló hajlamok; sokszor már a büntető bíróság
is felelősségre vonta őket ezek miatt. Igen fontos tehát az ily
gyermekek szigorú megfigyelése, helyes megítélése és a meg
felelő nevelő eljárás alkalmazása szempontjából, hogy kimerítő
adataink legyenek a bűnös hajlamokról, elkövetett bűncselek
ményeikről, a törvényes büntetésekről és azokat, amennyire csak
lehetséges, már most megállapítjuk.
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III. H k isegitőd sk oláb a Járás közben,
1. Vizsgálat a felvételkor és negyedévve később.
Felvételkor a kisegitő-iskola orvosa és tanítója arra törek
szenek, hogy lehetőleg pontos képet alkossanak a gyermek testi
és lelki állapotáról, ez megtörténhetik részint vizsgálat és kikér
dezés, részint a korábbi feljegyzések alapján. Mindenek fölött az
a b n o r má l i s , a gyermek testi és lelki f e j l ő d é s é t k o r l á t o z ó
és z a v a r ó tényezőket kell itt kiemelni és részletezni. Mivel pedig
mindezt sem a felvételkor, sem az azután következő első napok
ban kikutatni nem lehet, az első egy vagy két hónapot kell arra
felhasználni, hogy az alább jelzett szempontok figyelembe véte
lével, de azért a kérdések által meg nem kötötten, hű képét adjuk
a gyermek testi és lelki állapotának, hogy ezen feljegyzések alap
ján a kisegitő-iskolai tanuló abnormális egyénisége a nevelés és
oktatás keretében a megfelelő elbánásban részesülhessen.
A felvételi vizsgálatnak és kikérdezésnek azért kell oly rész
letesnek lennie, mert ez az irányadó a gyermekre nézve a kisegítő
iskolába járás egész ideje alatt.
A) H k isegítődskola ormosának pizsgálafa.
A kisegítő-iskolába járó tanulók testi állapotának vizsgálatánál
más szempontok szerint kell eljárni, mint a népiskolásokénál. Az
előbbi — különösen ha az érzékszervek vizsgálatát vesszük —
emennél jóval nehezebb is, kiváltképen akkor, ha a vizsgálat alatt
levő egyén saját tapasztalataira van szükségünk. Sok gyöngetehetségű gyermek az első vizsgálat alkalmával egyátalán nem
felel a hozzáintézett kérdésekre, vagy pedig annyira értelmetlen
a felelete, hogy abból következtetést vonni nem lehet. Az ily
gyermekekről csak hosszabb idő és nevelés után kaphatunk
megbízható adatokat.
a) Általános testi állapot és külső megjelenés. Nyelv.
Ehhez nem szükséges külső magyarázat, a fentebb említett
nehézségek az általános testi állapot, a külső megjelenés és a
nyelv megítélésénél nem játszanak szerepet.
b) Koponya méret és fejképződés.
A gyöngeelméjüség megítélésénél a koponya méretek közül
csak a legnagyobb fejkeiületmérő a fontos; ezt az a vízszintes
kör alkotja, amely átfogja a homlokot s a koponya hátsó részének
legnagyobb kidudorodását. Ha a fejkerület nem több 48 cm-nél,
akkor a gyermek kisfejű (mikrokeíal) s képezhetősége nagyon
korlátolt.
A koponya többi mérete, u. m. a legnagyobb hosszúság,
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a szélesség, ezek egymáshoz való viszonya, az álkapocs s a
hátsó koponya-átmérő stb. inkább anthropologiai szempontból
fontos, a kisegítő-iskolái tanuló megítélésénél nincs nagyobb
jelentőségük.
Egészen más a fej és a koponya alakjának a leírása; itt a
rendestől igen sok eltérést és különös sajátságokat találunk, ilyenek
pl.: a rendkívül alacsony és a repülő homlok, különféle rend
ellenesség a koponya alkatában, továbbá az angolkór s a kora
gyermekkorban átélt vízfejűség (makrokefalia) okozta sokféle
alakváltozás, amikre a vizsgáló orvosnak mind figyelemmel kell
lennie s azokat a „Minősítő lapon“ gondosan fel kell jegyeznie.
A fej és a koponya jelentősebb alakváltozásainak fénykép segít
ségével való megrögzítését — amit aztán a „Minősítő lap“-hoz
lehet csatolni — melegen ajánljuk.
c) Érzékszervek.
Az intelligencia fogyatékossága legjobban feltűnik az érzék
szervek vizsgálatánál. Sokszor meg kell elégednünk azzal, ha
megtudjuk állapítani, hogy az érzékszervnek a munkaképessége
ebben, vagy abban az irányban hiányokat mutat, mig a zavar
méreteit pontosan meghatározni nem lehet.
Szem.
A látóérzék vizsgálatát a felvételkor, de nem ritkán még a
kisegítő-iskola első éveiben is rendkívül megnehezíti az a körül
mény, hogy a betűk és a jegyek felismerése hiányos, bizonytalan.
Még az analfabéták számára készített látásvizsgáló táblákon sem
sikerül a pontos vizsgálat a gyermekek értelmetlensége miatt,
noha legfeljebb csak arról van szó, hogy a mutató- vagy a hüvelyk
ujjal megmutassa, fel -vagy lefelé, jobbra vagy balra fordul-e vala
mely szög a nyílásával, vagy megmondja valamely E alakú jelnek
merre nyúlnak az ágai. Még legelőbb azzal érhetünk el bizonyos
felületes eredményt, ha a tábla egyik részére apró pontokat (3 —4),
másik részére kis kereszteket, köröket, csillagokat stb. rajzolunk
és a rendesen látókkal megállapítjuk a határt, a honnét ezeket
mind jól fel lehet ismerni, Ezen eljárás segítségével nagyjában
megtudhatjuk, kik a rövid látók, vagy gyönge szeműek, ezen
fogyatkozásokra a tanításnál tekintettel leszünk s helyűket elől, a
tábla közelében jelöljük ki. A részletes látásvizsgálatot pedig
későbbre halászijuk.
Fontos a kisegítő iskolások színérzékének vizsgálata is, nem
azért, mintha a színvakság ezeknél nagyobb %-ban fordulna elő,
mint az épelméjű gyermekeknél, ellenkezőleg, a megejtett próbák
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ból — az eléje tett papírszalaghoz, vagy pamuttekercshez sok
különféle színű papírszalagból, vagy pamuttekercsből kell a meg
felelő színűt kiválasztania a gyermeknek — az tűnik ki, hogy a
szín-megkülönböztető képesség, még a finomabb színárnyalatoknál
is jól ki van fejlődve, de igen gyakori eset, hogy még az egysze
rűbb színek: „kék“, „zöld“, „sárga" neveit is eltévesztik, össze
keverik. A kisegítő-iskolába felvett növendékeknek csak kis része
ismeri a „barna“ és a „szürke“ elnevezést, de kivétel számba
megy köztük, aki a „rózsa színű“ vagy a „lila“ elnevezést ismeri.
Ha tehát a színérzék vizsgálatának a színvakság megállapítása
szempontjából nincs is valami nagy értéke, mivel színvakok a
kisegítő iskolások közt nem lelhetők nagyobb arányban mint a
normális gyermekek közt, az arra irányuló kutatásnak, hogy a
gyermek hány színt tud megnevezni: az intelligencia vizsgálat
szempontjából igen nagy jelentősége van. Ezen vizsgálatoknál a
szem külső megbetegedéseire is kiterjeszkedünk.
Fül.
Igen fontos a kisegitő-iskoiába járó gyermeknél az esetleges
nagyothallás megállapítása. Ennél is meg kell elégednünk kezdet
ben a vizsgálat legegyszerűbb módjával, megállapítjuk, hogy a
gyermek mily nagy távolságból érti meg a suttogó beszédet,
külön-külön kipróbáljuk ezt a gyermek jobb és bal fülén. Leg
jobb módja ennek az, ha a gyermekkel a neki 6 m. távolságból
suttogva elmondott számjegyeket ismételtetjük. Ha a suttogást
nem érti meg, akkor kisebb távolságból szólunk hozzá. A kisegítő
iskolások közt aránylag sokkal több a nagyothalló, mint a normális
gyermekek közt; különösen a beszédhibások közt találunk sokat,
nehezen hallót. Ha a nagyothallást megállapítottunk, nem elegendő,
ha erre csak a kisegítő-iskolái tanító van figyelemmel s előre
ülteti a gyermeket hanem a nagyothallást előidéző okokat is
kutatjuk s a gyermeket az iránt is alaposan megvizsgáljuk.
Szájüreg, fogak. Orr, torok.
A kisegítő-iskola tanulóinál legyünk nagy figyelemmel arra,
hogy a szájüreg megbetegedése, elfajulása, milyen összefüggés
ben van a fogakkal, a garat és a toroküreggel, a beszédhibákkal
és a nagyothallással; az orrüreg nyákhártyájának adenoid kinö
véseit és az azáltal előidézett nagyothallást sokan okozati össze
függésbe hozzák a gyongeelméjűséggel.
Külső bőr.
A külső bőr iskolaorvosi szempontból való megvizsgálásá
ról különösebbet nem mondhatni, csak arra mutatok rá, hogy

