
A gyöngetehetségű tanulók megvizsgálása és a 
fogyatkozás-megállapítás.

Irta: Éltes Mátyás.

(Vége.)

e) Iskolai ismeretek és készségek.
Az iskolai ismeretek vizsgálata magában véve nem nyújt hü 

képet a kisegítő iskolai tanuló abnormis szellemi állapotáról, de 
szükség van rá, mert azt kiegészíti. Legcélszerűbb ezt úgy 
megkezdeni, hogy előbb nehezebb kérdéseket adunk fel a külön
féle tárgyakból és fokozatosan áttérünk a könnyebbekre, s a 
legkönnyebbekre. E szempontok mellett elsősorban

a számolásból
vizsgáljuk meg a gyermeket. Először szemléltetés nélkül, aztán 
megnevezett számokkal (5 dió, 8 alma), ha így sem sikerül, köz
vetlen szemléltetéssel adjuk fel a példát. Előbb a 100—20-ig terjedő 
számkörben próbáljuk az összeadást, kivonást, szorzást, osztást, aztán 
a 20—10-es körben, majd megkíséreljük a 10—5-ös körben az 
összeadást, kivonást, a számok felfogását, ha ez sem menne, 
5—2-es számkörben összeadást, kivonást s a számfogalmakat, végül 
a sok és az egy felfogását vizsgáljuk.

Az olvasásnál
nehezebből kiindulva egymásután megállapítjuk, melyik nagy vagy 
kis nyomtatott, melyik nagy vagy kis írott betűt nem ismeri fel 
azonnal a gyermek, hogy a tanult betűk közül többet, vagy csak 
4-et, 3 at, 2-őt tud vagy nem tud összefoglalni (olvasni), ezt is 
előbb az olvasó-táblán, aztán hallás után vizsgáljuk, végül kiter
jeszkedünk arra is, hogy az olvasott szókat és mondatokat meg
érti-e a gyermek.

Az írásnál
hasonlókép a nehezebbről a könnyebbre haladva megállapítjuk, 
hogy a gyermek a kis mondatokat, szavakat helyesírással vagy 
csak hallás és kiejtés után (fonetikailag) tudja-e leírni; a két
jegyű mássalhangzókat, az egyes hangokat— mássalhangzókat és 
magánhangzókat — tollbamondás után leírja e, az írott nagy és 
kis betűk közül melyiket nem tudja leírni, hogyan másolja le a 
többit (íráspróba), jobb- vagy balkezével, tükörírást ír-e, az írásnál
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nem reszket-e, a jobbkéz tökéletlen vagy béna volta miatt nem a 
balkézzel ír-e.

CJ érzelem» és akarafmííködés.
A kisegítő-iskolások érzelmi élete is gyakran mutat rend

ellenességeket s nem ritkán igen alacsony fokon áll. Kedélyéletét 
illetőleg először általában meg kell állapítani, minő a gyermek 
hangulata, részvétlen, kedélytompult, lehangolt, szomorú, kedvetlen 
vagy izgatott, érzékeny, ingerlékeny, gyorsan változó, szeszélyes, 
betegesen jókedvű-e s hogy ezen kedélyváltozások észreve
hetők-e az arc kifejezésében vagy más testi jelenségekben is. 
Meg kell figyelni, milyen benyomást gyakorolnak a gyermekre afájda- 
lom, az öröm, az evés, az ivás és más érzéki élvezetek; egykedvü-e 
ha helyes feleletet adott vagy sikerült munkát végzett; kiváncsi-, 
tréfás-, képmutató-, hazudó-e; örül-e a virágnak, a szép képnek, az 
éneknek, a rendnek, a tisztaságnak; bír e érzékkel a jog és jog
talanság iránt, van-e becsület- és szemérem-érzéke, van-e hajlama 
különködésre, nem ijedősen visszahúzódó-, félénk önbizalom híjján- 
való-, önző-, kö/etelőző-, megférhetetlen-, uralkodó-, irigy-, kárör
vendő-, hirtelen haragvó-, durva-, rombolásra hajló- és állatkínzó-e, 
vannak-e dühkitörései; rábeszélésre vissza tudja-e tartani érzelmeit, 
a képzetlefolyásra milyen hatása van hangulatának és érzelmeinek.

Szellemi elmaradottság és gyenge akaraterő majdnem mindig 
együtt járnak s mivel az utóbbi legtisztábban a tettekben jut 
kifejezésre, igyekezzünk megtudni, hogy viselkedik a kisegítő-iskolás 
gyermek a munkánál: csak kényszereszközzel vagy rábeszé
léssel lehet-e őt munkára bírni; azonnal, vagy hosszabb halo
gatás után kezd-e a feladott munkába, lassan, kapkodva, kedvet
lenül, kitartás nélkül dolgozik e, nem lankad-e hamar, gépiesen 
vagy megfontolva dolgozik-e, a munkánál szem előtt tartja-e 
annak a célját; minő a munka vége, ha azt a kezdetével ösz- 
szevetjük. Állapítsuk meg továbbá azt is, van-e gyermekben kész
ség arra, hogy tetteiben erkölcsi szempontok szerint igazodjék, 
milyen viszonyban van erkölcsi ellenállóképessége szellemi gyön- 
geségéhez, milyen viselkedésű akkor, ha tudja, hogy nem figyelik: 
a játéknál, az utcán, egyedül, vagy társaságban, könnyű vagy nehéz 
munkája van-e vele a nevelőnek, a vele szemben tanúsított enge
detlenség értelem hiányból, feledékenységből, beteges makacs
kodásból vagy rosszakaratból ered-e; a parancsokat gyorsan, 
vagy lassan végzi-e; elégedetlen-, mogorva-e, ha meg kell tennie 
valamit, lehet-e őt egyáíalán szoktatni, minő befolyást gyakorolnak
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a csábítók cselekvéseire, minő befolyása van testi állapotának 
és érzéki életének a cselekvésre; van-e hajlama álmodozásra, 
lopásra, koldulásra, csavargásra, vannak-e akaratában abnormis 
irányzatok, pl. nemi ösztönök, cselekvésbeli zavarok, testtartási 
rendellenességek, arcfintorgatás, kisérő mozgások, vannak-e hirte
len szenvedélyei és kényszerkitörései, lehet-e őt erkölcsileg gyen
gének jellemezni.

D) H k iseg ífő 'isk o la  ormosának v élem én ye a B)~ (sze llem i á llapot) 
é s  CJ- (érzelem » é s  akarafm ííködés)=hez.

Minél alaposabban ismerjük mindjárt kezdettől fogva a 
kisegítő-iskolái tanuló szellemi állapotát, érzelmi- és akaratmükö- 
dését, annál könnyebben megtalálhatjuk a módját annak is: hogy 
és mikép lehet a tanulót előbbre vinni. Hogy tehát a psychiátriailag 
képzett kisegítő-iskolái orvos is megmondja az ő véleményét a 
figyelemről, szemlélő és képzelőtehetségről stb. az csak termé
szetes és ez annál fontosabb, mert az orvos sokszor egészen 
más szempontok szerint alkotja meg a gyermekről ítéletét, 
mint a kisegítő-iskola tanítója, már pedig a sokoldalú pontos 
megismerésnek igen nagy haszna és fontossága van.

2. A g y e r m e k  fe j lő d ése  a k is e g í tő - i s k o lá b a n .

A) folytatólagos megfigyelések és különösebb gyógypedagógiai 
eljárások és azok eredménye.

E helyen a kisegítő iskola tanítója és orvosa feljegyzi pon
tosan és a kelet megjelölésével mindazt, amit a tanévközben 
a gyermekről és annak változott viszonyairól megtudtak. Első
sorban a testi állapotot kell megállapítani, különösen a test súlyát 
és magasságát, a betegségekben előfordult változásokat, az újon
nan fellépett betegségeket, esetleg azok gyógyítási módját. Le
írjuk azokat a test állapotára vonatkozó, a családi és másféle 
eseteket és befolyásokat, amelyek gátlólag vagy segítőleg hatot
tak a lélek-, a kedély- és az akarat fejlődésére, azonkívül a gyermek 
lényében mutatkozó feltűnő változásokat, hangulathullámzásokat, 
végül a nevelésnél s a tanításnál alkalmazott eszközöket és azok 
eredményét.

A tanév végén minden körülmények között fel kell jegyezni, 
hogy a tanuló a megelőző évvel szemben tanusított-e előbbre 
haladást. E célból szabadon írjuk le a gyermek állapotát: a testi 
fejlődést az orvos, a lelki képességeket, iskolai ismereteket és 
készségeket a kisegítő-iskola tanítója jegyzi fel,
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B) Bizonyítványok.
A megfelelő helyre be kell írni a növendék osztályzatát is. 

A kiválóságokra valló érdemjegyek, minők a kitűnő, a jeles, stb. 
osztogatásánál óvatosnak kell lenni, mert ezek a laikus közönséget, 
a szülőt de magát a gyermeket Is könnyen megtéveszthetik. Aján
latos azokat, akik az osztály tananyagát elvégezték az elégséges, 
akik elmaradtak az „elégtelen“ s akik a közepesektől némileg 
kiválnak a „jó“ jeggyel osztályozni.

Az osztályozásnál a többi gyógypedagógiai intézet érdem
jegyeit használjuk.

3. A kisegítő-iskolából való elbocsátás.

a) Átküldés az elemi iskolába.
Ha a kisegítő-iskola valamelyik tanulóját más intézetbe vagy 

iskolába veszik fel, minősítési lapjának másolatát annak az 
iskolának hivatalból megküldi a kisegítő-iskola, de soha sem 
szabad ezt az írást a gyermek vagy a szülő kezébe adni.

b) Iskolakötelezettségének befejezése után. c) Elbocsátó 
bizonyítvány.

Bár az iskolai évek alatt tett följegyzésekből a kisegítő-iskolái 
tanuló testi, szellemi és erkölcsi világa, az utolsó iskolai év 
adataiból annak testi és szellemi állapota megismerhető, mégis, 
tekintettel a fiúk katonakötelezettségére és sok más körül
ményre, mikor a hatóság kiván felvilágosítást a volt kisegítő- 
iskolái tanulóról: ajánlatos a gyermek testi és lelki állapotát az 
iskola kötelékéből való elbocsátáskor, a fentebb vázolt nézőpon
tok szerint röviden, találóan úgy feljegyezni, hogy azok segít
ségével egyéniségéről tiszta képet kapjunk. Különös jelentőséggel 
bírnak azok az adatok, amelyek felvilágosítanak, hogy a kisegítő
iskola tanulójának van-e feltűnő hajlama valamely életpályára, 
hogy teljesen, vagy részben keresőképes-e a gyermek s hogy 
nincsenek-e kiriminális hajlamai. Az orvos idevágó véleményére 
szintén szükség van. III. A kilépés után.
A) A továbbképzés. B) Pálya-választás. C) Erkölcsi magatartás.

