
Gyógypedagógiai képző.
Irta: Ákos István.

A „Magyar Gyógypedagógia“ és a „Magyar Siketnéma- 
oktatás“ hasábjain, különösen az utóbbi időbeTi, többször volt szó 
a képzőről, annak reformjáról s különböző oldalról hangzottak el 
a javítást célzó javaslatok, pótlások és óhajok. Ezek a mind sűrűb
ben jelentkező közlemények azt tanúsítják, hogy a gyógypedagó
gusok érdeklődése mindinkább ezen valóban fontos tényező felé 
irányul s hogy a képző jelenlegi szervezetében már nem elégíti 
ki az igényeket.

Nem szándékom, hogy ezekkel a közleményekkel behatóan 
foglalkozzam, mert ezek egy része csak általánosságban mozog, 
más része pedig — szerintem — két igen fontos szempontot 
hagy figyelmen kívül. Nem állapítja meg ugyanis határozottan a 
hiányokat s nem felel meg arra, hogy mennyiben és mikép vol
nának a kifogásokra okot szolgáltató körülmények megszüntethe- 
tők. Az én nézetem szerint pedig nem elég kifogásokat tenni, 
nem elég az óhajtásokat általánosságban hangoztatni, hanem az 
orvoslás módját is ki kell jelölni.

A képzés kérdését magam is igen fontosnak tartom s amidőn 
hozzá kívánok szólani, egyáltalán nem szándékom kifogásokat 
emelni, hanem felölelni kívánom mindazokat a kérdéseket, amelyek 
a képzéssel összefüggnek. Ezeket 3 pontban foglalom össze.

1. Szükséges-e a gyógypedagógiai képző az elméleti és 
gyakorlati képzés, valamint a felmerülő szükséglet szempontjából? 
S ha igen

2. milyen szervezetet nyerjen? Továbbá
3. meg vannak e ezen szervezet előfeltételei s a megvalósí

tás lehetőségei ?
Talán nem végezek felesleges munkát, ha egy rövid vissza

pillantást vetek a képzés múltjára. Hogy a siketnémák, vakok és 
gyengetehetségűek oktatása különleges ismereteket követel meg, 
azt mind a három oktatási ágon működő kartársak tudják és érzik. 
De tudták ezt elődeink is, sőt tudták a nem szakemberek is. 
Hiszen mikor a váci intézet létesítését elhatározták, Almásy Antal 
királyi biztos gondoskodása arra is kiterjedt, hogy kellő előkép
zettségű egyének a szakszerű ismereteket is elsajátítsák s ez okból 
ösztöndíjjal a bécsi siketnémák intézetébe küldessenek. A tanítási 
idő ó hónapban volt megállapítva, s nyilvános vizsgálattal végződött.
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A siketnémák oktatóitól tehát bizonyos előképzettséget s a 

tanítási módnak elméleti és gyakorlati tudását kívánták meg kez
dettől fogva. A vakok intézeténél a múlt tdők képzési módját 
kevésbé ismerem. Később azonban, az utóbbi negyedszázadban, 
a leendő szakférfiak gyakornokként alkalmaztattak s gyakornoki 
idejük alatt készültek az elméleti és gyakorlati vizsgára,

Az előképzettség tekintetében a múlt század első felében 
érettségit tett egyetemi vagy theológiai hallgatói minőséget köve
teltek meg. Ilyen előképzettséggel bírtak a váci intézet első taná
rai egész 1859-ig. Soruk Vida Vilmossal záródik le-

Az elméleti ismereteket önszorgalomból sajátították el, de a 
jelnyelv megtanulása s a gyakorlati képzés megszerzése végett 
bejártak az intézetbe s alkalmaztatásuk előtt az intézet tanárai előtt 
vizsgát tettek, melyen rendszerint a váci püspök elnökölt. Szabály
szerű vizsgálat nélkül a váci intézetnél — két pap igazgató kivé
telével -  senki sem alkalmaztatott. A Bach korszak alatt az elő
képzettség elemi tanítói képesítés volt s az egyének gyakornokul 
alkalmaztattak. Ezidőből azonban nem maradt ott a két ideiglene
sen alkalmazott közül egyik sem.

Az intézet növendék létszámának szaporításával újabb tan
erők váltak szükségessé s ekkor már a budapesti tanítóképző 
utolsó évfolyamának növendékei hallgatták Fekete Károly előadá
sait s év végén vizsgát tévén, közülök Taritzky Ferenc és Pertik 
Gyula alkalmaztattak az intézetnél. Ezen időtől kezdve a tényleges 
szükségletnek megfelelőig ösztöndíjas tanárgyakornokok vétettek 
fel, szintén legalább elemi iskolai tanítói oklevél alapján, rendsze
rint 3 évre s már az 1879. évi 19.383. számú rendelettel kiadott 
vizsgaszabályzat alapján képesíttettek. A gyakornokok elméleti okta
tást nem nyertek, gyakorlati képzésük pedig oly módon történt, 
hogy valamely — rendszerint az első — osztály egy kis csoport- 
; tanították a tuiajdonképeni osztályvezető útmutatása és felügye-