A gyöngetehetségű tanulók megvizsgálása és a fogyatkozás-megállapítás. 143

nem ritka náluk az érzékszervek és érzőidegek túlságos érzé
kenysége s a túlságig fokozodó fájdalomérzés. (Hiperaesthesia és
hiperalgésia.)
d) Leromlási jelek, fejlődésbeli eltérések, korábbi beteg
ségek maradványai.
Leromlási jelekkel normális gyermekeknél is igen gyakran
találkozunk, nem szabad tehát jelentőségüket túlságosan nagyra
értékelni, kivéve, hogy ha egyazon gyermeken több ilyen jelet
találunk. Mindenesetre ajánlatos különösen a koponyán és az
arcon levőket feljegyezni.
e) Szellemi és testi betegségek jelei.
A sokféle betegségtünetek közül főképen az idegrendszer
felületén mutatkozó rendellenességeket emeli ki a vizsgáló orvos,
amelyek a szellemi gyöngeséggel összefüggésben vannak (reflexek,
érzékenység, mozgási zavarok), továbbá az átélt angolkór marad
ványait. Ez utóbbi a kisegítő-iskolásokon gyakrabban fordul
elő, mint a normális iskolás gyermekeken. Ez az oka annak,
hogy a kisegítő-iskolába járó gyermekek közt nagyobb számban
találunk olyanokat, akiknél gyönge a hátizomzat, aránytalan a
csontrendszer, elgörbült a gerincoszlop stb. Egyik-másiknál a hátelgörbülés megakadályozása végett sürgős gyógykezelésre van
szükség. Fontosak a fejlődésbeli eltérések, főképen ha a test
együttes fejlődéséről van szó. Számos vizsgálat bizonyítja, hogy
a gyermekek átlagos fejlődése a különböző fajoknál országok
vidékek, kis- és nagyvárosok stb. szerint igen eltérő. Oly váro
sokban, ahol az iskolaorvosi intézmény rendszeresítve van, s az
iskolás gyermekeket bizonyos időpontokban mind megmérik;
igen értékes számszerű adatok nyerhetők a 8—14 éves fiúk és
leányok átlagos fejlődésére vonatkozólag, különösen ha azt vona
lakkal is feljegyzik. Ennek segítségével biztos adatok nyerhetők
azon vidék gyermekeinek átlagos fejlődéséről, amiből a nor
málistól eltérő fejlődést könnyen és helyesen ítélhetjük meg.
A testi fejlődés elmaradása, hogy t. i. a gyermek a testma
gasságban, súlyban a helybeli s a vele egykorú gyermekek mére
teitől jelentékenyen visszamarad : a kisegítő-iskolásoknál igen gya
kori. A gyermek ennek következtében a szellemi fejlődésben is
visszamarad, illetve a fejlődésnek egyik korábbi fokán meg
állapodik.
De ennek az ellenkezője is előfordulhat: a túlságos testmagasság, vagy az aránytalanul nagy testsúly. Mindakettő beteges,
természetellenes tünet, ami abban is nyilvánul, hogy ezek a túlnagy
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vagy igen súlyos gyermekek szellemileg nem ritkán visszamaradottak. Hasonló esetek helyes megítélése szempontjából is szük
séges, hogy az ott élő gyermekek átlagos magasság és súly
növekedéséről görbéket készítsünk, ami a kivételek elbírálását
jelentékenyen megkönnyíti.
Fel kell itt jegyezni a korábbi betegségek maradványaira
vonatkozó adatokat is.
B) fl pedagógus uizsgáíafa,
a) A figyelem és az érdeklődés.
Az érdeklődés és a figyelem az alapfeltételei minden szel
lemi képzésnek, csak hogy a figyelem gátlói, amikkel a kisegítőiskola minden új növendékénél fölös számban találkozunk, ezt
megnehezítik. Épen azért kell ezeket a gátlásokat a felvétel után
megejtendő intelligencia vizsgálatok alkalmával lehetőleg ponto
san megállapítani. Tanulmányozzuk a gyermeket, hogy tud-e ha
figyelnie kell nyugodtan ülni és magán uralkodni; könnyen, vagy
nehezen, vagy egyáltalán nem bírható a figyelésre; milyen figyelés
közben az arc kifejezése, erős vagy gyenge ingerekre van-e szük
sége, tud-e hosszabb ideig figyelni, vagy hamar kifárad, vájjon
nem csapongó, szétfolyó, álmodozó vagy szórakozott-e a gyer
mek, mindig egyformán vagy álhatatlanul figyel-e, van-e valami,
ami érdeklődését és figyelmét felkelti, van-e tantárgy, amelyik iránt
jobban érdeklődik, mint a többi iránt, hogyan viselkedik új anyag
előadásakor, figyel-e a játéknál vagy ott is kedvetlen, ügyetlen
és figyelmetlen-e stb. Tapasztalatainkat mind feljegyezzük.
Az érzékszervek betegségei, izomrángások vagy másféle
testi fogyatkozások, öníudatzavarok, még kis rosszullét is, az idő
járás befolyása, családi körülmények stb. mind mind gátlói lehet
nek a kisegítő-iskolái tanuló figyelmének, ezért az esetleg csak
átfutó, de az állandó, betegségérzet által előidézett zavarok is
mind feljegyzendők.
b) Szemlélő- és képzelőtehetség.
A szemlélőtehetség vizsgálatakor mindenekelőtt azt kell
eldönteni, hogy az érzékek külön és egymáshoz viszonyítva, hogyan
működnek. Kutassuk, felismeri-e a tanuló a tárgyakat és azok képét
egyes és csoport képen, tudja-e megkülönböztetni az alakokat,
színeket, anyagokat, hangokat, számbeli nagyságokat, cselekvése
ket és tulajdonságokat, még pedig nemcsak egy, hanem lehetőleg
több érzékkel is, mint a szaglás, az Ízlelés és a bőr és izomérzés
által. Igyekezzünk kideríteni, hogyan viselkedik a kisegítő-iskolái
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tanuló az új anyag tárgyalásakor: képes-e azt egyátalán felfogni,
vagy csak homályosan, bizonytalanul, hézagosán, hamisan fogja-e
fel, melyik érzéke fogad be jól vagy rosszul, felfogó képessége
mely irányban leggyengébb. Képzelő tehetségét is megvizsgáljuk
és kutatjuk, hogy van-e önönmagáról, a közeli és távolabbi kör
nyezetében levő személyekről, tárgyakról helyes képzete, vannak e
hely-, tér- és időképzetei, milyen a képzetalkotás, mi módon lehet
képzeteit legkönnyebben megint felújítani; valyon az újonnan belépő
képzetek könnyen, nehezen, egyátalán nem, vagy csak úgy mint
a kis gyermekekéi, kapcsolódnak a meglevőkhöz; vannak-e kény
szerképzetei.
c) Emlékezet, ítélőképesség.
A logikus gondolkodást, amint ez a fogalmak, Ítéletek, követ
keztetések alkotásából kitűnik, az új kisegítő-iskolái tanulóknál igen
ritkán találunk. Hogy ez irányú gyöngeségét pontosan tanulmá
nyozhassuk, meg kell állapítani, vannak-e a gyermeknek szókép
zetei, vagy hogy a helyes szóval jelöli-e meg a tárgyat, a helyes
fogalommal köti-e össze a szót, képes-e egyszerű fogalmakkal
adott parancsokat teljesíteni, fajra, minőségre, különbségre vonat
kozó kérdésekre tud-e helyesen felelni, két tárgyon fel tudja-e
sorolni az egyenlő, hasonló és különböző ismertető jeleket, tudja-e
a tárgyak lényeges ismertető jeleit s felismeri-e a tárgyat leírás
után, ismeri-e az ily elvont fogalmakat: „engedelmes, szorgalmas,
több, kevesebb“, stb.
Az Ítélőképesség vizsgálatakor kutatjuk, tudja-e a figyelmét
a belső lelki folyamatokra irányítani s azokat mérlegelni, képes-e
önállóan dolgozni, az ő korlátolt képzetkörében logikailag helyes
Ítéletet alkotni, vagy egyátalán gyönge-e az Ítélőképessége, amely
hamisan, ferdén, bizonytalanúl, lassan működik vagy betegesen
ragaszkodik hamis Ítéletekhez, valyon nem csupán emlékezetből
darálja-e le az Ítéleteket, tud-e újakat is alkotni.
A következtető képesség az ő különféle zavaraival legin
kább megnyilvánul a viszonykérdésekben, amelyek az okra és az
okozatra, a dolgok céljaira és értékére vonatkoznak; a módban,
a hogyan a kis könnyű történeteket megérti, a fontosabb részle
teket felismeri, ahogy a főbb dolgokat, a cselekvő személyek indító
okait, eljárásuk következményeit, az alakok összefüggését a képen
felismeri s ahogy a tanult fogalmakat és Ítéleteket alkalmazza a
gyermek. A társítóképesség vizsgálatakor jó szolgálatot tesznek a
kirakó játékok, az optikai izomcsalódásra a Denioor-féle kisér-
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let1) s a könnyű hívó szókkal végzett associációs vizsgálatok.23) A
gyengetehetségü gyermek képzete, fantáziája, többnyire tehetet
lenül áll, vagy betegesen izgatott Vizsgálatakor első sorban azt
kell megállapítanunk, hogy megvan-e az a gyermeknél egyátalán,
aztán vannak-e sajátosságai, kinövései (pl. fantasztikus hazudozás,
mily irányban). A játékokkal, más gyermekekkel való játék, a
gyermek magatartása a mese hallgatásakor, (1. f.) saját élményeinek
alkalomszerű elbeszélése, úgyszintén az álomra való nagy hajlan
dóság szintén jó útmutatók a rendellenes fantázia felismerésénél.
Az emlékezet gyengeségének vizsgálatánál kutatjuk, vissza
emlékezik-e a kisegítő-iskolái tanuló korábbi élményekre, esemé
nyekre, hosszabb idő után felismeri-e a tárgyakat, személyeket,
feledékeny-e, tévedéseit magától kijavítja-e, milyen a megtartó
képessége az új anyagnál, képeknél, betűknél, pénzeknél, szám
soroknál és összefüggéstelen szavaknál,8) mondatoknál s azok
tartalmánál, kicsiny mondásoknál, verseknél, daloknál. Valyon
a gépies emlékezés van-e túlsúlyban, mily irányban látszik emlé
kezete egyoldalúnak (alakok, számok stb.) vagy túlságosan gyön
gének, hogyan teljesíti a parancsokat stb.
‘) Nagyobb és kisebb palackba annyi sörétet öntünk, hogy mind a kettő
egyenlő súlyú legyen. A gyermekkel mind a két palackot megemeltetjük, aztán
megkérdezzük tőle, hogy melyik palack a nehezebb. Demoor szerint, a hat
éves kortól kezdve az épelméjű gyermek a kisebb palackot mondja nehezebb
nek. Ez a csalódás összetett képzettársítások eredménye. Ugyanis optikai benyo
másunk által vezetve, több erőt irányzunk elő a nagyobb palack felemelésére.
De, mivel a súly egyenlő, az el nem használt erőbeli fölösleg a nagyobb palack
nál a könnyűség benyomását kelti, miáltal az ennek felemelésére fordított izommegeröltetést végérvényben kisebbnek gondoljuk mint azt, amely a kisebb
palack felemelését idézte elő. Ha a nagyobb palackot még a 6 éven túl is
nehezebbnek mondja a gyermek, akkor ez az ítélőképesség hibájára vall.
2) Ilyen p l : Könnyű számsorok, a hét napjainak elmondatása, megfor
dított sorrendben is. A hivó módszer abból áll, hogy a gyermeknek mondunk
valamely szót, s felszólítjuk, mondja meg, hogy mi jutott arra a szóra az
eszébe. Ezen módszer alkalmazásakor nagy nehézséggel állunk szemben, mert
a gyöngetehetségű gyermeknek igen nehéz megmagyarázni, hogy tulajdonképen
mit is akarunk tőle. Ajánlatos azért előtte egy intelligens gyermekkel próbát
tenni. Hivó szóknak alkalmasak pl: hal (úszik), szekrény (magas), atya
(dolgozik), ágy (meleg), kép (fal), lő (puska), -iskola (tanul), kocsi (megy),
tinta (fekete), ég (angyal), hideg (víz), katona (puska). A zárójel közé tett
szók csak példák arra, mit felelhet esetleg a gyermek. Itt különösen kettőre
ügyeljünk: reagál-e egyáltalán és hogyan reagál a gyermek; továbbá, hogy mily
gyorsan történik a reakció.
3) A Ranschburg-féle szópármódszer.
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d) Nyelv.
A gyermek képzésénél igen nagy fontossága van a nyelv
vizsgálatának; akár a nyelv megértéséről, akár a nyelvkészségről
van szó. Épen azért meg kell vizsgálni, hogy tud-e a kisegítőiskolái tanuló hangokat, szótagokat, szókat, mondatokat felfogni
és elmondani, nem néma vagy halló néma-e, az első, második,
harmadik képzési hely mely hangjait — a záró, a súroló, az orrhangokat — nem tudja kiejteni, vagy rosszul ejti ki és mi okból,
ami különben az iskolaorvos adataiból (e. f.) is kiderül, tud e
hangtalan beszélő mozgásokat utánozni, milyen ügyesek a beszélő
izmai, tud-e megnevezett tárgyakat megmutatni, hallott parancsokat
teljesíteni, gondolatait nyelvtanilag helyesen fejezi-e ki és melyik
nyelvtani alakot nem tudja helyesen alkalmazni; nem lassú, fecsegő,
halk, viszhangos, dadogó, pösze beszédü-e és milyen mérvű ez
a fogyatkozása.
(Vége köv.)