D) Katonakötelezettség.
Ezekre a pontokra nem lehet oly pontosan válaszolni, mint 

a megelőzőkre, de minden kisegítő-iskolái tanító törekedjen arra, 
hogy a kisegítő-iskolái tanulót az iskola elhagyása után is lehetőleg



szemmel tartsa és róla mindazt, amit megtud, gondosan írja fel, 
főkép azért, hogy annak jellemrajza tökéletes legyen s ha szükség 
van rá, segítsen rajta; de azért is, hogy megállapítsa, mily haszonnal 
volt rája nézve a kisegítő-iskolái nevelés és oktatás. Könnyen és 
megbízható módon megvalósítható ez azokban a községekben, 
amelyekben továbbképző iskolák és védő egyesületek állnak fen 
és gondoskodnak a kilépett kisegítő-iskolái tanulókról.

*  **
A gyermeki intelligencia vizsgálatára az eddigi tapasztalatok 

szerint legalkalmasabb a Binet  és Si mon párisi tudósok által 
feltalált módszer, amely abból áll, hogy a különböző korú (3—15 
éves) gyermekeknek korukhoz mért kérdéseket (tests) adunk fel. 
E kérdéseket (Nagy Lászl ó szerint: próbákat) Binet  utolsó, 
1911. április havában megjelent munkájában „La mesure du 
développement de l’intelligence chez les jeunes enfants“ így állapí
totta meg:

a 3 éves: megmutatja az orrát, száját stb, két számot ismétel, 
a képen levő tárgyakat megnevezi, család-nevét meg
mondja, 6 szótagból álló mondatot ismétel.

a 4 éves: megmondja fiú-e vagy leány, megnevezi (megmu
tatja) a kulcsot, a kést stb., három számot ismétel, 
5 és 6 cm. hosszú vonalat összehasonlít.

az 5 éves: az egyformának látszó 3 és 12 gr.-, továbbá a ó és 15 gr.
súlyú skatulyákat helyesen összehasonlítja, egy négy
zetet lemásol, tíz szótagból álló mondatot elismétel, 
türelemjátékoí megfejt (két téglalap közül az egyiket 
átlósan két háromszögre vágjuk szét s a gyermeknek 
ezeket össze kell úgy illesztenie, hogy téglalap 
legyen.)

a fí éves: a délelőttöt és a délutánt megkülömbözteti, megha
tározza a tárgyakat használatuk szerint, lemásol egy 
dülényt, megszámlál 13 fillért, alakokat esztétikai 
szempontból összehasonlít.

a 7 éves: jobb kezével megfogja a bal fülét, elmondja, hogy 
mit csinálnak valamely képen az emberek, megszám
lál 9 fillért, ha közte 3 két filléres van, négy szint 
megnevez.

Á gyöngetehetségű tanulók megvizsgálása és a fogyatkozás-megállapítás. 1 6 9



170 A gyöngetehetségű tanulók megvizsgálása és a fogyatkozás-megállapítás.

a 8 éves: emlékezetből összehasonlít két tárgyat, számlál 20 tói 
1-ig, a nem teljesen megrajzolt alakok hézagait fel
ismeri, megmondja a nap dátumát, ismétel öt számot.

a 9 éves: egy koronából visszaad 20 fillért, meghatározza a 
tárgyakat használatuk szerint magasabb meghatáro
zással, (Pl. „az asztal olyan tárgy, amelyen eszünk“) 
az összes ércpénzeket fölismeri, a hónapokat 
elszámlálja, könnyű kérdésekre megfelel („ha lema
radtunk a villamosról, mit csináljunk?“)

a 10 éves: elrendez öt, külsőleg egyforma, de különböző súlyú 
dobozt, előbb megtekintett két rajzott emlékezetből 
lemásol, képtelen mondatokat megbírál, nehéz kér
déseket megfejt, három adott szót mondatokba foglal.

a 12 éves: ellenáll a vonalak suggesztív hatásának (ezt röviden 
leírni nem lehet), 3 perc alatt 60 nál több szót mond, 
három szót („Budapest, patak, szerencse“) egy mon
datba foglal, elvont szavakat meghatároz, rendezet
len mondatok értelmét megfejti.

a 15 éves: hét számot ismétel, egy perc alatt három rimet 
mond, 26 szótagból álló mondatot ismétel, képet 
megmagyaráz, talányt megfejt.

Az eredményt Binet a következő módon számítja ki: meg
próbáljuk, hogy a gyermek melyik évnek tudja valamennyi fel
adatát megfejteni és megállapítjuk, hogy az a gyermek értelmi 
tekintetben, mondjuk: 8 éves. Aztán végig megyünk a következő 
évek kérdésein is, amelyeket csak részben fejtett meg és minden 
helyesen megfejtett öt próba után egy évvel magasabbra számít
juk a gyermek értelmi korát. Binet szerint: az a gyermek, aki
nek értelmi kora 3 évvel alacsonyabban áll, mint élete kora- 
visszamaradt, abnormális, gyöngetehetségü.*)

*) B i n e t —S i mo n  próbáit 120 magyar gyermeken kipróbálta a szerző 
1913.



A vakok amerikai intézetei. 
Pennsylvania.

Overbrook.
(Philadelphia mellett.)

Irta: SérajLajos.

(Folytatás.)

Az intézet tornaterme a legmodernebb követelmények által 
előírt tornaszerekkel van ellátva. Torna oktatás alól csak az inté-

Á vakok amerikai intézetei. If i

A fiúk oszlopos folyosója a kertből tekintve.

zeti orvos által kijelölt növendékek vannak felmentve. A növen
dékek a lehetőség szerint minden nap a szabadban sétálnak s 
gyakrabban tesznek kirándulást tornatanárok vezetésével a közeli 
erdőbe vagy mezőségre (scouts boy). A belső udvart övező szé
les födött oszlopos folyosón végzik a növendékek rosszabb idő 
esetén lefekvés előtti és felkelés utáni svéd-gyakorlataikat.

Minden növendékről külön egészségi lapot vezetnek, melybe 
a súlyt, magasságot, mellbőséget, a tüdő kapacitását stb. negyed- 
évenkint bevezetik.
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Nem hiányzik ebből a tornateremből a körhinta, rugós súlyzó, 
buzogány, trapéz, ló, bordás-fal, mérő-, huzó- és nyomó-készülék, 
gyürühinta, futópálya, mászórúd, box-labda, nyújtó, korlát stb. 
A tornaterem egyik sarkán zongora áll, melyet a tánc- és mene- 
telési gyakorlatok, valamint körjátékoknál használnak, Atletizálássa! 
már egy évtizednél hosszabb idő óta foglalkoznak s a versenye
ket még régebben meghonosították. Versenyre hívják a más állam
ban fekvő intézetek növendékeit, sőt látó iskola tanulóit is.

Az atlétikai mezőn készült futó-pálya mindkét oldalán vas
sodrony van kifeszítve. Ezen sodronyon lóg a csúszó fogantyú, 
mely a futásnál a vaknál a nálunk látható félelmet legyőzi.

100-yardos futás (start).

Nem póráz ez — mint sokan hiszik, — hanem vezetője, szeme 
a vak atlétának futás közben.

Keserű visszaemlékezés kél bennem, mikor intézetünk udva
rán a futóstartra készen lehajolt vak gyermekeink indulását s 
kínos, félelemteli ügyetlen futását szemlélem.

A képzelet szárnyán elröpül ilyenkor lelkem a philadelphiai 
intézet szabad torna terére, hol csodálkozva néztem a kifeszített 
acél-drót vezeték mellett bátran rohanó vakot, mint húzza le látó 
versenytársát!

Az indulást pisztolylövéssel jelzik. A végcélnál magasan 
kifeszített drótról bojtos fonalak lógnak le, melyek a vak arcát
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érintve, megállásra késztetik. Azt hiszem ez mégis jobb. mint a 
mi elkapási rendszerünk!

A gyermekek torna öltönye a lehető legegyszerűbb barnás 
rövid vászonnadrágból, egy fekete rövid ujjas szvitterből és fehér 
vagy fekete vászon cipőből áll.

Az olimpiádi versenyek megmutatták, hogy testnevelés terén 
a pálma Amerikát illeti!

Hogy szép eredményeket mutatnak fel Amerikában a vakok
kal is, azt elsősorban annak tudom be, miszerint a tornaoktatás 
egy kézben van letéve. Fiúkat férfi-, leányokat nő-tornatanár tanítja 
Philadelphiában. Torna órák után a kiizadt testű vakok langyos
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Távolugrás helyből. 9 láb. 7'/2 in. Rekord.

tust vesznek s utána 10 percig lubickolnak a levegő hőfokánál 
valamivel melegebb vizű nagy uszodában.

Az intézetben szaktanítás folyik. A tantárgyak beosztása 
részben egész, részben félórás. Külön órát nem vesznek fel a 
kémiára, ezt az egészségtan keretébe szorítják bele.

A nők éppen úgy tanítanak elméleti tárgyakat, mint a férfiak. 
Nálunk sokan azt tartják, hogy a nő nem tud felsőbb fokon 
fegyelmet tartani éppen azért, — mert nő! Másként áll ez Ame
rikában ! Itt ugyanis elesik ez a fölfogás, mert sehot a világon 
nincs a nőnek oly tekintélye, mint Amerikában!

Ezért könnyű Amerikában nőt alkalmazni az iskolában. A 
nálunk ismert s használt Klein-féle írás helyett ebben az intézet
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ben a pencil-writting (ceruza-írás) van bevezetve. A készülék egy 
hornyolt nemez papírból és egy az írópapirt leszorító csiptetőből 
áll. A készüléken a vak gyermekek ceruzával ugyanolyan betűket 
írnak, mint a látók. Ez az írás ugyanazt a célt szolgálja, mint a 
Klein-féle latin betűs készülék betűinek szedése és nyomtatása. A 
készülék ára a 24 K-ás Klein-féle írógép mellett csak néhány fil
lérbe kerül.