, ellett.
Fekete Károly névleg ugyan nyújtott elméleti oktatást, de ez 

csak arra szorítkozott, hogy Sievers és Techmer munkáit olvas
ván, a tanórák alatt a hangképzésre vonatkozólag adott útmuta
tást, de már a módszert, történelmet az illető vagy a német iro
dalomból tanulta meg, vagy idősebb kartársa támogatását vette 
igénybe. Az a szegény, gyakorlatlan fiatalember teljesen önszor
galmára volt utalva, szerencse még, hogy egyben-másban jóakaró 
útbaigazítást kaphatott. Ha idegen nyelvet értett, még csak hagy- 
ján. Ott volt a gazdag német szakirodalom, tanulhatott, ha akart.
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De aki még németül sem tudott, az arra a Hill könyve alapján 
készült igen sovány jegyzetre volt utalva, amelyet Fekete Károly 
még az alkotmányos korszak beállta után állított össze s amely a 
módszerre vonatkozólag igen kevés tájékoztatást nyújtott. A vizs
gálat, mely ekkor már a központból küldött miniszteri biztos 
elnöklete alatt tartatott s melyen a váci intézett „rendes tanárai“ 
voltak a tagok, nagy igényeket nem támaszthatott. Meglehetős 
szűk keretben is mozgott s inkább csak előlegezett bizalom s a 
gyakorlati ügyesség alapján adta meg a képesítést.

Ezzel az állapottal a váci intézet különösen ifjabb tagjai nem 
tudtak megbarátkozni. Ezen időben indult meg a „Kalauz a siket
némák oktatása és nevelése terén“ című szaklap, melynek első 
évfolyama 11. számában a képzés elégtelen voltát iparkodtam 
beigazolni. A cikknek nem lett közvetlen hatása. De úgy a felsőbb 
hatóság, valamint a szakférfiak figyelmét is felkeltette s hovatovább 
megérlelődött az eszme, hogy nem elég az önszorgalom útján szerzett 
tudás, de kell sarkalás és bizonyos kényszer is, hogy az átlag 
egyén használhatóvá váljék.

A képzés mai alapját Krenedits Ferenc vetette meg 1889-ben. 
Ez időtől kezdve van elméleti képzés is a gyakorlatival együtte
sen oly módon, hogy egy-egy megbízott tanár néhány órában 
nyújt tájékoztatást a különleges oktatás egyes ágazataiban. (Én, aki 
ennek a képzésnek a megszületését átéltem, részben előmozdí
tottam, majd más alkalommal időt szakítok annak elmondására is, 
hogy mennyi tárgyalás, milyen mellékkörülmények követelték meg 
annak szervezetét.) Azóta ugyanazt a rendszert követték a vakok 
intézetében, valamint később a gyógypedagógiai intézetben is, 
míg a 3 felé működő, egyébként pedig egy statusba sorozott 
tanerők képzése, a képzés intenzivitása, különösen pedig gyakor
lati okok miatt egyesíttetett.

De még ez az egyesítés sem változtatta meg a lényeget. 
Lényegileg ma is úgy van a képzés, a hogyan 25 évvel ezelőtt 
megalkottatott, csak azzal a különbséggel, hogy az első éves hall
gatók a tényleges tanításban nem vesznek részt. Ma is csak mel
lékfoglalkozáskép tartanak elég csekély számú órát az előadó 
tanárok, főfoglalkozásuk más lévén.

Hogy emlékezetemet némileg felfrissítsem, elővettem a 
„Kalauz“ fennthivatkozott számát s olvasom a következőket: (1888. 
junius 1.)

„A tanerőképzésünknek egyik nagy hiánya, hogy még nin
csenek oly képzettségű egyéneink, akikre ezen fontos feladat
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bizassék.“ . . „E tanárok képzettségének mindenesetre magasabb
nak kell lenni, mint amelynek a siketnéma tanítói oklevél meg
szerzése alkalmával tanújelét adták, ezért magukat újabb vizsgálat 
alá kell vetniük.“ Továbbá:

„Mennyi időt szenteljünk az elméleti képzésre? Az utasítás 
2 évet szab meg, mint a minimumot. Ez idő alatt gyakorlatilag 
is kell, hogy kiképezze magát az illető. E két évet elégnek tart
juk mi is, megjegyezve, hogy az első év inkább az elméleti kép
zésre £irdíttassék s így a kezdő siketnéma tanító . . . semmiesetre 
sem alkalmazandó a tényleges tanításnál.“

Az akkor óhajként elhangzott kivánalom teljesült tehát az 
utóbbit illetőleg, de az első — a képző előadó tanárainak maga
sabb képzettsége — még ma is csak kivánalom.