A vakok amerikai intézetei.
Pennsylvánia.
Overbrook.
(Philadelphia mellett.)
Irta: Sóra Lajos.
(Folytatás.)

New-Yorkból a világ egyik legnagyobb méretű pályaudva
ráról a „Pennsylvania Railroad Terminal“ hatalmas kupolás váró
terméből indulunk el Amerika egyik legszebb intézetének meg
tekintésére.
Sínek tömkelegé között száguld vonatunk, miközben átlépünk
a Delaware folyón Pennsylvánia állam gazdag földjére. Alagutak
és csatornák tömegén végre beérkezünk az Unió harmadik nagy
városába — Philadelphiába, amely majdnem akkora területen fek
szik, mint London.
A város szívétől hat angol mérföldnyire (1 ang. mérföld =
L609 km.) fekszik a vakok intézete Overbrookban, mely utóbbi
Philadelphiának egyik külvárosa.
Már messziről feltűnik a kastélyszerü kupolás épület, mely
nek legszebb része a nemesi kúriákra emlékeztető kapubejárat.
A főépületet négyoldalról vasráccsal díszített kőkerítés veszi körűi,
melyhez hozzátartozik még a nagy athletikai pálya is. A kupolás
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folyosó két részre osztja az intézetet, egyik szárnya a fiúk, a
másik a leányok részére van berendezve.
Az intézet és az athletikai telep körülbelül 26 hold területet
foglal el. A főépület körül füvei benőtt s sétautakkal szegélyezett
játszóterek várják a vak gyermekeket.
Az épület belső két udvarán van az úgynevezett virágos kert,
melyet széles födött folyosó vesz körül.
A díszes bejáró kapun keresztül haladva a márvánnyal kira
kott kupolás előcsarnokba jutunk, mely csillog a tisztaságtól. Ez
a tisztaság végig feltalálható a legkisebb s legeldugottabb helyi-

A vakok overbrooki (Pennsylvánia) intézetének madártávlati képe
4l/2 hektár területtel.

ségben is. Az európai intézetek — néhányat leszámítva — bizony
még e tekintetben is sokat tanulhatnak a pedáns amerikaiaktól !
Tantermei és műhelyei világosak és magasak. Bútorzata és
padozata beeresztett amerikai fenyőfából készült.
Az első intézet 1833-ban létesült »Pennsylvania Institution
for the Instruction of the Blind« címmel Philadelphiában a Race
Street-en. A jelenlegi overbrooki intézetbe 1899-ben költöztek
be a vakok.
Az intézet első igazgatója a felső-sziléziai születésű Fried
länder Gyula R. volt, ki a lipcsei egyetem elvégzése után a vakok
bádeni, párisi és londoni intézeteibe került, honnan néhány évi
gyakorlat után átvitorlázott Amerikába s Philadelphiában tele
pedett meg.
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Ebben az időben indult meg Philadelphiában egy vakok
intézete létesítésének mozgalma, melynek egyik agilis lelke lett a
nagytudású Friedländer is. A városi tanács felismerve Friedländer
szaktudását s nemes karakterét, megbízta őt e nagyfontosságú
kérdés megoldásával. Friedländer 1832-ben két vak gyermek
(Marsh Sarolta és Marsh Ábrahám) tanításához fogott, kiknek
képzettségét előkelő közönség előtt az év végén be is mutatta.
Ugyanekkor Friedländer egy röpiratot szerkesztett, melyben kifej
tette a vakok oktathatóságát s egyben felhívta a polgárokat egy
intézet létesítésére vakok számára. Oly hatása volt a röpiratának,
hogy már 1833-ban meg is nyílhatott az első intézet, melynek
vezetőjéül a végrehajtó bizottság őt bízta meg. Friedländer kezdetNew-Yorki intézet.