Az intézettel szemben lévő nagy telken van az iskola kert, 
hol az egyes csoportoknak ki van jelölve egy kis kertecske, ame
lyet azután a növendékek a tanár vezetése, felügyelete és segítsége 
mellett művelnek. Azon kérdésemre — What do you think garde-

Séra Lajos

Közös uszoda. Megnyílt 1907. február hóban.

ning last spring did fór you? =  (Mit gondolsz miféle gyakorlati 
hasznod volt a legutóbbi tavaszkor a kerti munkából ?) — igy 
feleltek:

„Megtanultam a különböző főzeléknövények elültetési módját.“ 
„Megtanultam gyomlálni.“
„Megtanultam, hogyan kell vizes talajt lecsapolni s alagcsö- 

vezni.“
„Megtanultam figyelmesnek lenni.“
Ezek, és még sok fel nem sorolt hasonló feleletek fényes 

bizonyságai annak a hasznos kerti munkának, melyet a philadel
phiai intézetben kultiválnak.



A vakok amerikai intézetei. 175

Az intézet aulájához közel foglal helyet a vasvázas, gazdag 
Braille-f. könyvtár és olvasóterem, mely reggel 8-tól estig minden
kinek rendelkezésére áll. Ebben a teremben a könyvtárosi tisztet 
egy vak leány tölti be.

A könyvtár tízezer kötetet számlál. (Ezek közül 2300 füzet.) 
Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha az intézet napi munkarendjét 
is felsorolom: d. e. 6 20 felkelés, 7 00—-7 30 reggeli, 7'30—7'40 
szabad idő, 7'40—8'10 reggeli séta, 810—8'25 ágyak bevetése 
(8'10-ig szellőzik az ágyneműt), 8'25—9'00 erkölcstani magyaráza
tok, 9 00—9 50 iskolai munkák, 9 50—10 00 szünet, 10’00—10 50 
iskolai munkák, 10 50—1100 szünet, 1 l'OO—l l -50 iskolai munkák, 
11 *50—12’00 szünet,
d. u. 12 00—12 25 iskolai munkák, 12 25—12-30 szünet, 12’30—100 
ebéd, 1 00—1 40 szabad idő, 140—210 iskolai munkák, 2 1 0 -  3'00 
ugyanaz, 3 00—3.10 szünet, 3 10—4 00 iskolai munkák, 4 00—4'10 
szünet, 4‘ 10—5 00 iskolai munkák, 5'00—ő'OO szabad idő, 600— 
630 vacsora, 6 30—7-00 szabad idő, 7 00—7‘ 15 erkölcstani ma
gyarázatok és ének a díszteremben, 715—8'00 tanulási idő, 8’00— 
8* 15 A és F család aludni tér, 8* 15—8'25 szünet, 8'25—9'00 csen
des foglalkozás, 9‘00—9'15 B és E család aludni tér, 9’00—9'30 
C és D családbelieknek szünet, végül 9'30—9'45 C és D család 
aludni megy.

A C és D  család tagjainak (17—24 évesek) I. napi tanulási 
és egyéb elfoglaltsági ideje =  9 óra 45 perc, 11. étkezési idő — 
1 óra 30 perc, 111. szabad ideje — 3 óra 55 perc és IV. alvási 
ideje =  8 óra 50 perc. Összesen =  24 óra.

A B és E családhoz tartoznak (14—17 évesek) elfoglaltságuk 
a fenti sorrendben =  1. 9 óra 45 perc, 11. 1 óra 30 perc, 111. 3 
óra 25 perc és IV. 9 óra 20 perc. Összesen ~  24 óra.

Az A és B családbelieknek (9—14 évesek) elfoglaltsága 1. 8 
óra 55 perc, 11. 1 óra 30 perc, ül. 3 óra 15 perc és IV. 10 óra 
20 perc. Összesen =  24 óra.

Vasárnap a fölkelés és reggelizés fél órával később történik, 
mint hétköznapokon.

Amerikában a vakok intézeteinek színeik vannak. A phila
delphiai intézet színe . piros-fehér. Az első a bátorságnak, a másik 
a szándék tisztaságának és szeplőtelenségének a jele. E színek 
különösen a jelvényeken és érmeken jutnak kifejezésre.

(Folyt, köv.)
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A siketnémák tanítása a szabadban.
Irta: Szobolovszky István.

Az egyén a kultúra és a civilizáció révén ma már nagyon 
messze elkerült a természettől. Különösen az intelligens egyén. 
Hogy ez így v n, bizonysága annak az a sok hiba, rendellenes
ség, mely a természettől elszigetelt egyén szervezetében s szel
lemében található. A mostani nevelés jóformán csak mestersé
ges suggestiókból van összeróva. Pedig minden kétséget kizáróan 
bizonyos, hogy a mesterséges tényezők —- bármily helyesek is — 
nem elegendők a helyes nevelés keresztülvitelére. Az emberek 
lassan-lassan belátják a hibát, amennyiben hovatovább kikivánkoz- 
nak abba a természetes miliőbe, melyet valamikor otthagytak. De

A IV. osztály növendékei.

felolcsudn k a természettől majdnem légmentesen elzárt iskolák is 
s utat engednek az évszakok és az időjárás minőségének meg- 
felelelő szabadban való tanításnak. A szabadban való tanítás esz
méje a sportot kedvelő angoloknál fogamzott meg. Hullámai tova 
terjednek, mindenütt testet és lelket üdítő iszapot hagynak hátra.

A szabadban való tanításnak több módja, kimenetele van. 
Az angol és az amerikai iskolák jobbára a szabad terek, ligetek 
iskolái. A tavaszi, nyári és az őszi tanítási helyiségek sátrak vagy 
lugasszerü építmények. Környezetük valóságos édenkert: pompás 
virágokkal, lombos fákkal, bokrokkal, tavakkal, vízesésekkel, sza
bad fürdőkkel, zuhanyokkal stb.

ltt-ott az úgynevezett erdei iskolák is érvényesülnek, melyek 
kisebb-nagyobb telepekből állanak az erdő valamelyes kies tisztásán.
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Mondanom sem kell, mert tények igazolják, hogy az eddig 
említett iskolákban nevelt nemzedék erős, edzett szervezettel, ideg
zettel, fokozott szellemi energiával s nemes érzelmekkel rendel
kezik. Épp ellenkezője a kőfalak közé ékelt s ott nevelt tanuló 
ilynemű képességeinek.

Mindezeket röviden vázoltam, hogy a magyar siketnéma 
oktatás is körülményeihez képest okulhasson belőle. Ha végig
tekintünk szerencsétlen gyermekeinken, fogyatkozásukon kívül még 
oly fogyatkozásokra bukkanunk, melyek a mostani nevelésnek 
róhatók fel bűnül. Javarészt sápadtak, véznák, vérszegények. Leg
inkább az első osztályos tanulókon észleljük a nevelés hibáit. 
Ősszel, amikor az intézet kőfalai közé kerülnek, legtöbbje piros-

Az V. osztály növendékei.

pozsgás, edzett gyermek. Később a zárt helyiségben való foly
tonos tartózkodás leszedi az egészség zománcát, hogy a petyhüdt- 
ségnek, a fonnyadtságnak engedjen teret. Hisz statisztikailag be 
lehetne bizonyítani, hogy a siketnémák között átlag több a tüdő
vészre hajló s egyéb bajokban szenvedő gyermek, mint az épér- 
zéküek között.

Mindezek kívánják, követelik, hogy a siketnéma minél több 
időt töltsön a szabadban, a jó, por- és füstmentes levegőn. Ennek 
lehetőségét akár az ú. n. kerti, akár pedig az erdei, ligeti iskolák 
érvényesülésében találhatjuk. Ott, ahol a város környéke fás, erdős, 
inkább az erdei tanítást kell Űznünk. Ahol az intézetnek megfelelő 
kertje van, a sátrakban való tanítás előnyösebb. T. i. a kertben.

Azonban tundnunk kell, hogy a szabadban való tanítás nem
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csak a szoros értelemben vett testi nevelést szolgálja; hanem egy
úttal kiválóan alkalmas a siketnéma fásult s szűkös körű érzelmi
világa gazdagítására s nemesbítésére is. Bő és változatos anyagot 
szolgál a beszédtanításnak, a földrajznak, a természetrajznak, a 
rajznak, stb. Minden nevelés csak akkor halad a helyes úton, 
hogyha a gyermek meglevő ismereteire, tapasztalataira támaszko
dik. Azonban a gyermek ismereteit, tapasztalatait, melyeket az 
iskola keretein kívül szerzett, csak akkor tudjuk észerüen kiaknázni, 
hogyha oly miliőbe, oly suggestiókba helyezzük, mint aminőben 
szerezte meglevő ismereteit, tapasztalatait. Az egyén lelke olyan, 
mint a drótnélküli telegráf, mely csak megfelelő rezgésekre reagál. 
Ez rávonatkozik a siketnéma érzelmi világára is. A siketnémák zöme

A VII. és VIII. osztály növendékei.

az alsónépréteg gyermeke. Ismereteinek, tapasztalatainak főforrása: 
a mező, a kert, az erdő.

Itt vetette meg alapját azoknak az érzelmeknek is, melyektől 
az u. n. gyermek boldogsága, a boldog gyermekkor sarjadzik. 
Nos, nyujtunk-e a kis siketnémának oly alkalmat, amely szerzett, 
megalapozott érzelmeit rezgésbe hozza? Korántsem. A kis siket
néma az otthon élvezett szabadsága helyett börtönt, béklyót kap. 
Mindenünnen csak zordonság, kietlenség, korlátoltság integet felé. 
Mintha Dante „Divina comediá“-jának néhány, de mélyértelmü 
szava oda volna szegezve az intézet kapujára: „Lasciate ogni 
speranza“. Intésül annak, hogy a siketnéma mondjon le minden 
reményről, mely boldog gyermekkorával függ össze.

Ne feledjük, hogy a íetnőtt sokkal könnyebben tud bele
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helyezkedni a múltak tapasztalataiba, eseményeibe, mint a gyermek, 
akit inkább a jelen érdekel. A mostani intézetek csak egyoldalú 
miliővel dolgoznak. Nem tudják a kis siketnéma otthon szerzett 
ismereteit, érzelmeit értékesíteni. Pedig e nélkül nincs alap. Hiány
zik a természetes suggestió által keletkezett alapnak a művelése.