A képzés fejlődésének minden mozzanatára nem terjeszked
tem ki. Nem történelmet írok, csak azt akartam kimutatni, hogy 
különleges oktatásunknál a legrégibb múlttól kezdve, köztudatban 
élt, hogy e pályára elő kell készülni s aki készültségéről nem tud 
tanúságot tenni, az erre a pályára nem való. Indokolt volt-e ez a 
kivánalom a múltban, indokolt-e a jelenben? Mert ennek a kér
désnek eldöntésétől függ, vájjon kell-e képző, vagy elégedjünk 
meg az autodidaktákkal.

Akár a vakok, akár a siketnémák, akár a gyengeelméjüek 
tanítását nézzük, már az első pillanatra is szembeötlik, hogy leg
alább e fogyatékosságok szülte rendellenességek ismerete nélkül 
sem a nevelő, sem az oktató hivatását az elemi iskolai tanítóságra 
készült egyén be nem töltheti.

Ezeknek a rendellenességeknek a felismerése az emberj.szer-- 
vezet, különösen pedig az agy és az agy működésének ismeretét 
követe’1 meg. Nem annyira az agy bonctanát, mint annak élet- 
ta át, a működési zavarokat, azok okait, azok esetleges megszün
tetését vagy korlátozását.

De ezen ismereteknél még fontosabb az, hogy a rendellenes
ségek okozta állapotnak az egyén képezhetőségére való behatá
sát tudjuk s ismerjük ezen behatások mérséklésének, esetleg meg
szüntetésének módjait is. A rendellenesség felismerése megköny- 
nyíti a tanító feladatát, mert útmutatásul szolgálhat a követendő 
eljárás megállapításánál, de maga ezen eljárás megállapítása külö
nös ismereteket követel, amelyeknek tudása nélkül az egyén kísér
letezésekre, tapogatódzásokra volna utalva s esetleg kudarcot 
vallana.

*í
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A fogyatékosság az egyén testi és szellemi életét a normá
listól elütő, néha igen elütő módon befolyásolja. Vegyük csak 
a siketnémákat. Hallási érzéküktől, a hang benyomásaitól meg
fosztva, lelkűkben a halló embertől teljesen, vagy részben külön
böző állapotot találunk, amelynek ismerete nélkül alig tudnánk 
reájuk hatni. Igaz, hogy a külvilág jelenségei bennük is nyomo
kat hagynak, de azért lelkiviláguk kiterjedtsége korlátoltabb s a 
reájuk való hatás eszközei kisebb számúak és különlegesek. 
Ismerni kell tehát a fogyatékosságokból származó sajátságaikat, 
valamint azokat a módokat és eszközöket is, amelyekkel bennük 
az ismeretlen érzelmeket felkelthetjük, fogyatékos képzeteiket ki
egészíthetjük, a normális ember erkölcsi és értelmi világához 
hasonló lelki állapotba helyezhetjük s a cselekvéseiket a való élet 
követelményeihez idomíthatjuk.

A vakoknak testi és szellemi élete viszont a látás hiánya 
miatt különbözik az épérzékűétől s épp ezért nevelésük és okta
tásuk sem haladhat az épérzéküek oktatás módjának ösvényén, 
hanem szintén különleges utakra kell térnie. Ha a művelődés leg
főbb eszközével, a hallással rendelkeznek is, a látás hiánya miatt 
képzeteik homályosabbak, érzelmeik megbízhatlanabbak s isme
reteik korlátoltabbak. Az oktatásukkal foglalkozó felhasználhatja 
ugyan általános pedagógiai tudását, de azt az ő sajátosságaikhoz 
kell alkalmaznia, hogy a gyakorlati élet küzdelmeihez őket elő
készítse s boldogulásukat előmozdíthassa.

Ca gyengeelméjűek a fogyatékosok között talán a legkülön
legesebbek. Az érzéki fogyatékosságban szenvedők leikéhez találni 
vezető, kijárt utakat, amelyen a legtöbb egyén leikéhez hozzáfér
hetünk, de az értelmi fogyatékoshoz vezető utak ingoványos terü
leten vezetnek, szilárd támpontot alig nyújtanak, s a haladást 
minduntalan megakasztják. Náluk nem használható fel a meglévő 
ép érzék a másik pótlására, mert itt általában minden érzéknek 
kisebb, nagyobb mértékű fogyatékosságával, esetleg zavaráról 
van szó.

Hol vegye az általános pedagógiai képzettségű egyén azo
kat az ismereteket, amik őt a gyógypedagógiai pályán kisegítik5 
Az épérzéküek pedagógiája alapnak megjárja, az általános peda
gógiai elvek a gyógypedagógiai oktatás terén is használhatók 
maradnak, de kibővítésre szorulna, k^ Hogy az alkalmas, törekvő 
egyén ezt a kibővítést önszorgalmából is megteheti, az bizonyos, 
de hogy csak hosszú tévelygés, kísérletezés útján juthat a helyes 
útra az több, mint valószínű. Vájjon szabad-e azt a fogyatékos
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egyént a kísérletezéseknek kiszolgáltatni, ha módunkban van ennek 
elejét venni?