Sütés-főzés.

ben a zenére fordította a fősúlyt. Bevezette ezenkívül az ipart is,
mert tudta azt, hogy ezen a téren találja a későbbi években a
vakok legnagyobb száma a legbiztosabb megélhetést!
Friedländer azonban csak hat évig vezethette az intézetet,
mert 1839-ben meghalt.
A jelenlegi intézet internátussal egybekapcsolt iskola, ugyan
azon céllal, mint a mi hazai intézeteink. Fenntartását adakozások,
jótékony egyesületek segélyei és állami szubvenció biztosítja. Évi
költségvetése 608.218 dollárt tesz ki.
Az intézetbe oly 5—21 éves korú és mindkét nemű vakok
nyerhetnek felvételt, kik egyéb testi hibában nem szenvednek és
szellemileg oktathatók.
A nevelő- és tanító intézet a praktikus célt szolgálja. Az
M ag y ar G y ó g y p ed ag ó g ia.
10
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elméleti tárgyak (nyelvtan, olvasás, írás, számolás, földrajz, törté
nelem, természettan stb.) mellett nagy szerepe jut a zenének és
az iparnak is.
Az iskola tanítja meg minden növendéknek azt, hogyan kell
eszét és kezét használni, miképen kell tudását az élet különféle
körülményei között értékesíteni, s végül miben rejlik a munka
dicsősége.
A Philadelphiai intézet volt az első, amely vakok dombor
nyomásával foglalkozott. Az első ilynemű nyomtatott domborbetüs könyv Szí. Márk evangéliuma volt. Nyomtatásra falapokat
New-Yorki intézet.

Stereograph ércből való anyalemezek nyomására.
(Az igazgató találmánya.)

használtak, melybe bevésték a betűket. Később szakítottak a nagyon
lassú eljárással s Alston szisztémája szerint mozgatható betűkre
tértek át. így folyt a nyomtatás 1879-ig, mikor is a louiswillei
(Kentucky) központi nyomda (Printing House) létesült, mely már
tökéletesebb gépeivel az összes intézeteket ellátta tankönyvekkel.
Az overbrooki új intézetben 192 bennlakó növendék részére
van hely. A szorgalmi idő 10 hónapig tart s a két havi szünidőre
az összes növendékek haza mennek.
A növendékek létszáma az egyes osztályokban maximum 14.
A vakok oktatásával 21 látó és 11 vak tanerő foglalkozik. A ház-
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vezetést 3 magasabb rangú tisztviselő látja el. A kisebb növen
dékek mellett 4 nevelőnő tölti be az anya szerepét. A szolga
személyzet és egyéb alkalmazottak száma meghaladja a 40-et.
E nagyszámú személyzet fölött áll az intézet igazgatója, ki ren
delkezéseit a végrehajtó bizottságtól nyeri.
Mint a többi vakok intézeteiben, úgy itt is — a statisztika
adatai szerint — a felvett növendékek megvakulásának legnagyobb
százalékát az újszülöttek szemgyullaoása adja.
A fiúk és a leányok 6 különálló osztályba vannak csopor
tosítva. Ezek mindegyike a növendékek kora szerint 3 csoportot
alkot. Az egyes csoportok ismét családot képeznek, s ennek feje
a housemother (anya).
Az osztályok tananyaga a népiskola tananyagánál többet
New-Yorki intézet.

Gépíró-terem.

nyújt. A tehetségesebb tanulók a felső fok elvégzése után az
intézet költségén egyetemre iratkozhatnak be. A zenét a város
legelső zenetanárai látják el a város költségén. Az intézet nagy
gondot fordít a hangolás tanítására, mely Amerikában a vakok
nak egyik fő keresetforrását képezi az életben.
Sajna, nálunk alig egy-két vak tudja ez iparággal megke
resni kenyerét.
A zongora tanulásnál az ujjak gyakorlására a folyosón fel
állított s kis helyet elfoglaló néma-zongorát használják.
A kézügyesítés és ipar köréből a leányokat megtanítják
gépen való varrásra, foltozásra, horgolásra, gyöngymunkára, szék
fonásra ; a fiúkat gyöngymunkára, székfonásra, seprőkészítésre,
szőnyegszövésre, hálókötésre és faslöjdre.
10'
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Az intézet a leányok részére egy rövidebb, de praktikus
célt szolgáló háztartásiam kurzust vezetett be már régebben, hol
megtanulják a polgári házvezetés legszükségesebb kellékeit (főzés,
sütés, mosás, mángolás, takarítás). Itt láttam először pontrend
szerű szakácskönyvet.
(Folyt, köv.)

Új törekvések a siketnémák oktatásában.
Irta: S zob olovszk y István.
(Folytatás.)