A gyermek jobban érdeklődik a fejlődő dolgok, tárgyak 
iránt, mint a holt, élettelenek iránt. Az intézetek berendezése bizo
nyos holt dolgok sorozata, ahol az élettanításról szó sem lehet. 
Minél korábban keltjük fel a siketnéma lelkében a természet iránti 
szeretetet, annál nagyobb teret biztosítunk a nemes érzelmek, 
különösen az észtéíikai érzelem érvényesülésének. A természeti 
szép sokkal alkalmasabb a siketnéma alaphangulata felkeltéséhez, *

A tanulók játékából: a mosás.
*

mint a mesterséges szép. A szobrászat, festészet, mellyel a siket
néma esztétikai érzelmére hatunk, jobbára tipus, egyéni vonások 
összeróvásából származik. Tehát ez a suggesztió egyoldalúbb, mint 
a természet suggestiója. Különböző, változatos szépsége, melyben 
mintegy megfürdik a lélek.

Amint már az eddigiekből láttuk, a szabadban való tanítás
nak megbecsülhetetlen értéke van. Legnagyobb értéke különösen 
e három tényezőben rejlik: a szervezetedző, az ismeretnyujtó és 
az érzelmek nemesítő tényezőkben.

Ezek után kérdésünk tárgyát képezi: mikor tanítsunk a sza
badban ? A téli hónapok tanítása az osztály beléletére szorítkozik. 
Ilyenkor azokat az ismereteket tanítjuk, melyek a szociális élet 
lényegére, a benne való eligazodására vonatkoznak. A tavaszi és
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az őszi hónapok igen alkalmasak a természetben rejlő értékek 
kiaknázására.

Egyelőre természetesen csak a jó időt használhatjuk célunk 
keresztülvitelére. Később mikor megfelelő eszközeink, tereink lesz
nek, mint Amerikában és Angliában, folytatólagos tanulásokat is ren
dezhetünk. A szabadban való tanítás különleges taneszközökre szo
rítkozik. Minden tanulónak kis hordozható s könnyen kezelhető 
széke legyen. A füzetek, vázlatkönyvek kemény hátlappal, fedél
lappal bírjanak. A gyermekek ide írják, rajzolják a természet ölén 
szerzett ismereteket. A fogalomkörök az egyes osztályok szerint 
igen különbözők. A felső osztályok ne elszigetelten, hanem az 
összetartózandóságban írják, rajzolják le a természetben kapott 
ismereteket. így pl. leírhatják, lerajzolhatják a tó életét, környeze
tét; a völgy szépségeit, stb. A tanár készítsen fényképeket, felvéte
leket azokról a tárgyakról, helyekről, melyek iránt a siketnémák 
fokozott érdeklődést tanúsítottak. Az ily felvételek nagy szolgálatot 
tesznek az osztályban való tanításnak. Felnyitják, életre keltik a 
már feledésbe ment ismereteket, elhalványult érzelmeket, mert 
abból a miliőből származnak, melyben a tanuló tartózkodott.

Igaz ugyan, hogy a szabadban való tanítás — különösen 
elején — kissé szétforgácsolja a siketnéma figyelmét, de ez oly 
csekély hiba, mely a nyert értékek között teljesen eltűnik.

Záradékul még meg kell említenem; hogy a hazai siketnéma- 
intézetek között a körmöcbányai intézet az első, melyben a sza
badban való tanítás már érvényesül. Az eszmét még a tanév ele
jén Váradi Zsigmond igazgató pendítette meg. Az eddigi ered
mények teljesen megfelelnek a várakozás kívánalmainak. Ezekről 
később fogunk beszámolni.

Az itt közölt képek a siketnémák körmöcbányai intézete erdei 
tanításának néhány mozzanatát jelzik.

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

(Vége.)

A jó tanításnak változatosnak is kell lennie. A beszéd- és 
értelemgyakorlati tanításnak különösen ilyennek kell lenni. Először 
azért, mert legtöbb anyag, alkalom itt kínálkozik a jó tanítónak;
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másodszor, mert egy és ugyanazon tárgy tanításánál is a leg
különbözőbb s legellentétesebb képzetek s ismeretek nyújtását 
parancsolja célunk. S ez nem is olyan nehéz, mint látszik. Ha nem 
akarunk okvetlen tanítani, hanem csak azt a szerény célunkat akar
juk elérni, hogy tanításunk tárgyáról a gyermekek képzettel, foga
lommal, s bizonyos mértékű ismeretekkel bírjanak: a gyermekek 
maguk teszik változatossá a tanítást. Hiszen ugyanazon tárgyról 
minden gyermek mást tud ; mást látott, mást hallott, mást tapasztalt!

Változatossá teszi a tanítást az, ha nem a tanító állapítja meg 
az egyes tárgyaknál, mi a gyermekre nézve fontos, hanem ami 
iránt a gyermek szeretete megnyilvánul, ami iránt a gyermek lelke 
érdeklődik, ami hajlamaival megegyező, azt teszi tanításában köz
ponttá s ehez fűzi az általános értékű s szükséges ismereteket.

Ha cselekvőleg tanítunk, változatos lesz a tanítás, mert a 
gyermek könnyen repülő képzelete, tapasztalatainak szétszórtsága 
nem engedi meg, hogy egy körben sokáig időzzünk.

Változatossá tehetjük tanításunkat a sok oldalú szemléltetéssel. 
Figyelem fordítandó arra, hogy a szemléltetési eszközöket necsak 
használjuk, hanem ügyesen használjuk. Ne idézzünk egy tárgynál 
soká. Különösen a modell s a kép hagy sok kívánni valót változatos
ság szempontjából. Ha itt nem leleményes a tanító s nem tudja 
a krétát ügyesen használni, kis mesék s versecskék nem állnak 
rendelkezésre: nagyon hamar megunja a gyermek.

A szellemileg fogyatékosok tanítása még inkább megköve
teli az érdekességet s változatosságot, mint a normálisak tanítása. 
Nálunk még inkább kell vigyázni, hogy érdeklődésük felkeltessék 
s fenntartassék. E tekintetben különösen az jegyzendő meg: ne 
engedjük őket barangolni csapongó képzeletük, szertefoszló figyel
mük szerint széltében-hosszában, hanem tartsuk őket a tárgya
landó anyag körében.

A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításánál szükséges még 
tudni:

1. Tartsunk a tanításban mértéket. Ne akarjunk mindent meg
tanítani, amit a beszélgetés felszínre hoz. Mindent össze-vissza 
magyarázni nagyobb hiba, mint némely lényeges dolgot elhagyni. 
Keveset tehát, de az legyen valóban a gyermeké.

2. Gyakrabban ismételgessünk összefüggő részeket, de min
den órán az előbbi óra anyagát. Ismétlés a tudás anyja.

A nagyobb ismétléseknél már nem szabad aprólékosnak 
lenni. Itt már csak a megrögzítendő dolgokat kell tanulás tár
gyává tenni. Az ismétlésnél már a szemléltetés is kerülendő, vagyis
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itt már a konkrét dolgok elvonása, az abstrakt fogalom a fő. 
A szellemi fogyatékosoknál egyénenként tehetünk kivételt, de egy 
anyagot többször aprólékos szemléltetés tárgyává tenni itt sem jó, 
mert amiről a gyermeknek már valamelyes fogalma van, nem 
köti le érdeklődését. A szellemi fogyatékosoknál az egyeseknél 
mutatkozó hiányok kitöltésére legjobb a külön foglalkoztatás. 
Hiszen minden gyermeknél más és más hiányt találunk, más a 
közlendő anyagunk, más a tanításunk alanya, nem is lehet csak 
egyéni oktatással boldogulnunk. Ez sem annyi fáradtsággal, sem 
annyi idővel nem jár, mintha tanításunk tárgyát mindaddig ismé
teljük az egész osztállyal tömegoktatás keretében, míg azt vala
mennyi nem tudja.

Amit egyszer aztán tisztába hoztunk, azt azután addig gya
koroljuk, míg a gyermek leikébe nem vésődik.

A begyakorlás ép oly fontos, mint maga az anyag. A gyer
mek adandó alkalommal csak úgy tudja ismereteit érvényesíteni, 
ha nemcsak kiforrott, kijegecesedett képzetekkel bír, hanem ha a 
szervek, az idegpályák, — melyekre ez ismeretek felhasználásánál 
szükség van, — annyira bejártak, begyakorlottak, hogy azok 
működése mintegy autamatikusan, ösztönszerűleg történik.

, 3. Szemléltetésnél engedjük meg, hogy a gyermek minden 
gondolatát, tapasztalatát elmondhassa. Ne szakítsuk félbe, hogy 
ez nem tartozik ide. Ha ezen szabad beszélgetésből tárgyunknál 
közvetlen hasznunk nem lenne is, a gyermek figyelmének fejlesz
tésével, vizsgáló s gondolkozó tehetségének foglalkoztatásával, 
beszélő képessége növelésével igen hatásosan munkáljuk cél
jainkat.

Ezen fesztelen beszélgetésnél csak az a fő, hogy csupán azon 
dolgokat szögezzük le, melyek tanítási célunk keretébe tartoz
nak. Ezeket szabatossá tesszük, vagyis tisztázzuk, javítjuk, bővít
jük s mint megtartandó igazságot mindenki által megjegyeztetni 
törekszünk.

4. Őrizkedjünk a beszéd- és értelemgyakorlatoknál a tanító 
sablonoktól. Ne akarjunk egy leírt, vagy látott tanítást kopirozni! 
Ez sehol nem oly hálátlan, mint a beszéd- és értelemgyakorlatnál. 
Módszerünk ugyanis elválaszhatlan egyéniségünktől. Hiábavaló a 
legtökéletesebben fölépített tanítás is, ha én idegen gondolatkör
ben mozgok, idegen modorban, idegen hangulatban vagyok kény
telen feszengeni. Nem lehet tanításom meleg, közvetlen, kedélyes 
s mindenek felett őszinte. Eletet s sikert a tanító egyénisége ad a 
tanításnak.
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A tanítási tervezetek, miníatanítások értéke igen nagy, mert 
mindenikből átültethetjük azokat a dolgokat, melyek egyéniségünk
kel megegyeznek.