Nem állítom és nem állíthatom, hogy a fogyatékosok lelki
világának megismerésében tökélyre vittük, azt sem állíthatom, hogy 
a lelkükhöz vezető utak, a tanításuk módja javításra nem szorul, 
de azt igenis nyugodt lélekkel elmondhatom, hogy az eddigi 
tapasztalatok és kísérletek nagy általánosságban kijelölték az ered
ményre vezető utakat, ezeken az utakon járva, egyik könnyebben, 
másik nehezebben, de célhoz juthat.

De ezen utak megismerése időt és tanulást kíván.
Ezeket az utakat az általános pedagógia nem jelöli ki.
Megemlíti ugyan a fogyatékosságot, de azt nem ismerteti, 

mert nem is tartozik feladatai közé. Ez a feladat más képességű 
egyéneket kiván. Amint az elemi iskolai tanító nem bir elég készült
séggel ahhoz, hogy a polgári iskolában megállhassa a helyét, 
pedig ott is épérzékű egyénekkel van dolga, ott is — egy-kettő kivé
telével — ugyanazon tantárgyak, majdnem azonos módszer szerint 
taníttatnak, mint az elemi iskolában, de nagyobb terjedelemben, 
bővített tartalommal, úgy az a népiskolára képesített tanító a 
gyógypedagógiai intézetekben sem felelhet meg, mert bár a tan
anyag terjedelme azonos, sőt kisebb a népiskolainál, a módszer 
annyira elütő, hogy az külön tanulmány tárgyát kell, hogy képezze.

Az én nézetem szerint tehát indokolt, hogy a leendő gyógy
pedagógus megfelelő képzésben részesüljön, valamint indokoltnak 
tartottam ezt 25 évvel ezelőtt is.

De 25 év óta a kívánalmak megszaporodtak. Ma már min
den oktatási ággal szemben nagyobb igényeket támasztanak. A 
műveltség terjedésével a műveltség terjesztőitől is nagyobb készült
séget várunk. Az írni-olvasni tudás még a napszámosnál is a 
műveltség minimuma, akit pedig annál nagyobb műveltséggel 
kívánunk felruházni, annak a tanítójától is többet követelünk.

1 A gyógypedagógustól is joggal elvárjuk, hogy ne csak az 
anyagól,' a fogyatékos gyermeket, annak tulajdonságait ismerje 
alaposan, de legyen lélekbúvár, gyermektanulmányozó, psycholó- 
gus, ismerje az általános lélektanon kívül a fogyatékosok külön
leges lélektanát, tsmerje a tanításuk módját, a tanítás eszközeit, 
ismerje a módszerek fejlődését, a szakirodalmat, a szaktörténelméh]

Hogy pedig ezeket mind megismerje, fokozatosan be kel! 
őt vezetni a fogyatékos gyermek tulajdonságainak, a fogyatékosság 
okozta rendellenességeknek, ezen rendellenességek szükségszerű 
követelményeinek labirintusába, s amidőn a fogyatékosságot, annak
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természetét, annak következményeit tudja, látja s ismeri, meg kell 
őt tanítani arra is, hogyan férkőzzék a fogyatékos gyermek leiké
hez, hogyan nyújtsa neki azokat az ismereteket, amikkel felru
házva a társadalomban kiküzdheti magának az őt megillető helyet.

A tudnivalók nem kicsiny számúak, az anyag sokoldalúsága, 
de terjedelme is indokolttá teszi, hogy annak megtanulásához, 
annak nyugodt átgondolásához is elegendő időt hagyjunk, s ez 
alatt az idő alatt még az általános nagyobb műveltség megszer
zéséhez is módot nyújtsunk.

Útmutatás nélkül ez nem történhet megfelelőleg, útmutatást 
pedig a gyakorlottabb, tapasztaltabb egyének adhatnak, akik ezt 
élethivatásuknak tekintik.

Igenis szükségesnek tartom a gyógypedagógiai képzőt a 
leendő gyógypedagógusok elméleti és gyakorlati ismereteinek 
megszerezhetése szempotjából. Vájjon a felmerülő szükséglet 
szempontjából is ilyen határozott választ adhatok-e?

A íanerőképzésnek csak akkor van célja, ha arra a tanerőre 
valóban szükség is van. Ma 16 siketnéma intézetet, 4 vakok inté
zetét s három gyengeelméjüek, illetőleg gyengetehetségüek inté
zetét kell ellátni tanerővel. Ezen intézetek azonban már majdnem 
mindnyájan teljes létszámmal működnek úgy, hogy egyelőre leg
alább, újabb tanerőre szükségük nincs. Nincs pedig azért, mert 
a tanerők mind fiatalok, akik közül a természetes kiválás útján 
évente ha 1—2 fog eltávozni. Pótolni tehát alig 1—2 egyént 
kell csak.