Amint látjuk, a siketnéma beszédhangja érthetőségének első
feltétele: az iitemszeríí beszéd. Bár az ütemszerű beszéd tagolt
jelleggel bír, messze esik a folyékonyság törvényszerűségétől,
mindamellett jobb, mint siketnémáink ú. n folyékony beszéde. A
siketnémák sima, folyékony beszéde többé-kevésbé érthetetlen. Az
érthetetlenség oka abban rejlik, hogy a siketnéma gondolatai nem
tudnak lépést tartani a beszélőszervek megfelelő mozgásaival. Az
utóbbiak gyorsabban peregnek le, miáltal a siketnéma a beszéd
egyes elemeit úgyszólván elnyeli, vagy teljesen elmosódva ejti ki.
Míg ellenben az ütemszerü beszéd az önfegyelmezésre, a pontos
ságra szoktatja a siketnémát. A beszéd érthetőbb lesz. Természe
tes, hogy az ütemek egybeolvadása a felső fokon múlhatatlanul
szükséges. Ezáltal a hangbeszéd darabossága némileg eltűnik.
Az érthetőségnek második feltétele: a tisztaság. T. i. a beszéd
hang tisztasága. Eszerint óvakodjunk a tálerőltetett beszédtől. Sok
helyütt a rendesnél fokozottabb energiát pazarolnak a hangfejlesz
tésre s a hangkapcsolásra. Magától értetődik, hogy az ily beszéd
fárasztó. A siketnéma inkább jelel, mi a hangbeszéd érvényesülé
sének csökkentésére vezet. A hangszalagok, a hangképzésnél közre
működő izmok a túlerőltetés folytán meglazulnak, lankadtakká,
petyhüdtekké válnak. A siketnéma hangja elveszti üdességét. csen
gését : durva, recsegő lesz. Épp ezért a siketnéma alaphangja inkább
moll legyen. A kapocs jó sokáig tiszta kapocs legyen. A lágy
beszéd örömet szerez a kis siketnémának, mert nem fáraszt, mint
a lármás hang. A gyermek ne beszéljen indulatosan, emelt hangon.
Legyünk figyelemmel az időjárásra, valamint a kis siketnéma
beszélőszerveinek időleges állapotára. A nyirkos, nedves, hideg
időben a hangszalagok rendszerint nyálkások; recsegő, durva
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hangot adnak. A náthás gyermektől nem kívánhatunk teljesen
tiszta, csengő hangot. Egyébként csak ártunk vele.
A kiejtés némi vázolása után még át kell térnünk a szájról
való leolvasásra is. Tudjuk, hogy a szájról való leolvasás nem
egyéb, mint bizonyos optikai képek, képsorozatok felfogása. A
hang leolvasása a siketnémára nézve tehát nem egyéb, mint a
hangképek megismerése.
A hangképek részint egyszerűek, részint összetettek. A hang
képekből képsorozatok, illetve szótagok, szavak, mondatok lesznek.
Első teendőnk, hogy a kis siketnémát a hangképek felfogá
sára képesítsük. Kiindulási pontunk minden bizonnyal a siketnéma
érdekköre s figyelme lesz. De valyon könnyű művelet-e a siket
néma ingadozó, fegyelmezetlen érdekkörét, figyelmét a hangképek
felfogására terelni? Tapasztalataink bizonyítják, hogy nem. Igaz és
kétségtelen, hogy a gyermek figyelme, érdeklődése kivált és elsőb
ben az időszemlélettel függ össze. Ebből önként következnék,
hogy a hangképek felfogása csak könnyű műveletet követel a kis
siketnémától. Hisz a hangképek felfogása is az időszemléleten
nyugszik. Ámde nem így áll a dolog! Bár a hangképek az időszemlélet keretébe tartoznak, mindamellett felfogásuk kezdetben
nagy munkát ró a siketnémára. A képek kicsinyek, homályosak,
kevésbbé érdekkeltők. Épp ezért a kezdet kezdetén nem a hang
képekből, hanem más, nagyobb arányú, a kis siketnéma által is
használt képekből kell kiindulnunk. Ilyenek főleg a hangképeknek
megfelelő mimikái mozgások, továbbá a sirás, az ivás, evés és a
nevetés utánzása, melyet a siketnéma is használ. Ezekből az ismert
s durva, darabos képekből lassan-lassan átmegyünk a tulajdon
képpeni hangképekre: a szájról való leolvasásra.
Tudatával bírunk annak, hogy a siketnémánál az érzékelést
illetőleg a szem viszi a főszerepet. így tehát ismernünk kell azon
tényezőket, melyek a szem munkáját elősegítik, könnyítik. A szemre
kellemes hatás nem a szemnek egyoldalú s fárasztó izgatásából,
hanem a szemideg végkészülékének'egyenletes és változatos inger
léséből áll. Épp ezért mindaz, ami a szemnek szól, változatos és
áttekinthető Jegyen. Az elhangzottak némileg felvilágosítanak ben
nünket arról, hogy a siketnéma tanuló tanítása rövidebb szakokra
legyen osztva, mint az épérzéküé. S mit látunk mégis? Azt, hogy
a siketnéma tanítási időtartama egyöntetű az épérzékűek tanításá
val. Vagyis itt is, meg ott is 50—50 percig tart a tanítási tartam.
Valyon a fenti bizonyságok szempontjából helyeselhető-e ez ?
Korántsem. Azért kívánatos, sőt szükségképpeni, hogy a siket
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némák oktatásánál az első tanítási időtartam 40, a többié 30—30
percből álljon.
Mert ha a síketnéma szeme a szájról való leolvasás révén
kimerül, hiábavaló minden további művelet. Hogy a mostani taní
tási időtartam káros hatással bír a siketnéma szemére, bizonysága
annak a sok rövidlátó, gyengénlátó siketnéma, akik bent az inté
zetben szerezték a bajt.
A szájról való leolvasásnak leghűbb példányképe: a tanár.
Mindenekelőtt arra kell törekednie, hogy a kis siketnéma világosan,
minden fokozottabb megerőltetés nélkül lássa minden beszédszervi
mozdulatát.
A tanár szája, illetve beszélőszervezete kellő megvilágításban
legyen. Továbbá teremtsünk oly környezetet, ahol a beszélőszervek
mozgásai jobban, élesebben domborodnak ki; ahol az ú. n. szemre
kellemes hatás is érvényesülhet. Az ilyen szájról való leolvasás
nem fáraszt, nem untat, hanem örömet szerez a kis siketnémának.
Ismerjük ez irradiatió tüneményének a törvényét, mely sze
rint világos tárgy nagyobbnak látszik a sötét környezetben, mint
máshol. Itt a látás élessége fokozódik. Nagyon helyénvaló tehát,
hogy a tanár fejének háttere ne világos, hanem sötét legyen. Ilyen
hátteret készíthetünk sötétzöld posztóból, mely nemcsak élesíti a
beszélőszervek mozgásképeit, hanem amellett üdébben hat a szemre,
mint a fehérre meszelt fal. Igyekezzük a kis siketnéma figyelmét
a képek, t. i. a hangképek optikai hűségére terelni. A szájról való
leolvasás nehézségei és különböző helytelenségei különösen abban
rejlenek, hogy a siketnéma nem figyeli, nem állandósítja meg a
hangképek, a képsorozatok lényeges jegyeit. Igen sokszor csak a
mellékkörülményekre ügyel, amiből számos hiba csúszik a szájról
való leolvasásba. Engedjünk teret a siketnémának, hogy a szájról
való leolvasást több példányon is gyakorolhassa. Ebből a szem
pontból véve, észszerű a szakrendszer behozatala, amely minálunk
még hiányzik. Az osztály tanulói nem nyújthatnak tökéletes képet
a szájról való leolvasásnak.
Ami a hangképek rögzítését illeti, e tekintetben kiváló szol
gálatot teljesít az agyagslöjd és az ú. n. hangképjelzés.
A siketnéma az agyagból különböző szájállásokat, beszédszervi helyzeteket készít, még pedig a hangfejlesztéssel kapcsola
tosan s párhuzamosan. Később áttérhet az egyes fogalmak ábrá
zolására s a betütipusok szerkesztésére.
A hangképjelzésről ezúttal nem szólok, mert hisz annak álta
lános lényegét e lap múlt évi 5-ik számában kifejtettem. Úgy az
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agyagslöjd, valamint a képjelzés igen alkalmas arra is, hogy a
siketnéma hangképfelfogására, a szájról való leolvasás mineműségére következtessünk.
Ezzel korántsem fejeztük be az első osztály anyagát, mert
hisz az első osztály sok olyannak a birtokosa, amit a jelen keret
ben nem is érintettünk. Ide tartoznék még többek között a fogal
mak szemléltetése, rögzítése, reprodukálása stb. Ezekre alkalomadtán még rá fogunk térni.

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításáról.
Irta: Szabó

Károly.

(Folytatás.)