Módszerünk kifejlődésére befolyással van még a gyermekek egyé
nisége is. Azért van érezhető különbség a mi növendékeink s a 
normális gyermekek tanításában. Különösen az aprólékosság, az 
erőteljesebb szemlélet, hosszabb gyakorlás stb. által térnek el 
egymástól.

5. Végül szükséges kellék a beszéd- és értelemgyakorlatok taní
tásánál a jó fegyelem. Jó a fegyelem, ha nem zavarja a gyermek 
szabad vizsgálódását, beszélgetését, hanem biztosítja azokat. Jó 
fegyelem már fél tanítás. Akiben az a különös energia, vagy képes
ség nincs meg, hogy pusztán egyéniségével képes legyen a gyer
meket bensőleg fegyelmezni; aki különböző disciplinákkal tudja 
csak a külső fegyelmet biztosítani: az igazán kiadó, szép s ered
ményes munkát nem végezhet.

A beszédtanításról sok mondani valóm nincs, mert mint 
említem már, a beszéd csak járulék az ismeretekhez, csak alakja 
a tartalomnak. Nekünk tehát ismereteket, a tartalmat kell megsze
reznünk s ehez ragasztani a kifejezést.

Ebből a szempontból az a fő; a) hogy amint egy új kép
zetet tisztába hoztunk, annak tisztán a nevét kimondatjuk. így a 
képzethez kapcsoljuk a szót is; b) az új fogalmat apró kis mon
datok központjává tesszük, azaz a legkülönbözőbb kérdéseket 
tesszük föl arra vonatkozólag s erre hátározott, teljes válaszokat kö
vetelünk.

Midőn több oldalúlag begyakoroltuk az új szót, mehetünk 
tovább.

Az új szónak a táblára való fölírása, vagy a szó érteményét 
ábrázoló tárgy lerajzolása nagyon elősegíti a szó állandósítását.

Beszédtanítás szempontjából a beszéd- és értelemgyakorlat
nál megjegyzendő, hogy a vizsgálódás, szemlélődés közben meg 
keli elégedni bármily tört felelettel, mondattal. Itt a képzet kelet- 
keztetése a cél. De amidőn a kivárd igazságot megállapítottuk, 
meg kell szabadítani a nyelvet nyűgeitől. Vagyis szabadosán mon
datba foglaljuk az új szót s meg kell kívánni, hogy a gyermek 
is szabatosan használja azt.

Különös tekintettel kell itt lenni a szó- s mondatfűzés tisz
taságára Semmi hibás, vagy rossz kiejtést, helytelen mondat-fűzést 
nem szabad eltűrni.

Természetes, ahol beszédszervi hibák vannak, azt tekintetbe
Is*
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kell venni; ahol hibás beszéd, dadogás, pöszebeszéd, agrammatiz- 
mus van, ott a rendelkezésünkre álló idő s módnak megfelelőleg 
javítani vagy gyógyítani kell a bajt természete szerint.

A beszéd szempontjából különben legtöbbet tettünk, ha erős 
benyomásoknak tettük ki a gyermeket; ha mély s maradandó kép
zeteket tudtunk keletkeztetni a gyermek lelkében.

A beszéd szinte önmagától fog fejlődni erős képzetek mel
lett, mert ez minden tárgy tanításának közlő eszköze s mert nem 
tudok elképzelni beszéd nélküli tanítást.

Az erőteljes képzetek, vonzó ismeretek, gyakorlati ítéletek 
még a némát is szólásra késztetik.

Az érzékeltető oktatás tananyagának kiválasz
tása, csoportosítása és elrendezése.

(Vegyesek gyűjteményének összeállítása.)
Irta: Sándor Lajos.

Az érzékeltető oktatás egész kiterjedésében a vakok oktatá
sának olyan tantárgya, amelyre a legtöbb figyelmet kell fordítani, 
mert az oktatás e tárgyánál rakjuk le az alapot, melyre a későbbi 
évek oktatását a siker biztos kilátásával felépíthetjük.

Oktatásunkban a kiinduló pont mindig a gyermek legyen, 
mert ismert pedagógiai elv, hogy nem a nevelés iörvényei, hanem 
a gyermek tanít meg bennünket, hogy lelki-testi erőit mikép fej
lesszük.

Vak gyermekkel állunk szemben, ki az ismeretszerzés leg
nemesebb és legtökéletesebb szervét, a látást nélkülözi; kit kerülő 
úton, az épségben maradt érzékszervek: hallás, tapintás, ízlés és 
a szagiák segítségével juttathatunk ismeretek birtokába.

Már az 11/2—2 éves épérzékű gyermek — vágyai, érzései 
után indulva, — úgyszólva saját erejéből gyakorolja fülét, nyelvét 
tapintási érzékszervét, amikor bögréjéből iszik, két kis kezeivel 
szorítja az edényt. E cselekedet alatt érzi a hideget, meleget, a 
simát, az érdest. Mikor már felszabadul a környezet szakadatlan 
segítsége alól, mindent látni, tapintani, ízlelni, hallani és szagolni 
akar. Nem marad a szobában semmi felkutatlanul: bögre, kanál, 
zsámoly, bot stb. a legnagyobb rendetlenségben hevernek szerte
szét. Ha egy szobát kitanult, tovább vágyik. Belopódzkodik másik 
szobába. Van öröm. Egy pillanat alatt befutja a szobát, megrázza.



megkóstolja, földhöz üti, amit eddig csak láthatott, de közelről 
meg nem nézhetett. Eközben újabb és újabb képzeteket, fogal
makat szerez, melyeket később az iskolának tisztázni, tökéletesíteni, 
szóval feldolgozni kell.

Ugyanez kellene, hogy álljon a vakra nézve is. Csakhogy 
a szülők, kikre a nevelés első gondjai nehezülnek, részben a 
műveltség hiánya, részben teljes tájékozatlanságuk miatt — rosszul, 
vagy éppen nem teljesítik ebbeli kötelességüket. Lelki fájdalmuk
ban túlságos becézgetés által elkényeztetik; mert óvják gyerme
küket, egészen elgyámoltalanítják. Az ilyenek azután a helytelen 
családi nevelés következtében annyira elügyetlenednek, hogy később 
az intézetben mindenik külön kiszolgálást, külön foglalkozást kiván.

És milyen sok időbe kerül, míg lelkűk világával, feltaláló 
képességükkel megismerkedünk! Magukkal hozott ismereteik semmi 
alapon nem nyugvó üres szóhalmaz; képzeteik, előfogalmaik cse
kély számúak, bizonytalanok; egyáltalán azok az oktatás megkez
déséhez nem elégségesek, ahhoz alkalmatlanok, esetleg károsak.

A szülők mulasztásait nekünk kell jóvátenni; nekünk kell 
a kézujjak petyhüdségét megszüntetni, bizonyos fokú öntevékeny
ségre rávezetni, az önálló járásban és tájékozódásban előre vinni, 
a kezek használására megtanítani és ezáltal a tanulásra mintegy 
előkészíteni.

Míg a látó gyermeket leginkább a látási ingerek serkentik 
a tárgyak, dolgok felkeresésére, addig a vakot a hallási benyomá
sok érdeklik legjobban. A legkisebb zajra előre hajol, kezeivel a 
hangforrás felé nyúl, minden tárgyból hangot kiván fölfogni. A ter
mészet által ezen megtartott érzék gyakorlására és fejlesztésére szol
gálnak a hallási gyakorlatok, amikor különböző alakú és anyagú 
tárgyak zörejéből az anyagra ismerni tanulnak. A hang forrásának 
kutatása, keresése igen jó szolgálatot tesz nemcsak a járás gya
korlására, hanem a tájékozódásra is. Éppen ezért a hallási gyakor
latokat össze szoktuk kötni tájékozódási gyakorlatokkal, amikor a 
gyermeknek nemcsak a tárgyak anyagára, hanem arra is kell 
figyelni, hogy azon tárgyak mely irányban gurultak s neki kell föl
keresni. összeszedni. E gyakorlatokat kezdetben az osztályban, 
majd a tornateremben, később pedig a szabadban folytatjuk s e 
közben a játszásra is megtanítjuk őket, hogy tétlenségre kárhoz
tatott izmaik működésbe jöjjenek, testök ügyesedjék.

Az iskolai év kezdetén ilyen eljárással szoktuk a vak gyer
mekben a figyelmet, az érdeklődést, a bátorságot és az önálló
ságot felkelteni.

Áz érzékeltető okt. tananyagának kiválasztása, csoportosítása, elrendezése. 185
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Minthogy a látás érzékével szemben a hallás másodrangú 
érzéknek mondható, nem nyújt kíváncsiságuknak annyi anyagot, 
mint amennyit tudásvágyuk megkíván, éppen azért mindarról, ami
vel fülükkel tudomást nem szerezhetnek, tapintásukkal törekszenek 
fogalmat alkotni A vakok oktatása azonban a tapintás érzékének 
kifejlesztése mellett csak akkor érhet el megfelelő sikert, ha min
denek előtt ezen érzéket a mindennapi életre s hozzájuk alkalmas 
foglalkozásokra előkészítjük. Mindaddig, amíg bármily apróbb dol
gok végzésével kezeiket hajlékonyabbakká és mozgékonyabbakká 
nem tettük, az öntudatos érzékelés kezdetét nem veheti.

A kéz izomzatának erősítésére szolgálnak a különféle ujj
gyakorlatok. Ezután egy kézzel könnyen átfogható egyszerű dol
gokat kell elővenni. Pl.: fa, vessző, drót, csont stb, Ezeket pró- 
báltatjuk velők meghajlítatni, illetve eltörni. Máskor meg posztó-, 
bőr-, üveg-, gyapjú-, selyemdarabokat tesszünk a vak elé, hogy 
azokat tapintás által névszerint is megkülönböztetni tanulja. Baba, 
kövecske, építőszekrény, növényi magvak válogatása, mind-mind 
kellemesen elfoglalja a vakokat s valamennyi főleg a tapintás érzé
kére képes hatni.