Az a körülmény, hogy az utóbbi tiz év alatt, a két ifjú 
vakok intézetén kivül, több gyógypedagógiai intézet nem létesült, 
s hogy ez idő alatt a korábban keletkezett intézetek kellő számú 
tanerővel láttattak el, hogy tehát a szükséglet majdnem teljesen 
kielégítietett, valamint az a körülmény, hogy az újabb intézetek, 
bár azokra valóban nagy szükség van, sem az illetékes körök, 
sem pedi? az azonkívül állók részéről nem kezdeményeztettek s 
hogy ilyenek kezdeményezésére a közeljövőben kilátás sincs, a 
képzőnek sem reformálását, sem további állandó fenntartását nem 
indokolnák. Az a szép fejlődés, amely a 90-es években oly meg
nyugtató és bíztató volt, hirtelen megakadt. Ennek okává* 
szándékozom a jelenben foglalkozni, csak annyiban, amenny,... 
a fellett kérdésemre való válaszolás kívánja.

Valamely ügynek lendületet kétféleképen adhat az ember. 
Vagy maga csinál meg mindent, vagy pedig alkalmas módón, 
másokat ösztönöz arra, hogy a feladatot elvégezzék. A gyógype
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dagógiai oktatás terén, az utóbbi időkben az állam csinált mindent 
s a közönségben azt a felfogást erősítette meg, hogy a siketné
mák, a vakok és a gyengetehetségüek oktatásügyének megoldása 
teljesen állami feladat. Bizonyos tekintetekben helyes ez az eljárás, 
de így a négyérzékűek oktatásügyének általánosítása teljesen ki 
van szolgáltatva az állam teherviselési képességének s mihelyt az 
állam erői lankadnak, az egész ügy fejlődésében megakad. Így 
történt ez most is. Még csak gondolni sem lehet arra, hogy 
néhány éven belül az állam pénzügyi helyzete annyira javuljon, 
hogy a kívánatos fejlődés újra meginduljon, hacsak az ösztönzés 
útjára nem lépünk.

Egyeseket, testületeket, hatóságokat kel! teliát megnyerni az 
eszmének. Ösztönözni kell a városokat, hogy maguk létesítsenek 
iskolákat, még abban az esetben is, ha az állam nem adja a tan
erőt, vagy nem gondoskodik teljes mértékben a tanerő fizetésé
ről. Ha azután a pénzügyi helyzet javul, ott ahol szükséges, min
denkor át lehet térni az államosítás mezejére.

Tudom, hogy ez a megoldás sokak nézetével ellenkezik, 
mert az egyén érdekei látszólag szenvednek. Én azonban nem 
az egyént, hanem az ügyet nézem. Előttem sokkal fontosabb az, 
hogy 10—20 siketnémával, vagy vakkal több nyerjen kiképzést, 
mint az, hogy az egyén kényelmesebb állást nyerjen. így a biz
tos fizetés mellett sokan egész életükön át nem törődnek a reájuk 
bízottak sorsával, de ha saját sorsuk is összefügg vele, bizonyára 
inkább válik még a napszámos munkásból is apostol.
— Az ügynek megakadnia nem szabad sem azért, mert most 
még nincs több intézet, sem pedig azért, mert nincs szakképzett 
egyén. Kell intézeteket létesíteni bármi módon s nevelni kell tan 
erőket még az esetben is, ha túltermelés áll elő, ha gyógypeda
gógiai intézetben nem is nyernének mind alkalmazást. A korlátolt 
számú képzésnek úgy is azt a hátrányát kell tapasztalnunk, hogy 
még azt is alkalmazni kell, aki ezen a pályán eredményeket elérni 
nem tud. Minden kilátás és biztatás nélkül is lesznek jelentkezők, 
akik a jobb jövő reményében — épp úgy mint a polgári isko
lánál — vállalkoznak a képzőbe való felvételre, tekintet nélkül 
arra, hogy kapnak-e ösztöndíjat, vagy sem, s tekintet nélkül arra, 
hogy alkalmazást nyernek e vagy sem.

Végzetesnek tartanám a magam részéről, ha a képző műkö
désében szünetelés állná be azért, mert a hallgatók a meglevő 
intézetekben már elhelyezést nem kaphatnának. Éppen az a körül
mény, hogy most a tanerőhiány megszűnt, hogy már is túiterme-
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lés állna elő a legközelebbi jövőben, teszi alkalmassá az idő
pontot a képző megalkotására, a tanfolyam jelleg megszüntetésére 
a képzési időnek meghosszabbítására, az alaposabb, megfelelőbb 
képzés módjára való rátérésére.

Első kérdésem mind a két pontjára igennel felelek, mert 
meggyőződésem szerint úgy az intenzivebb, tökéletesebb képzés, 
valamint a legalkalmasabb egyének kiválaszthatása céljából is szük
ség van és lesz gyógypedagógiai képzőre.

Nézzük a második pontot: „Milyen szervezetet nyerjen a 
gyógypedagógiai képző?''

Hogy a jelenlegi szervezet csak szükségből volt jó, ebben azt 
hiszem mindnyájan egyetértünk; hogy a képző ma csak címében 
az, de sem szervezetében, sem jellegében nem az, amit képző 
alatt értünk, azt hiszem szintén nem kell bizonyítani.