Hogy tanításunkban képzeteket keletkeztethessünk, ehez szük
séges, hogy szemlélődésünket állandó figyelem kisérje. A figyelmet
azonban nem lehet a gyermekre parancsolni. Sőt a tanítás még az
önkénytes figyelemre sem számíthat, különösen a szellemi fogya
tékosoknál. Itt a gyermeknél fel kell kelteni a figyelmet, vagyis
önkénytelen figyelemmel kell számolnunk. Hogy a gyermeknél
önkénytelen figyelem jöjjön létre, a tanításnak érdekesnek és vál
tozatosnak kell lenni.
Érdekessé teszi a beszéd- és értelemgyakorlatok tanítását
a tanítás anyagának a valóságban való szemlélete. Tehát mindig
mindent szemléltetni kell. Többé-kevésbbé mindent lehet elfo
gadhatóan szemléltetni. Amit egyáltalában nem volna módunk
ban szemléltetni, azt elhagyjuk, mert a normális gyermekeknél sem
számíthatunk oly erős belső szemléletre, pusztán képzelődés alapján,
hogy csupán szómagyarázat útján a valóságnak megfelelő képze
teket alkossanak. Ha nem lehetséges ez az egészséges szellemű
gyermekeknél, annál kevésbbé lehetséges szellemi munkájukban
visszamaradt gyermekeknél. Ez azonban nem akarja leszállítani a
belső szemléltetés nagy jelentőségét és szükségességét nem teljesen
új anyagkörben.
Szemlélet nélkül kár az időért és fáradságért! Ez a sorrend:
szemlélet-képzet, képzet-szó, tartalom-alak. Mindig együtt, egymás
mellett, azonban soha más sorrendben. A képzet a test, a szó, a
ruha; a testre adjuk hát a ruhát.
Arra az ellenvetésre, hogy nem lehet mindent szemléltetni
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a beszéd- és értelemgyakorlat anyagában, az jegyzendő meg,
hogy a beszéd- és értelemgyakorlat a gyermeket saját világának,
környezetének megismerésére, megértésére akarja képessé tenni.
A legnagyobb methodikai tévelygés volna tehát, ha nem találnánk
módot annak bemutatására, ami minden nap mellettünk, velünk
van, előttünk történik s miben mi magunk is részt veszünk cselek
v ő ig vagy szenvedőig.
Szemléltetésre szolgálnak a nagy természet, modellek, képek,
lelki képek.
Legjobb maga az eleven élet, a természetes valóság. Ezeken
talál legtöbb észrevételt a gyermek, ez köti le legjobban figyel
mét, ez verődik legmaradandóbban emlékezetébe. Ez azonban
tanítási szempontból nem azt jelenti, hogy a tehénről csak az
istállóban, — a nyájról csak a mezőn, a legelésző bárányok között,
— a halról csak a halas-tóban vagy a patakban, — disznóölésről
csak egy valóságos disznóölés közepeit stb. stb. lehet szó.
Ez csupán annyit akar jelenteni, hogy mindent, amiről taní
tani akarunk, amennyiben szükséges vagy lehetséges, a valóság
ban lássa, természetes környezetében szemlélje a gyermek, akár
körülményeinél fogva egyedül, akár kirándulások, tanulmányi séták
keretében csoportban, hogy azután az iskolában tanítás tárgyává
lehessen tenni.
Jó szolgálatot tesznek a modellek oly esetekben, midőn taní
tásunk tárgyát már minden gyermek a valóságban látta, vagy ismét
léseknél, vagy végső esetekben a valóság hiányában. A modellek
azért jók, mert rendesen egyszerre egyet lehet bemutatni, nem
oszlik meg a figyelem több irányban. Plasztikusan mutatja be a
szemléltetendő dolgot, azért többoldalúlag lehet vizsgálat tárgyává
tenni. Ha modellek jók, a valóságban is felismerhetők azok a dol
gok, amiket bemutatnak.
Hibái, hogy méreteik rendszerint elütök a valóságtól, úgy,
hogy nagyság tekintetében belső szemléletre vannak kényszerítve
a szemlélők.
A modellekkel körülbelül úgy vannak a gyermekek, mint a
felnőttek a karikatúrákkal. Fantázia szükséges, hogy a karikatúrák
ról a valóságot megállapítsa a lélek; mégis azonnal fölismerjük
azt, akit egy jól sikerült karikatúrán láttunk.
Így vannak a gyermekek is. Azon gyermek, kinek állatmodelleket adnak játékszerül, jóllehet sohasem látott a valóságban
tigrist, elefántot, tevét, oroszlánt stbit, azonnal felismeri az állat
kertben a nevezett állatokat modelljeiről szerzett ismeretek alapján.
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A képeknél az a fő, hogy ne legyenek zsúfoltak; lehetőleg
elevenséget, életet leheljenek. Legyenek élénkek. Cselekvést, moz
gást vagy használható módot tüntessenek fel.
A kép vagy modell helyettesíthetik ugyan a természetet, de
nem pótolják. Mindkélféle szemléltetésnél egyetlen egy mozzana
tot figyelhet csak meg a gyermek; nem az élő valóság, de a kép
vagy modell rajzolódik a gyermek leikébe.
Ez a magyarázata, hogy a kép vagy modell iránt a gyermek
érdeklődése hamarább elvész, mint a valódi dolgok iránt.
Az érdekkeltés hatalmas eszköze, ha mindenről, amit a
véletlen felkínál, alkalomszerűleg nyújtunk képzeteket, vagy egyes
nyújtandó képzetek könnyebb felfogatására mi teremtünk alkalmat.
Ne sajnáljuk legszebb tanításunkat se abbahagyni egy alkalomszerűségért, mert a képzetek ereje, biztossága bőven fog kárpó
tolni félbenmaradt munkánkért.
Az alkalomszerű tanításnál csak képzetek alkotására, szemlé
letek nyújtására törekedjünk. A nyert képzetek kibővítésére, meg
beszélésére máskor is ráérünk. Nem volna tehát helyes, ha vala
mely véletlen által felkínált alkalomszerűséget (égiháború, repülni
tanuló madárkák, letört faág, baleset, gyermeki örömök stb. stb.)
azonnal tanítási anyaggá tennénk. így a gyermek nem tudna oly
élénk, eleven, erőteljes képzeteket szerezni e tárgyról, mert a foly
tonos kérdezgetésekkel, aprólékossággal mindig megzavarnék a
gyermek érdeklődését, s kérdéseinkkel megakadályoznék a gyer
mek lelkének fogékonyságát az iránt, ami őt leginkább érdekli.
Ezáltal pedig a tárgy elveszítené érdekességét is, különlegességét
is, sőt alkalomszerűségét is, mert tudvalevő dolog, hogy az „alkalomszerüség“ nehány percig szokott tartani rendes körülmények
között.
Kiváló értékénél fogva azért iparkodjunk tárgyunk tanításához
szükséges anyagunk érdekessé tételére hasznos alkalmat teremteni.
Az alkalomszerűség rendkívül értékes tanítási szempontból,
nemcsak azért, mert igen könnyen juttathatjuk a gyermekeket erő
teljes, eleven képzetekhez, de szükséges bizonyos esetekben
bármely anyag tanítása keretében, mint tanítási fűszer, a tanítás
ízesítésére, azaz a tanítás érdekesebbé, vonzóbbá tételére, a lankadó
figyelem fölrázására s munkakedvvel való felfrissítésére.
Ha bármit tanítunk s észrevesszük, hogy a gyermekek figyelme
lankad, elerőtlenedik, bármely oknál fogva, elegendő egy alkalom
szerűségnek nevezett kis epizód s újra fürge, eleven eszű, friss
az egész osztály.

158

Szabó Károly

Ilyen kis epizódok, ha észrevesszük a gyermekek bágyadtságát, minden átmenet nélkül, magyarázat nélkül, meglepetésszerűen
szakítsák meg a tanítást.
Például:
1. Nézzétek csak! Mi repül itt? Mit vitt a csőrében? Hová
viszi? Miért? stb. stb. (Egy madárka repült ablakunk előtt.)
2. Figyeljetek csak! Hová tűnt a nap? Keressük meg!
Miért nem süt? Miért van homály? stb. (Elborult az idő, eső van
keletkezőben.)
3. Hallgassátok csak! Mi az? Nem halljátok? Ki hallja?
Senki? Te sem? stb. (Tréfás epizód. Nincs semmi, amit hallgatni
kellene. Ez csak a figyelem fölélénkítésére törekszik. Végül világos
lesz ez a gyermekek előtt és jót nevetve, fölélénkülve folytatják
a tanulást tovább.)
4. Nini, nini, nézzétek Lacit! Álmos! Hopp, fölébredt!
Láttátok! Lefektessük? Hozzunk párnát? stb. (Valamely fiú szem
pillája elnehezedett.)
5. Nézzétek a fákat! Mi lelte őket? Miért hajlonganak most
egyszerre? Nézzétek a leveleket, hogy hintáznak! Mi az? stb.
(Szél kerekedett.)
6. Minden magyarázat nélkül megszakítom a tanítást 1—2
percre. Úgy csinálok, mintha gondolkoznám valamin, vagy mintha
néznék valamit. (A teljes csend hihetetlenül föl rázza a gyermek
érdeklődését.)
7. 1—2 percet rászánok arra, hogy A-t, B-t, C-ét megkér
dezem: hol volt tegnap, mit csinált, mit tanult, kivel labdázott, mit
álmodott? stb. stb. (Ez a váratlan kérdezősködés szerfölött izgatja
az ő nyugalmukat.)
8. Rendezek kéz, ruha, rend, tisztasági vizsgálatokat stb. stb.
Ezen élénkítésre szolgáló hatásos dolgoknak se vége, se
hossza. Egy jó tanító ebben kifogyhatatlan. Föl lehet e célra hasz
nálni az iskolai élet minden mozzanatát. Példáimmal csak ezek
sokféleségét és kifogyhatatlanságát akartam föltüntetni.
E jelentéktelennek látszó kis apróságok valódi becsét csak
azok tudják igazán, akik ezeket használják, vagy látták egy-egy
tanítás keretében használni. Hatása meglepő! Mintha 2 perc alatt
a növendékeket kicserélték volna.
Az „alkalomszerűség“-nek nevezett kis apróságok élettani,
lélektani s methodikai jelentőségét a teljes megérthetés kedvéért
egy példával világítom meg.
Az értelemnek egy tárgyra való koncentrálása, vagyis a figye
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lemnek egy helyre való irányítása az agyban, a felfogó s figyelő
központokban ugyanazt a hatást idézi elő bizonyos idő múlva,
mint ha karunkat megfeszítve, mozdulatlanul tartjuk egy meghatá
rozott irányban akár előre, akár oldalt, akár fölfelé, — egy bizo
nyos ideig.
Köztudatú, hogy az első perc kedélyes, semmi különöset
nem érzünk. Vigan s jókedvűen tartjuk feszültségben karunk
izmait. A második perctől kezdve azonban már bizonyos nyugta
lanító melegség, majd kellemetlen nyilalások, görcsös fájdalmak,
végül a kimerülés kezdődő jelei (izzadás, szívdobogás, ájulási
érzések) vesznek rajtunk erőt s kényszerítenek karunk levevésére
s izmaink elernyesztésére. A fáradás kezdődő megnyilvánulásától
ugyanis a fáradság az idő hatványozott mértéke szerint növekedik.
Éppen azért a' legedzettebb tornászok sem képesek 5 percnél
tovább feszültségben tartani mozdulatlan karjuk izmait.
Ellenben, ha karunkat, midőn a fáradság első jelei mutatkoz
nak, csak egy pillanatra elmozdítjuk, kilendítjük más irányba, s
újra visszahelyezzük előbbi mozdulatlanságába; ha ezt mindig
megismételjük, mikor a fáradság kezd jelentkezni: gyenge izmú
emberek is, hihetetlen ideig tudják karjaikat a kimerültség min
den nyoma nélkül feszültségben tartani.
A tornászok tehát, hogy izmaikat a kimerítő fáradtságtól meg
óvják, egyes mozdulatokat, kilendüléseket tesznek merev helyze
tükből s ezen ellentétes lendületek, mozdulatok teszik izmaikat
újra erőssé s további munkára képessé.
Ugyanígy van ez a psychéné! is, mint a testnél. Ha a gyer
mek lankadó, erőtlenedő figyelőképességét csak egy pillanatra is
kilendítjük merev, mozdulatlan feszültségéből; ha újabb hatások,
jelenségek követelik a gyermek lelki energiáit bármily rövid időre
is: visszanyeri a lélek az előbbi tárgy iránt is fogékonyságát és
érdeklődését.
Innen van az, hogy minél gyengébb a gyermek szellemi
képessége, minél kimerültebb szervezete: annál csapongóbb, nyug
talanabb figyelme a rendszeres tanítás keretében, annál inkább
igényli az alkalomszerűséget, sőt annak gyakoriságát követeli.
Az érdeklődést nagyban fokozza még, ha a gyermekekkel
egymást ellenőriztetjük s javíttatjuk.
A tanító modora, kedélye, a tárgy iránt mutatoti szeretete
mind eszközei az érdekkeltésnek.
Legyen a tanító nyugodt, nyájas, elnéző; a téves vagy rossz
feleletet türelemmel javítsa vagy javíttassa ki, ne használjon indu