Miután a gyermek képes lesz a tárgyakat megfogni, azokat 
egymástól megkülönböztetni, a vékonyabb dolgokat részarányo
sán összetörni, szóval kézujjai, melyekbe szemei mintegy le van
nak téve, megügyesedtek, kezdődhetik meg az öntudatos érzékelés, 
amikor nemcsak arra törekszünk, hogy a gyermek a körülötte lévő 
tárgyakat fel tudja keresni s azok távolságát meg tudja határozni, 
hanem úgy irányítjuk az oktatást, miszerint tanulja meg a gyermek 
a saját érzékelése által, hogy minden tárgy az a mi és nem más. 
hogy minden tárgynak határozott anyaga, alakja, kiterjedése, célja 
s rendeltetése van.

Hogy a gyermeknek figyelmét és kezeinek tevékenységét 
állandóan leköthessük, intézzük tanításunkat úgy, hogy a gyerme
kek saját önmunkásságuk alapján építsék fel ismereteiket, mert így 
a gyermek sokkal hívebb, tisztább, határozottabb ismereteket sze
rez. Újabban mindenhol a foglalkoztatva való tanítást, a munka 
közben való tanulást hangoztatják. S ezt tanításunkban fokozottabb 
mértékben elengedhetetlen követelménynek tartom.

Gondoljunk csak a térviszonyokat jelentő képzetekre: a 
hosszúság, rövidség, magasság, alacsonyság, mélység, sekélység, 
szélesség, keskenység, egyenesség, görbeség, szegletesség, szóval 
a különböző testek dimenzióira és vonalbeli alakulataira: mind 
csakis a gyermek cselekvő munkája árán válhatnak a gyermek lel



kében tisztákká, határozottakká. Amikor keze plastilinből golyót, 
hengert, stb.-t formál, érti meg igazán e fogalmakat. Míg amúgy 
sok gyötrelmet áll ki, amíg beletörődik az élet nélkül való, nem 
az ő leikéből eredő gépiességbe. Ellenben foglalkoztatva való 
tanítás mellett a gyermek tesz, vesz, alkot, dolgozik, idomít s egy
szer csak azt veszi észre, hogy az új dolgot nemcsak ismeri, 
hanem meg is tudja csinálni. Munka közben kezei minden oldalú
i g  gyakorlódnak, fejlődik szépérzéke, megszokja a teljes egymás
utánt, a rendet, a tisztaságot. Itt ismerkedünk meg a gyermek 
jellemző sajátságaival és így azután megállapíthatjuk, hogy melyi
ket miben kell mérsékelni, ösztönözni, melyikben milyen jó tulaj
donságok és milyen gyengeségek, hibák hajtottak már ki.

Hogy miről és miből dolgoztassunk, nem okoz nagy gon
dot, találni a tananyag körében megfelelő érzékeltető eszközt eleget.

Hogy melyik munkanem mikor és hogyan végzendő, arra 
jelen cikk keretében nem terjeszkedhetek ki; itt csak beigazolni 
kívántam, hogy miként lehetne a gyermeket kézügyességre szok
tatni s egyben őt munkái alapján az elemi ismeretekbe bevezetni. 
Haladjunk bár oktatásunkban akár az eddig taposott úton, akár 
pedig az újabb nyomokon, oktatásunk sikere és szakszerűsége a 
tanításhoz szükséges tárgyak és eszközök helyes megválasztásától, 
ezek minőségétől és mennyiségétől, az egész anyag célszerű 
beosztásától függ. E tényezők egymással szoros összefüggésben 
vannak s egymást többé-kevésbbé meghatározzák, amennyiben az 
anyag minőségétől függ a tanítás módszere s az érzékeltetés mód
jának és eszközeinek minősége. Viszont az érzékeltető eszközök, 
ha nem is egészen híven, de megközelítőleg hü képét adják a 
tananyagnak, sőt némikép a követendő módszernek.

A tananyag kiválasztásában legyünk tekintettel a gyermekek 
átlagos képességeire. Olyan anyagokkal, tárgyakkal foglalkoztas
suk a gyermeket, melyek az ő lelki világából valók, és amelyeket 
több érzékszervvel érzékelhetnek. Ezek közül is vegyük először 
azt, melyet a gyermek egy kézzel könnyen átfoghat s csak azután 
térjünk át a nagyobb kiterjedésű tárgyakra. Olyan tárgyakról és 
anyagokról gondoskodjunk, melyek érzékszerveikre megfelelően 
hatnak. így pl. a só az ízérzékre, a vas a tapintási érzékre, a virág 
főleg a szagérzékre hat megfelelően. Minőségre nézve olyan esz
közökre van szükség, melyek az élet szolgálatában állnak, hogy 
általuk őket hasznos és szükséges tudnivalókra taníthassuk.

Csak egyszerű eszközöket! A legegyszerűbb a legjobb is, 
mert ilyet a gyermekek maguk is utáncsinálhatnak s az ilyen egy

Az érzékeltető okt. tananyagának kiválasztása, csoportosítása, elrendezése. 18?
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szerű tárgyon lehet igen sok dolgot_érzékelhetővé tenni. Mennyi
ségileg csak keveset; ha az anyag igen sok, kellő alapossággal 
feldolgozható nem lévén, felületes ismerethalmazra vezet, mellyel 
csak túlterheljük a gyermeket.

Ezen elvek szemelőtt tartásával az érzékeltető oktatás tananya
gát az előkészítő osztály számára a következőleg állítottam össze.

I. Csoport.
A hallási és tájékozódási gyakorlatok anyaga.

1. Síp, trombita, dob, duda, hegedű, csörgő, csengő, ko- 
lomp, puska, kard, ágyú, ostor, karika és bábú.

2. Szegletes és lapos tárgyak fából, papírból, bőrből, üvegből 
csontból, cserépből, vasból, ólomból, cinből.

3. Kerek és gömbölyű tárgyak ugyancsak fából, papírból, 
bőrből, üvegből, csontból, cserépből, vasból, ólomból.

II. Csoport.
A kézügyesítés munkaanyaga.

Agyag, plastilin, viasz, papír, szalma, cirok nád, gyékény, 
bodzabél, gomb, golyó, kavics, építőkő, cérna, pamut, gyapjú, 
kender, len, gyapot, vászon, selyemdarabok és növényi magvak.

III. Csoport.
A iapintási érzék anyaga.

1. A gyermek ruházata.
2. Taneszközök.
3. Iskolai bútorok.
4. A ház és részei.
5. A lakásszoba berendezése: ágy, éjjeli-, mosdó-, pohár-, 

ruhásszekrény, asztal, székek, dívány, kályha, óra, lámpa és köpő
láda vagy csésze.

6. A legszükségesebb konyhaeszközök : takaréktüzhely, sütő
kemence, katlan, üst, bogrács, fazék, bögre, lábas, serpenyő, köcsög, 
tál, tányér, fedő, főzőkanál, konyhakés, abárlóvilla, nyárs, reszelő, 
gyurótábla, dagasztóteknő, sodrófa, szita, szürőrosta, dézsa, rocscka, 
veder, kanna, korsó, vaslapát, szénvonó, piszkafa. Csoportosítva :

Kenyérsütő eszközök: dagasztóteknő, piszkafa, szénvonó, 
sütőlapát.

Pecsenyesütéshez: takaréktűzhely, lábas, serpenyő, pecsenye
villa, nyárs.



Főzéshez: tűzhely, katlan, üst, bogrács, fazék, bögre lábas, 
serpenyő, fedő, főzőkanál, habzókanál, abárlóvilla, reszelő, gyúró- 
tábla. sodrófa, szíta, szűrő.

Ételneműek tartására szolgál: fazék, bögre, köcsög.
Víztartására: dézsa, rocska, veder, kanna, korsó stb.
Vasból készítve: tűzhely, bogrács, vasfazék, vaslábas, vas

serpenyő, vasfedő, konyhakés, abárlóvilla, nyárs, reszelő, bádog- 
szűrő, csípővas, vaslapát stb.

Anyaga porcellán, agyag: cserépfazék, bögre, cseréplábas, 
köcsög, tál, tányér, fedő, korsó.

Anyaga fa :  gyúrótábla, sodrófa, dagasztóteknő, dézsa, rocska, 
veder, szénvonó, piszkafa, sütőlapát.

7. Az udvar és melléképületek. Kerítés, a kerítésen az udvar- 
felől két szárnyas kapú, utcaajtó. Oémeskút, galambdúc.

Melléképületek: istálló, disznóól, tyúkól, lúdól, szekérszín, 
csűr, kutyaól.

8. A házi állatok: kutya, macska, ló, tehén, kecske, juh, 
disznó, lúd, kacsa, tyúk, galamb.

A tapintási érzék anyaga közé sorolandók még az „abc“ 
betűalakjai és könyvben előforduló ismeretlen fogalmak megjelö
lésére szolgáló tárgyak is, melyek a betűk sorrendjének megfele
lően helyezendők el.
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IV. Csoport.
Az ízérzék anyaga.

Só, cukor, méz, ecet, bors, paprika, köménymag.

V. Csoport.
A szagló érzék anyaga.

Vöröshagyma, fokhagyma, torma, bors, szegfűszeg, petróleum, 
szesz, dohány.

Az itt csoportokként felsorolt eszközökön, tárgyakon tanulja 
meg a gyermek, hogy a tárgyak anyaga: fa, kő, vas, bőr, üveg, 
vászon, posztó, selyem stb.,

hogy a tárgyak anyagának tulajdonsága lehet: kemény, lágy, 
puha, merev, törékeny, ruganyos, hajlékony, folyékony;

hogy a tárgyak alakja lehet: hosszúkás, négyszögletű, göm
bölyű, hengeralakú;

hogy a tárgyak felülete: sima, érdes, darabos stb.,
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hogy a tárgyak vonalainak iránya: egyenes vagy görbe stb; 
hogy a tárgyak térbeli kiterjedése: kicsiny, nagy, vastag, 

vékony, széles, hosszú, vastag, mély.
h tárgyakon, anyagokon tanulja meg a gyermek az élest a 

tompától megkülönböztetni; az ízlés és szaglás szervének segít
ségével az édest, a keserűt, a savanyút, a csípőst; a kellemes 
illatot a kellemetlentől megkülönböztetni.

Oktatásunk kezdetén, ime ezek azok a szükséges ismeretek, 
amelyeket a vakkal az ő világában előforduló tárgyakról, dolgok
ról majdnem kizárólag a tapintási benyomások útján szereztetünk 
meg, s egyben őt ezek alapján a további ismeretek befogadására 
alkalmassá tehetjük.