Fentebb már említettem, hogy a megnövekedett kívánalmak
nak, a megszaporodott igényeknek csak intenzivebb, tökéletesebb 
képzéssel tehetünk eleget. Évek óta általános a panasz, amit a 
tapasztalat is beigazol, hogy a kezdő gyógypedagógusok kevés 
elméleii tudást s különösen kevés gyakorlati készültséget mutat
nak fel. Saját tapasztalataim is ugyancsak ezt bizonyítják. Ennek 
oka pedig az, hogy aránylag igen rövid idő alatt sok és sokféle 
elméletet kellene befogadniok, átgondoiniok s még a gyakorlati 
tanítás fogásait is elsajátítaniok. Annak a magyar közmondásnak: 
„Aki sokat markol, keveset fog“ beigazolása talán sehol sem 
olyan szembeötlő, mint ezen a téren. Háromféle oktaíóságra jól 
előkészülni egy év alatt, azt hiszem merész követelés.

Nem szeretném, ha a kijelentésnél félreértetném, nem sze
retném, ha ez arra magyaráztatnék, hogy én a képző széítagolá^'j 
sát kivánomj^Nem, én az egyesítésnek vagyok a híve, nem csak j 
azért, mert mind a három oktatási ágban bizonyos közös isme 
retek is (élettan, tapasztalati lélektan, bonctan stb.) szükségesek, 
amit tehát mindenkinek egyformán tudnia kell, s egyszerre hall
gathat, hanem azon okból is, mert képzőt csak bizonyos számúj 
tanerővel, bizonyos számú hallgatóval lehet létesíteni^ Már pedig 
a jelenben egyik ágnál sem kell annyi új egyén, hogy kellő számú 
hallgatót lehetne biztosítani, de ha még lehetne is, külön-külön 
egyik ágnál sincs több tanárra szükség, mint legfeljebb kettőre, 
már pedig 2 tanerős képző nem igazi képző abban az értelem
ben, melyet a köztudat annak elfogadna.

Abban azonban semmi lehetetlenséget nem látok, hogy 
mihelyt a természetes szükséglet évente minden ágnál — mondjuk —

Ok
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8—10-re növekedik, a hallgatók hajlamaik szerint csak a siketné
mák, vagy vakok, vagy gyengeelméjűek szakára készüljenek. A 
képző azonban akkor is közös maradhat, egy igazgatás alatt, 
4—5 rendes tanárral s megfetelő óraadókkal. Ma azonban még 
nem ez a helyzet. Ma még a hármas képesítés a jobb és célsze
rűbb s ezt megváltoztatni egyáltalán nem tartanám jónak. De a 
három ágazat mindegyike külön-külön elég tanulni valót ad nem 
egy. de több évre, együttesen pedig az egy év határ zottan elég
telen. Az idő rövid voltában látom okát annak, hogy a hallgatók 
csak betekintést nyernek a fogyatékosok oktatás módjába, de azt 
megérteni, átérezni, megszeretni nincs idejük. S amikor kikerültek 
már, az alapvizsgálat után kenyérkeresőkké lettek, a legnagyobb 
százalék csak kényszerűségből tanulja meg a képesítő vizsga tár
gyait, némelyik a szerencséjében bizakodik s oklevelével megsze
rezvén a boldogulás eszközét, többé tanulni, magát továbbképezni 
nem tartja érdemesnek és szükségesnek.

[_A képzés idejét 3 évben kell megállapítani. Azt tartanám^ 
leghelyesebbnek, ha az első két év tisztán elméleti, a harmadik 
elméleti és gyakorlati év lenneTJ A három éves képzőt azért is 
szükségesnek vélem, mert a jövőben gyakorlati tapasztalattal bíró 
tanítók nem igen fognak jelentkezni, mert ez a korpótlék és fize
tés tekintetében reájuk nézve hátránnyal, anyagi hátramaradással jár.

De a három éves képzőt indokolja az anyag nagy terjedelme, 
a tanulandók különfélesége is. Minden oktatási ágban szükség 
van arra, hogy a fogyatékosság természetével, annak következ
ményeivel jöjjön tisztába a hallgató, csak ha e tekintetben kellő 
tájékozottsággal bír, térhetünk át természetszerűen ezen fogyaté
kosság megkövetelte módszer megtanítására. Nem akarom a jelen
legi képzési módot semmiképen sem bírálni, de azt még is meg 
kell említenem, hogy a bonctani, élettani, lélektani, módszertani, 
történeti ismeretek nyújtásának időbeli egybeesése, vagy túlközel- 
sége, amidőn a következményeket, néha az előzmények tudása 
nélkül tanulják, csak zavart eredményezhet.