160

Hazai hírek

latot eláruló kifejezéseket, de még viselkedésében se legyen észre
vehető ideges türelmetlenség. A tudatlanság büntetése csak árt az
érdeklődésnek, mert a gyermek lelki erejét a félelem s nyugtalan
ság bénítja meg.
Ha a tanító mutatja, hogy ő is együtt töri fejét a feltett kér
dés felett; ha ő is örömet mutat, midőn valamely gyermeknek
sikere volt: bizonyos, hogy érdeklődést keltett tanítása iránt.
(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsa április hó 30-án gyűlést tartott a következő tárgysorozattal :
1. Bejelentések.
2. A gyógypedagógiai tan.-képző tanári testületének jegyző
könyve.
3. A gyógypedagógiai intézetek évvégi vizsgálatai.
4. A siketnémák oktatására vonatkozó beadvány.
5. A kolozsvári siketnémák társaskörének szabályai.
6. A siketnémák jolsvai intézete igazgatóságának a siketnémák
beiskolázására vonatkozó javaslata.
7. Két gyógypedagógus tanulmányi segély iránti kérelme.
8. A siketnémák kaposvári intézete igazgatóságának március
15-re vonatkozó felterjesztése.
9. Egy községi tanító kérvénye a beszédhibások tanfolyama iránt.
10. Marostorda vm. kir. tanfelügyelőségének felterjesztése
kisegítő-iskola tárgyában.
1!. A vakok budapesti intézete igazgatóságának a vegyesek
gyűjteményére vonatkozó felterjesztése.
12. A kisegítő iskolák tankönyv kérdése.
13. A siketnémák ungvári intézete igazgatóságának hitoktatói
vizsgálat iránti javaslata.
14. Esetleges indítványok.
Akadémiai kitüntetések. F. évi április 23-án a Magyar
Tudományos Akadémia nagygyűlése két kiváló kartársunkat pálya
díjjal jutalmazta. Dr. Kertész Manó, az ideges gyermekek állami
középiskolájának tanára „Finn-ugor jelzős szerkezetek“ című mun
kájával a Marcibányi-díjaí nyerte el. Dr. Bihari Károly, a siketnémák
budapesti állami intézetének tanára pedig „Állam- és társadalomtan“
című müve alapján a Sztrokay-pályázatra kitűzött 200 drb. arannyal
jutalmaztatott meg. Mindkettőt rendkívüli büszkeségünkre szolgáló
fényes sikereik alkalmával szívből köszöntjük. Dr. Biharit kartársai
külön ünneplésben is részesítették. Körülbelül százan gyűltek össze
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még a messze vidékről is pályatársai, barátai és tisztelői közül a
siketnémák budapesti intézetének tanári testületé által rendezett
közös vacsorán, mely alkalommal Klis Lajos, Borbély Sándor és
Simon József meleg szeretettől áthatott lendületes szavakkal köszön
tötte jeles kartársunkat.
Pivár-emléktábla leleplezés. A kartársi megbecsülésnek
szentelt megható ünnepet e hó 4-én a hazai gyógypedagógusok
tekintélyes tábora. Akkor leplezték le Pivár Ignác, a siketnémák
váci kir. intézete, majd a vakok budapesti kir. intézete igazgató
jának emlékezetére a csobánkai templom falába helyezett nagy
márványtáblát. A nagyszabásúnak alakult kedves ünnepélyen kul
tuszminisztériumunk is képviseltette magát dr. Tóth István, minisz
teri titkár által, ki fenkölt szavakkal emlékezvén meg a néhairól,
koszorút helyezett az emléktábla alá. Az ünnepély jelentőségét,
egyben Pivár Ignác érdemeit Borbély Sándor igazgató méltatta
gyönyörű, mélyebbnél mélyebb gondolatoktól gazdag beszédben.
Az ő vezetése alatt álló intézet tanári testületének koszorúját
Záborszky Árpád kartársunk helyezte le beszéd kíséretében. Herodek
Károly igazgató a vakok budapesti kir. intézete tanári karának
koszorújával ékesítette az emléktáblát a szívből fakadó igaz meg
győződés szavainak kíséretében. Koszorút helyezett az emléktábla
alá a vakok kolozsvári intézete, a vakok foglalkoztatója, a vakok
önképző köre és a siketnémák Otthona is. Az ünnepélyen a kegyes
tanítórend is képviseltette magát. Külön kell megemlékeznünk
Mlinkó István igazgatóról, ki az emléktábla elhelyezés gondolatá
nak kezdeményezője volt. Az ő buzdítása révén fejlődött az elis
merés e magasztos megnyilatkozása odáig, hogy a kartársi meg
becsülés ünnepét ü'hettük.
Vak növendékek bemutatása. F. é. április hó 19-én Szilágycsehen, 20-án Zsibón tartottak Kolumbán Károly és Bartha
Jenő kartársaink a vakok kolozsvári orsz. intézetének 12 vak növen
dékével ismeretterjesztő előadást. Mindkét helyen a közönségnek
szine-java volt jelen. A 9 pontból álló műsort a legnagyobb figye
lemmel és meleg érdeklődéssel hallgatták végig.
A tanárok és a vak növendékek pompás ellátásáról mindkét
helyen a községi elöljáróságok és a társadalom is gondoskodtak.
Az előadások alkalmával a vakok mostoha ügye erkölcsileg
és anyagilag egy kis lépéssel előbbre jutott.
A két helyen a bevétel 450 korona volt.
Vakok birkozóversenye. F. évi április hó 26-án újra ünnep
volt a vakok budapesti kir. orsz. intézetében. Akkor tartották meg
az idei birkozóversenyt, amely már másodízben ismétlődik. Ez a
nap pedig mindig ünnepet jelent az összes növendékeknek. Egész
éven át azért dolgoznak lelkesedéssel és kitartással, hogy ezen a
napon tűnjék ki nemes küzdelemben erejük és ügyességük. Ekkor
nyerik el fáradozásuk és kitartó igyekezetük legszebb jutalmát, a
nyilvánosság elismerését és a nagyközönség jelenlétében való
kitüntetés dicsőségét. Türelmetlenül is várták az idei versenyt.
Tavaly az első verseny előtt inkább kiváncsiak voltak, hogy milyen
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is lesz az. Az idén azonban az egyes versenyzők előnyeit és
egyéni fogásait ismerve, már az esélyeket fontolgatták s kellemes
izgalommal tárgyalták, hogy ki lesz a győztes. Az utolsó napok
nak minden szabad idejét felhasználták, hogy kellően felkészülve
menjenek a küzdelembe. Egyik-másik még titokban is trenírozott.
A közönség az idén is szívesen kereste fel ez alkalomból
az intézetet, hogy sportszeretetének hódoljon s hogy filléreivel a
legnemesebb célt, a vakok sportalapjának gyarapítását elősegítse.
Nem nagyszámú, de lelkes közönség nézte végig az érdekes és
változatos mérkőzéseket. Ott láttuk a Budapest, Budapesti Hírlap,
Budapesti Napló és Pesti Napló tudósítóit, akik érdekes és figyel
met keltő cikkekben számoltak be a nagyközönségnek a verseny
lefolyásáról és eredményéről s az ott szerzett benyomásokról.
Sajnálattal tapasztaltuk azonban, hogy a társintézetek nem igen
érdeklődtek.
A verseny Herodek Károly megnyitó szavai után vette kez
detét. 20 növendék birkózott 3 súlycsoportban. 45 kg.-ig könnyűsúly, 45—55 kg.-ig középsúly és 55 kg.-on felül nehézsúly. Elő
ször minden súlycsoport előmérkőzéseit bonyolították le. Azután
pedig a döntőmérkőzéseknek lehettünk szemtanúi.
Örömmel tapasztaltuk, hogy tavaly óta nagyot haladtak a
birkózásban. Izmaik erősödtek, technikájuk fejlődött, mozdulataik
fürgék, fogásaik biztosak. Munkájukat a tudatosság és nyugodtság
jellemezte. Elismeréssel kell adóznunk Fiedler Lajos kartársunknak