E cél elérésére szolgáló eszközöket úgy minőségileg, mint 
mennyiségileg az érzékek gyakorlása szerint csoportosítottam s 
igazolni igyekeztem, hogy csakis a foglalkoztatva való tanítás 
mellett válik az érzékeltető oktatás az életre kihatóvá, vagyis azzá, 
amivé lennie kell.

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 

szaktanácsa f. évi május hó 10-én gyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal:

1. A szaktanács szabályzatának tárgyalása.
2. A gyógypedagógiai intézetek által az 1913 —14. tanévben 

használandó tankönyvek.
Gyógypedagógiai szak- és alapvizsgák. A gyógypeda

gógia képző szakvizsgái május hó 27., 29. és 30' án tartattak. A 
27.-i írásbeli vizsgán a következő tételek dolgoztattak ki: 1. Az 
első hat hang képzése részletesen. 2. A siketnémák erkölcsi neve
lése különös tekintettel a fegyelmezés eszközeire. 3. A képzelő
tehetség nevelésének fontossága és módja a vak gyermeknél.

Az alapvizsga írásbeli része június hó 24. és 25.-én tartatik 
meg, szóbeli része pedig 27. és 28.-án.

Miniszteri biztosi látogatások. A gyógypedagógiai inté
zetek tanévvégi vizsgálatai alkalmával a miniszteri biztosok láto
gatási ideje következőképen állapíttatott meg:

Berkes János: Siketnéma budapesti intézete május 7., 8.,
9.-én. Siketnémák ungvári intézete juníus 2., 3.-án. Siketnémák 
körmöcbányai intézete június 6., 7. én. Siketnémák kecskeméti 
intézete június 10., 11.-én. Kisegítő-iskola Kecskeméten június 11-én. 
Siketnémák szegedi intézete június 12., 13.-án. Vakok szegedi inté
zete június 14.-én. Siketnémák soproni intézete június 16., 17.-én.
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KI is Lajos• Izraelita siketnémák intézete június 3.-án. Siket
némák egri intézete június 5., 6.-án. Kisegítő-iskola Egerben június 
7.-én. Siketnémák debreceni intézete június 10., 11.-én. Kisegítő
iskola Debrecenben június 12.-én. Kisegítő-iskola Szatmáron június 
13.-án. Siketnémák jolsvai intézete és Blum-féle intézet június 16.,
17.-én. Budapesti állami gyógypedagógiai intézet június 19.-én. 
Ideges gyermekek elemi iskolája június 20.-án.

fíerodek Károly: Siketnémák váci intézete június 2., 3., 4.-én. 
Wechselmann féle vakok intézete június 6.-án. Siketnémák temes
vári intézete június 9., 10.-én. Siketnémák aradi intézete június 
11., 12.-én. Borosjenői áll. gyógyped. intézet június 13-án. Siket
némák kaposvári intézete június 16., 17.-én.

Ákos István: Siketnémák kolozsvári intézete június 2, 3.-án. 
Vakok kolozsvári intézete június 4.-én. Vakok szombathelyi inté
zete június 7.-én. Kisegítő-iskola Budapesten június 9., 10., 11.-én. 
Siketnémák pozsonyi intézete június 13., 14.-én. Vakok budapesti 
intézete június 16., 17., 18.-án.

Éltes Mátyás: Kisegitő-iskola Brassóban június 12., 13.-án. 
Kisegítő-iskola Csongrádon június 16.-án. Kisegítő-iskola Nagy- 
becskereken június 18-án.

A gyógypedagógiai intézetek évvégi vizsgáinak ideje.
Május 15.-én: siketnémák budapesti intézete.
Június 15 én: siketnémák kolozsvári és vakok kolozsvári 

intézete.
Június 20.-án: siketnémák ungvári, kecskeméti, egri, debre

ceni, aradi és kaposvári intézete; vakok szombathelyi és budapesti 
intézete; az egri, debreceni, szatmári, budapesti, brassói, csongrádi 
és nagybecskereki kisegítő iskola; borosjenői állami gyógypeda
gógiai intézet.

Június 21.-én: siketnémák körmöcbányai, soproni, jolsvai, 
váci, temesvári és pozsonyi intézete; kecskeméti kisegítő-iskola.

Június 22.-én: siketnémák szegedi intézete; vakok szegedi 
intézete; budapesti áll. gyógypedagógiai intézet és az ideges gyer
mekek elemi iskolája.

A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, június 
29. és 30.-án tartja Keszthelyen XII. rendes közgyűlését a követ
kező tárgysorozattal.

június 29. én (vasárnap): 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv
hitelesítők kiküldetése. 3. Titkári jelentés. 7, Klis Lajos tb. elnök 
előadása: A siketnémák nevelése és oktatásügye. 5. Schnelibach 
Ferenc kaposvári tanár bemutatja a siketnémák tanítását. 6. Dr. Her
máim Antal egyetemi m. tanár, tb. tag előadása: A mozi, a vetí
tett kép és a siketnémák. 7. Szerkesztői jelentés. 8. Az állandó 
bizottságok jelentése.

Június 30.-án (hétfőn): 9. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.
10. A költségvetés megáliapítása. 11. A debreceni tagtársak elő
terjesztése: A siketnéma-intézeti tanárképző reformja. 12. Adam 
esik István értekezése: A siketnémák ifjúsági körei. 13. Indítványok. 
14. Tisztviselők, választmányi tagok és számvizsgálók választása.
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15. Szerkesztő, rovatvezetők választása. 16. A jövő évi közgyű
lés helye.

Az egyesület a közgyűléssel kapcsolatosan a siketnéma tanu
lók rajzaiból és kézügyességi munkáiból kiállítást is rendez.

Gondoskodás történt, hogy az egyesület tagjai a tárgysoro
zat óriási munkaanyagának végeztével kellemes, tanulságos és 
üdítő szórakozásban is lehessenek részesek. Programúiba véte
tett a hercegi (Festetics) park megtekintése, a hévízi kirándulás, 
a Balatoni-Múzeum megtekintése, a tapolcai kirándulás és egy 
Keszthely—Tihany—Balatonfüredi 6 órás hajóút.

A keszthelyi tartózkodás, szállás és étkezés költsége mintegy 
15 K-ba fog kerülni.

Bizonyára igen kedves örömre szolgálna, ha a testvérintézetek
ben működő kartársak is résztvennének az egyesületnek komoly 
munkától át- meg áthatott, kellemes élvezeteket bőven nyújtó köz
gyűlésén.

Tanulmányúti kiküldetés. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztérium tanulmányúti segélyben részesítette a siket
némák budapesti intézetének két fiatal, lelkes tanárát: Michels 
Fülöpöt és Simon Józsefet. Nevezettek július havában résztvesz- 
nek egy lipcsei slöjd tanfolyamon s egyúttal tanulmányozni fogják 
a németországi siketnéma intézetek slöjdoktatását.

Gyászhír. Özv. Kisfalud: Puha Jánosáé, szül. Tornyai Mária 
— Puha László kartársunk édesanyja — május 1-én 69. évében 
meghalt Ekecsen. — Kossovits József, a vakok budapesti orsz. 
kir. nevelő- és tanintézetének ének- és orgona-tanára május 14-én 
58. életévében elhunyt.

Klis Lajost, a sikeinémák budapesti állami intézetének igaz
gatóját, az állami tisztviselők orsz. egyesülete f. évi május hó
18.-án tartott közgyűlésén megválasztotta igazgató-választmányi 
taggá. E kitüntetéshez szívből gratulálunk.

IRODALMI SZEMLE.
Nagy László Emlékkönyv. Szerkesztette Nógrády László dr. 

(Ara 20 K). E könyvet a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
tízéves fordulója alkalmával a társaság megalapítójának tiszteletére 
munkatársai adták ki. A terjedelmes mű a gyógypedagógiát is igen 
közelről érdekli, mert sok jeles szerző között oktatásügyünknek 
több kiváló munkásával is találkozunk. A bennünket érdeklő dol
gozatok a következők:

Dr. Ranschburg Pál: A kellemes és kellemetlen tényekre való 
visszaemlékezés képességéről. A gyermektanulmányozás eddig inkább 
az értelmi folyamatok megismerésére törekedett. Az érzelmi-, ösz
tön- és akaratjelenségek tanulmányozása észlelés útján való búvár-
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kodásra és főképen tisztán adatok gyűjtésére szorult. A psychol. 
laboratórium most az utóbbiakra több fényt akar deríteni azáltal, 
hogy munkaprogrammjába vette az érzelmek befolyását a felfo
gásra és az emlékezetre. A kérdést többen igyekezték már meg
közelíteni, még pedig abban az irányban, hogy a kellemes és kelle
metlen tényekre való visszaemlékezés mily módon nyilvánul. Coly- 
rose, Kowalewsky, Kate Gordon, Kraepelin, Ziehen, Tschirch 
eredményeivel, továbbá Freudnak a tudat alsóbb rétegeinek az 
én-t kellemetlen érzelmek ellen védő tanával szemben szerző az 
emberi elme tanulmányozása alapján azt találta, hogy nem a tudat 
alsó rétegei védik meg az én-t attól, hogy kellemetlen emlékek 
bántsák. Az én az, ami ezek ellen védekezik. A kellemetlent nem 
felejthetjük el, de az én nem szívesen juttatja felszínre, ellenben a 
kellemest igen. Három főtipust különböztet meg. Az egyik kelle
metlen benyomásoktól sokáig nem tud szabadulni, minduntalan 
felújítja azokat úgy, hogy később maguktól is, akaratán kívül elő
jönnek. A másik tipus harmóniásan dolgozza fel a kellemes és 
kellemetlen benyomásokat, amiért emlékezetére a benyomások 
érzelmi színezetének kevés a befolyása. A harmadik tipus én-je a 
kellemetlent nem képes eltűrni, hanem azonnal önmagáról másra 
hárítja át. Jóhiszeműen letagadnak mindent mások s önmaguk ellen 
is, ami rájuk kellemetlen vagy káros volna. Neveléstani szempont
ból ez utóbbi nagyon fontos, mert a kis korban javítható, felnőtt 
korban azonban már megmásíthatatlan.

E típusoktól függetlenül áll az az általános emberi vonás, 
hogy jó az emlékezetünk olyan kellemetlenségekre, miket mások 
okoztak nekünk, — ellenben gyenge az olyanokra, miket mi okoz
tunk másoknak.