Ezt meg kell szüntetni nem csak, de időt kell hagyni arra 
is, hogy a tanulandók fokozatossága mellett, azok átgondolására 
is maradjon idő. A képző hallgatója ne legyen egy időben másoló, 
felügyelő, hallgató, hospitáló reggeltől estig, de legyen ideje arra 
is, hogy az előadás tartalmát átgondolhassa, olvashasson s készül
hessen a felelésre.

L_Az első év teendőjéül elég, ha a fogyatékosságok bonc,- 
élet- és lélektanából szerzik meg a hallgatók ismereteiket. E mel
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leit lehetnek az internátusos intézetben felügyelők is, már akik 
esetleg lakás kedvezményében részesülnek. De lehet ezen tárgya
kon kiviil más hasznos ismeretet is hallgatniok és tanulniok. Hogy 
mik legyenek a képző tantárgyai, erről a jelen alkalom a! nem 
kívánok szólani. Csak annyit akarok általánosságban jelezni, hogy 
az 1. évfolyam az előismeretek megszerzésére,|lf második a tör
ténelmi, irodalmi s részben módszertani ismeretek s a 3. évfolyam 
a módszer, szervezeti s különösen gyakorlati ismeretek megszer
zését tűzze ki feladatául/]^

A képző hallgatóiul kitűnő, jeles, vagy jó osztályzatú elemi 
iskolai oklevéllel bíró férfiak és nők vétessenek fel. A nők mellő
zése teljesen indokolatlan mind a három ágon s alkalmazásuk 
esetén az oktatás eredménye — amint a külföld is bizonyítja — 
egyáltalán nem száll lejebb, fizikumuk pedig a magyar nőknek 
sem gyengébb, mint a franciáké, vagy angoloké, vagy olaszoké.

A képző helye egyelőre valamelyik intézet, mig számára 
esetleg megfelelő épület nem emeltetik. A hallgatók úgy járnak 
be az előadásokra, mint az egyetemeken, vagy felsőbb iskolákban. 
Ösztöndíj nyújtása nem okvetlenül szükséges, de ha valamelyik 
gyógypedagógiai intézetnél felügyelői teendőt lát el egyik másik 
önként vállalkozó, lakást és ellátást nyerhet ugyanezen intézetnél.

A tanórák minden évfolyam számára reggel 8—12-ig esetleg 
1 óráig tartassanak, hogy a délutánok tanulásra fordíthatók legyenek.

Egy-egy évfolyam hallgatóinak száma 8—15 lehet, a jelent
kezők számához mérten.

Az előadó tanárikar az igazgatón lcivül minden ágazatból, 
tehát a siketnémák, vakok és gyengeelméjüek oktatási ágazatából 
1—1 rendes és a melléktárgyak számára megfelelő számú óraadó 
tanárból álljon. Minden rendes tanár heti óráinak száma 15-ben 
állapíttassák meg, mint a polgári iskolai tanítóképzőé, az igazgató 
heti 6 órára köteleztessék. Az óraadók heti órái a szükséghez 
képest állapíttassanak meg időről-időre.

Hogy ezen kötelező heti óraszám mellett —• minden év
folyamban heti 5—5 óra — a tanár egyébbel, mint önműveléssel 
nem foglalkozhat, az azt hiszem szintén nem szorul bizonyításra, 
épp oly kevéssé, mint az, hogy annyi órára minden ágnál szük
ség van.

Nincs szándékom — hiszen így is hosszúra nyúlt cikkem 
— a képző szervezetének minden részletére kiterjeszkedni. Csak 
az általános elveket kívántam megállapítani, a részletek megbeszé
lése és megállapítása későbbi teendő.
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. <\jVfég egy igen fontos kérdést kell azonban tisztáznunk. Kik 

lesznek a képző tanárai? Minő előképzettséget kívánjunk meg 
tőlük s minő készültség beigazolását.

Igen természetesnek találom, hogy az illetőknek úgy elméleti, 
mint gyakorlati téren kiválóknak kell lenniük. Nem kereshetők 
tehát másutt, mint saját sorainkban. Idegen, aki sem a vakok, sem 
a siketnémák, sem a gyengeelméjüek oktatásával nem foglalkozott, 
legyen bármily magas képzettsége, ezt a hivatást csak akkor tölt- 

_hetné be, ha szakképzettségének is tanujelét adnáTjAlig van azonban 
reá kilátás, hogy, egyelőre legalább, ilyen egyének találkozzanak s 
így a kényszerűség is arra utal bennünket, hogy magunk felett 
tartsunk szemlét.

Legegyszerűbb és legtermészetesebb megoldásnak az kínál
kozik, hogy a jelenlegi előadók, akik már kellő tapasztalattal és 
gyakorlattal rendelkeznek, neveztessenek ki a képző tanáraiul. Ennek 
annál kevesebb akadálya van, mert ehhez nemcsak az előbb emlí
tett tapasztalattal, de szerzett joggal is bírnak.