azért az odaadó és buzgó munkálkodásáért, amellyel ezt a gyö
nyörű eredményt elérte.
A jelenlévők feszült érdeklődéssel kisérték az egyes mérkő
zéseket s az elismerés szavai hangzottak el egy-egy mesterien
kidolgozóit híd, piruett vagy nelson után. A döntőmérkőzések
alkalmával pedig tapssal jutalmazták a győztes ügyességét.
A mérkőzések befejezése után a díjak kiosztására került a
sor. Minden súlycsoportban az első nagy ezüstérmet, a második
kis ezüstérmet, a harmadik bronzérmet nyert. A díjakat elismerő
és buzdító szavak kíséretében nyújtotta át az igazgató a győzte
seknek. Fiedler Lajosnak pedig meleg szavakban mondott köszö
netét azért a szeretetteljes fáradozásért, amellyel a növendékeket
erre a sportra oktatja. Végül pedig a megjelentekhez intézett
köszönő szavakat.
Ezzel lezajlott az idei verseny is, melynek színhelyét abban
a tudatban és reményben hagytuk el, hogy az a mag, amelyet
Kirschenheuter Ferenc és Fiedler Lajos vetettek el, idővel hatal
mas és terebélyes fává fejlődik, amely nemcsak az erkölcsi, hanem
az anyagi sikerek gyümölcsét is meg fogja teremni. Adja Isten,
hogy úgy legyen!
/. gy.
A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete ezidei
közgyűlését július hó első napjaiban Keszthelyen fogja megtartani.
Az elnökség már serényen intézkedik, hogy e közgyűlés is minél
nagyobb sikerű legyen.
A siketnémák budapesti állami intézetében a létesítendő
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internátus építkezési munkálatai annyira előrehaladottak, hogy a
régi intézettel való összekötő munkák is kezdetüket veszik. Ez
oknál fogva az intézetben az oktatás május 15-én már befejeződött.
Az évvégi vizsgálatok Berkes János miniszteri kiküldött jelenlétében
e hó 7., 8. és 9-én tartattak.
A beszédhibák javítására szolgáló szünidei tanfolyam
ezidén miniszteri intézkedés folytán elmarad. A tanfolyam ezideig
ugyanis a siketnémák budapesti intézetében tartatott meg, ámde
az ott folyó nagyszabású építkezési és átalakítási munkák lehetet
lenné teszik valamely helyiségnek a tanfolyam céljaira való át
engedését.
Tanulniányúti kiküldetés. A vakok tanárainak XIV. Düssel
dorfban tartandó kongresszusára a nm. vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszter úr Kleitsch János és Fiedler Lajos kartársakaí
küldi ki. Miként értesülünk, nevezett kartársak ez alkalomból több
kiváló német intézet látogatását is tervbe vették.
A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület Délmagyar
országi Fiókja április hó végén tartotta ez évi közgyűlését, melyen
dezseri Bielek Aladár miniszteri titkár mint a központi egyesület
alelnöke is részt vett. A közgyűlés határozatából kifolyólag a vakok
temesvári foglalkoztatója is hamarosan új otthonba fog költözni.
Szünidei tanfolyam. A nagyméltóságú vallás- és közokta
tásügyi m. kir. Minisztérium 1913. évi április hó 22.-én 51.980. sz.
alatt kelt rendelete értelmében a f. évi nyári szünidő alatt gyengetehetségüek oktatására képző tanfolyam lesz.
E tanfolyamra, mely június hó 24.-én kezdődik, okleveles
népiskolai tanítók és tanítónők vétetnek fel.
A tanfolyamra felvett vidéki hallgatók a budapesti állami
gyógypedagógiai nevelőintézetben lakás és teljes ellátásban része
sülnek.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir Minisztériumhoz címzett,
egy koronás bélyeggel ellátott kérvények, a tanítói oklevél csato
lásával legkésőbb 1913. évi május hó 18. áig Berkes János igaz
gató, szakt. előadóhoz küldendők.
Telekadományozás. Eperjes szab. kir. város képviselőtestü
lete átengedte az alig néhány hónap előtt megnyílt vakok intéze
tének terjeszkedés céljából az intézettel szomszédos, a város
tulajdonát képező telkét.
Slöjd-tanfolyam a gyógypedagógiai hallgatók részére.
A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir, miniszter úr magas
rendelkezése folytán a gyógypedagógiai hallgatók gyakorlatilag
tartoznak elsajátítani azokat az ismereteket, melyeket a gyógypeda
gógiai intézetek magasfokú slöjd-oktatása igényel. E. célból hat
hónapos tanfolyam szervezíetett számukra, melynek vezetője Simon
József kartársunk.
Adomány a vakok számára. Az eperjesi vakok eddig
vesszőáztató kádjukkal csolnakáztak és csolnakáztatfák át füzveszszőjüket a Tárcán. Miután pedig most a Danubiustól egy szép
csolnakot kaptak ajándékba, ősztől kezdve fűztermésüket ezzel
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fogják a Tárcán átszállítani Addig pedig a sport szolgálatába
állítják, kedves ajándékukat.
Ünnepély a vakok egyesületében. Kedves és megható
ünnepség folyt le május 1-én a vakok gyámolító egyesületének
Hungária-úti új épületében. A vak munkások Andrássy Dénes
önképző köre megalapítója és tb. elnöke Vitár Rezső, egyesületi
gondnok születésnapja alkalmából díszgyülést tartott, amelynek
gazdag és változatos műsora valósággal gyönyörködtette a lelket.
Az ünnepély Offenbach Orfeus nyitányával kezdődött, amelyet
az egyesület zenekara játszott. Majd Palóc Amália elnök szép
szavakban fejezte ki sorstársai háláját szeretett elnökük iránt. Az
üdvözlés után ének, szavalat, zongora- és gordonkajáték tette
változatossá az ünnepélyt. Tizedik pont gyanánt pedig színjáték
szerepelt. Az ember tragédiájából az első színt adták elő ügyesen
és sikerültén.
t. gy.
Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti áll. intézetébe
felvételt nyernek teljesen siketnéma, — avagy részleges hallású —
továbbá némi beszédmaradvánnyal bíró, előrehaladottabb korban
megsikelült gyermekek. A szegénysorsúak az intézeti képzés egész
idejére eltartási segélyt kaphatnak az intézettől. A felvételi folya
modványok május 25-ig küldendők be az intézet igazgatóságához:
Budapest, Vili. kér., Mosonyi u 8. szám alá. Az igazgatóság az
érdeklődőknek díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat.
Gyengeelméjűek, gyengetehetségűek felvétele. A borosjenői (Arad-m) gyógypedagógiai nevelő és foglalkoztató állami
intézetbe az 1913/14. tanévben több gyengeelméjű és gyengetehetségű növendék vétetik fel. §zegénysorsúak ingyenes elhelyezést
nyernek. Tájékoztatót ingyen küld az intézet igazgatója: Csapó
György.

VEGYES.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia előfize
tési díját beküldötték:
1912re: Wayán Ferenc Pozsony 5, Kolunbán Károly Kolozs
vár 5, Hrivnák László Temesvár 10, Pischinger Nándor Budapest
5, Schnellbach Ferenc Kaposvár 1911 re 5 koronát.
1913ra: Vollmann János Budapest 10, Pápay Mária Budapest
10, Ungermann József Budapest 10, Frey József Budapest 5,
Krupa Pál Budapest 10, „V. Gy. O. 1:.“ Budapest 10, Siketnémák
intézete Arad 10 koronát.
Budapest, 1913. május hó 3-án
K leitsch János

a kiadóhivatal vezetője
VII., István-út 95.
Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. sz.