Ezen érintett kérdések jelentősége úgy lélektani, mint peda
gógiai, valamint orvostani szempontból igen nagy s méltó arra, 
hogy tüzetes vizsgálat tárgyává tétessék.

fíerodek Károly: A vak gyermek érdeklődési köre. A vak 
gyermek érdeklődési körének tanulmányozása és meghatározása 
az oktatás eredményes voltának egyik sarkalatos pontja. A 6—7 
éves korú vak gyermek csak olyan tárgyak iránt érdeklődik, mint 
a hasonló korú épérzékü. Azzal a különbséggel, hogy a világtalan 
gyermek érdeklődése talán mélyebb, behatóbb. Érdeklődése leg- 
elsőbb is a tárgyak alakja iránt mutatkozik. Valóságos kincsnek 
minősíthető e szempontból azért a kézujja hegyeiben finoman ki
fejlődött tapintóérzéke. Tudásvágya e tekintetben rendkívüli, s hogy 
azt kielégítsük, szakítottunk azzal, hogy plasztikusan domborított 
utánzatokat adjunk a vak kezébe, s mely csak preparált állapot 
nyújtására szorítkozott. A természeti tárgyak maguk kerültek a 
gyermek elé.

Amilyen kiapadhatatlan a vak gyermekre nézve a tapintás 
segélyével szerzett tárgyak fogalmi jegyeinek meghatározása, olyan 
beláthatatlan a hallás körébe eső, a fül útján felfogható tárgyak 
ismeretszerzésének területe. Hasonló áll az Ízlést és szaglást ille
tőleg is.
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Az értelmileg' fejlettebb növendékek rendkívüli módon érdek
lődnek a természet szépségei, kirándulások, vidékek felkeresése 
iránt. S ilyenkor felébred bennük vakságuk dacára még a színek 
iránti érdeklődés is abból a vágyból folyólag, hogy ismereteik 
mindenről legyenek.

Szívesen keresik fel az állatkertet. S különös érdeklődést mu
tatnak a színház iránt. A színdarab tartalma, mesérje, a zengzetes 
beszéd kiragadják őket az élet küzdelmeiből. Az ő világukat is a 
regényolvasás fogja meg leginkább. Korán adják tanujelét a zene 
iránti érdeklődésnek, amit az intézet zenére, énekre való tanítással 
istápol.

A világtalan az exakt tudományok iránt is érdeklődik. Már 
az alsóbb osztályú növendékek is könnyű szerrel oldják meg a 
nehezebb számtani feladatokat is. A felsőbb osztályban pedig olyan 
tökélyre viszik, hogy sokakat bámulatba ejtenek. Figyelemre méltó 
ügyességet mutatnak a természettan és chémiában is.

Pr' Vértes 0 József: Egy ismeretlen gyógypedagógus cimü 
kitűnő munkáját lapunk ez évi 4. számában egész terjedelmében 
közöltük, mint teljes szemelvényt a szóban lévő könyvből.

Fiirj Pál: Gyógypedagógia és gyermektanulmány. Hivatkozva 
azokra a momentumokra, melyek a társadalom rokonszenvének és 
érdeklődésének felkeltésére vannak hivatva a gyógypedagógia ügye 
iránt, szükségesnek tartja, hogy minden tényezőt, mely az ügy se
gítségére lehet, vegyünk igénybe. Ezek között áll a M. Gy. T. is, 
mely már jelenleg fontos érdekek által kapcsolódott a gyógyp.-hoz. 
Gyógypedagógia gyermekek tanulmányozása nélkül el sem kép
zelhető. Gyermektanulmányozók voltak már azok is, akik a fogya
tékosok oktatása terén mint legelsők működtek. És sokakban él 
az a hit, hogy a gyermektanulmányozás a fogyatékos gyermekek 
tanulmányozásának hatása alatt nőtte ki magát önálló tudománnyá. 
A hazai gyermektanulmányozás megteremtésénél is ott találjuk a 
gyógypedagógia képviselőit. Első helyen Náray-Szabó Sándor drt, 
kit magas méltóságában a gyógypedagógia büszkeséggel vall ma
gáénak. Lelkesedése, amellyel e kiváló férfiú a gyermek ügyét fel
karolta, példát statuált, s közvetlen munkatársai, a gyógyp. tanárok 
a társaságban a legnagyobb számmal vannak képviselve.

Hivatkozik továbbá arra a munkásságra, melynek számos 
eredményét a gyógypedagógia tere szolgáltatta. Dr. Ranschburg, 
dr. Sarbo Arthur, Küs Lajos, Borbély Sándor, Herodek Károly, 
dr. Vértes O. József, Istenes Károly stb. oly tudományos munkál
kodást végeztek, mely egyik s másik részről egyenesen alapvető jelen
tőségű volt.

A kölcsönösség tehát megvan, mely hogy még inkább erős- 
bödjék, arra nézve a felállítandó gyógyped. szakosztály létesítése 
nyújt reményt.

Klug Péter : A siketnéma gyermek lelki világából. A laikus 
előtt a siketnémának elzártnak látszó lelke épúgy magában rejti az 
értelemnek, a jónak és a rossznak csiráit és ép oly alkalmas a
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kiművelésre, mint bármely halló emberé, csupán az akadályok na
gyobbak.

Szellemi elmaradottságuk, 6—7 éves korukig, nem oly nagy, 
mint általában hiszik. Meglévő érzékszerveikkel a kis siketnémák 
is számos képzet, fogalom és ismeret birtokába jutnak.

Ami a kis siketnéma sorsát elviselhetővé teszi, az az ő szeme. 
A siketnéma szeme nemcsak lelkének tükre, hanem ismeretszerzé
sének legbőségesebb forrása is.

Az iskolázás előtti korban levő siketnémák fogalomkörét vizs
gálva, azt tapasztaljuk, hogy tárgyi ismereteik megközelítik az ép- 
érzékü gyermekéit, azonban elvont fogalmaik alig vannak. Képze
leteik és álmaik is konkrét dolgokra vonatkoznak. Abban a korban, 
amikor az épérzékű gyermekek elvont fogalmakat sajátítanak el, a 
siketnémák értelmileg mindinkább elmaradnak azok mögött. Ezt a 
különbséget még a hangos beszédre való tanítás sem szünteti meg.

Erkölcsi tekintetben nem nagyon különböznek a hasonló kö
rülmények között nevelkedett épérzéküektőh A hangbeszédnek a 
kedély és az érzelmek fejlődésében is értékes szerepe van. Külön
ben érzelemnyilvánuiásuk ép oly gyakori és szívből fakadó, mint 
az épérzéküeké.

A siketnémák nem esnek teljesen a hangbenyomások biro
dalmán kivül. A hangrezgések különböző érzéseket keltenek ben
nük, melyek nekik részben kellemesek, részben kellemetlenek. Te
hát befolyásolják kedélyüket és érzelmeiket.

NÖVENDÉKEINK LELKI VILÁGÁBÓL
□  A későbbi korban megsiketült és megvakult növendékem, 

aki a beszédet teljesen bírja és épérzékű korában elemi oktatást 
nyert, kérdi tőlem, mit tanul ez a kis fiú? A kis fiú alatt a másik 
vaksiket növendékemet értette.

— Azt amit te tanulsz, csakhogy neki még a beszédet is 
meg kell tanulnia.

— Hát ez beszélni sem tud ?
— Most már tud keveset, de amikor az intézetbe jött nem 

tudott semmit sem.
— Hát ez beszélni is itt tanult? Tanár úrtól?
— Igen.
— Jaj! De igen nagyon szeretheti ez a kis fiú a tanár urat 

ezért! Ugy-e nagyon szereti ?
*  *

*□  Ugyancsak nevezett növendék kérdi:
— Mit tanul ez a kis fiú most?
— Miből lesz a kenyér, a kalács.
— Hát ez azt sem tudja? Akkor ez talán azt sem tudja
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még, hogy van Isten! Jaj szegényke, hát imádkozni sem tud! Én 
tudok imádkozni, sokat imádkozom, de mióta a fülem meg a 
szemem megromlott, még nem gyóntam, áldoztam. Pedig igen 
nagyon szeretnék!“

*  *
*O A vakok intézetében a nagyobb növendékeinkkel rende

zett birkózóverseny után a versenyben résztvett növendékekkel 
beszélgettem.

Hogyan tetszett tanár úrnak a verseny ? kérdi egyik növendék.
Nagyon szép és jó volt. A kisebbek között volt olyan is, 

aki kifejtett ügyességével határozottan meglepett.
Nagyon örülünk, hogy a verseny mindenkinek tetszett, mondja 

egyik gyermek. Különösen jól esett egyik újságírónak az, a kije
lentése, hogy ide már nem illik a „szegények“ jelzője. Általános 
helyeslés.

*  =t=

*O  Első díjra indultam és rendre oda nyomtak, panaszolja 
az egyik.

Hát ez hogy lehet, kérdem én.
Nagyon izgatott voltam, mondja a gyermek. Izgatottan nem 

is lehet győzni, mert higgadtság és számítás kell ám oda is.
Kleitsch János.

VEGYES.
Jogi és gyermekvédelmi szakosztály. A Gyermektanul

mányi Társaság választmánya az április 30-iki ülésén jogi- és gyer
mekvédelmi szakosztályt alakított s elnökévé Angyal Pál dr. egyet, 
tanárt, a Magy. Tud. Akad. lev. tagját választotta. Ezzel a lépés
sel a Társaság nagyfontosságú, a gyermek és a társadalom jövőjét 
mélyen érintő kezdés terére lépett. Munkaköre lesz:

a) a már bíróilag elítélt gyermekek testi- és lelki állapotának, 
fejlődésének tanulmányozása;

b) fogházmisszió tevékenység;
c) a gyermeki elzüllés okainak tanulmányozása, ahova a gyer

mekek orvosi vizsgálata és környezettanulmányozás is tartozik.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia előfize

tési díját beküldötték:
1912. évre: Szabó Imre Budapest 10, Fáklya Károly Ung- 

vár 10 K ;
1913. évre: Balázs Géza Arad 5 K.
Budapest, 1913. június hó 3-án.

Kleitsch János
a kiadóhivatal vezetője

_______ ___________ VII., István-út 95,
Bicbler I. könyvnyomdája, Budapest, ÜL, Lajos-utca 94. sz.