Feltéve azonban, hogy ez bármily oknál fogva akadályokba 
ütköznék, akkor sem jönnénk zavarba, mert úgy a siketnémák, 
mint a vakok és gyengeelméjüek tanításával foglalkozók között 
már a jelenben is vannak olyan szakembereink, akik tudásuknak, 
készültségüknek, rátermettségüknek elég tanujelét adták ahhoz, 
hogy a képzés fontos és nemes feladatát is teljesíteni képesek, ha 
erre előkészülnek és előkészülhetnek.

A képzettség beigazolásátó! a képző felállítása percében 
kénytelenek volnánk esetleg eltekinteni, ez azonban nem azt jelenti, 
hogy ezzel a kérdés már megoldatott, a magyar közmondás szel
lemében, hogy a kinek isten hivatalt adott, annak okvetlen meg 
is kell hogy legyen a hozzávaló esze. Csak a kényszer követel
ménye lehetne ez, de a midőn a kényszerhelyzeten íú! vagyunk, 
igen is gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő szakemberekkel 
rendelkezzünk.

ügy vélném a kérdést legjobban megoldhatónak, mint az 
elemi tanítóképzői tanárképzést, hogy t. i. a gyógypedagógiai 
oklevél birtokában levő s esetleg 2--3 éves gyakorlattal bíró 
gyógypedagógusok tovább képzésüket az egyetemen a megfelelő 
előadások 2 évig tartó hallgatása után szereznék meg s csak ilyen 
előképzettség mellett tarthassanak igényt arra, hogy a képző tanárai 
lehessenek. Hogy mik legyenek a hallgatandó tárgyak? Ez ismét 
részletkérdés, amelyre a jelen alkalommal nem óhajtok kiterjesz
kedni.
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Hátra volna még a 3-ik kérdés eldöntése. „Meg vannak-e 
képző felállításának előfeltételei s lehetőségei?“

Az előfeltételek közé kell számítanom első sorban, hogy a 
képző ellátható-e tanerővel? Azt hiszem erre a kérdésre fentebb 
már megfeleltem. Másod sorban azt kell eldönteni, váljon az inté
zetek tanerő szükséglete olyan nagymérvű-e, hogy a képzésben 
beálló 3 évi szünetelés zavart okozhatna? E tekintetben is kedve
zők a mai körülmények, mert mint fentebb szintén kimutattam, 
a meglevő intézetek már kifejlesztettek, több tanerőre nincs okvetlen 
szükségük, újabb intézetek létesítése — legalább 3 éven belül — 
nem remélhető s így éppen a mai időpont a legkedvezőbb ezen 
nagyfontosságú reform keresztülvitelére, mert a szükséglet, legalább 
egyidőre megszűnt.

Az az előfeltétel, hogy lenne-e elegendő jelentkező, az eddigi 
tapasztalatok szerint szintén nem okoz nehézséget, mert ösztöndíj 
nélkül való felvételre is mindig van jelentkező elegendő számmal, 
ösztöndíjjal pedig fölös számmal. A felvételnél a jelenlegi keretek 
betartásával, újabb kedvezmények nyújtása nélkül is lesz í0 —15 
sőt tán több jól képesített jelentkező is, mint volt a múltban, e 
tekintetben tehát aggályt nem táplálok.

Ezen előfeltételeken kivül azonban még fontosabb az a körül
mény, váljon a mai pénzügyi helyzet mellett ezen változással beálló 
több kiadás fedezhető-e? E tekintetben is elég kedvező a helyzet. 
Ha azt a megoldást vesszük számításba, hogy az eddigi előadók 
neveztessenek ki a képző tanáraivá, a méltányosság azt kivánná, 
hogy a VII. fizetési osztályba neveztessenek ki, s miután igazgatói 
pótlékuk megszűnne, a magasabb fizetési osztályba való kineve
zéssel kapnák ennek ellenértékét.

Ezzel szemben azonban elesnék tiszteletdíjuk, mely az
1912—13. tanévben a következő volt:

elméleti gyakorlati vizsga
óradíj óradíj napidíj

Berkes János heti 2 óra után 400 200 80
Klis Lajos „ 5 n f) 1000 400 80
Herodek Károly ,, 3 » Y) 600 200 80
Borbély Sándor » 2 400+100 100

összesen 2500 800 340=:
Ebből az összegből a Vili. és VII. fizetési osztály közötti különb
ség teljes fedezetet nyerne. Anyagilag tehát az állam nem veszí
tene. (A többi előadó tiszteletdíjait nem vettem számításba, mert 
azok továbbra is megmaradnának.)
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Igaz ugyan, hogy helyüket az igazgatóságban pótolni kellene, 
ez azonban költség többletet alig okozna, mert a helyükbe kineve
zendő igazgatók legalább heti 12 órát taníthatnának. Tehát épp 
úgy vezetnének osztályt, mint eddig, mert a tanítási kötelezettség 
alól való teljes felmentés ez esetben nem is volna indokolt. A 
még esetleg fennmaradó néhány óratöbblet csak kevés költséget 
okozna, egyik másik intézetnél pedig e címen egyáltalán nem állna 
elő óratöbblet.

Ennek a megoldásnak a pénzügyi megvalósítása tehát nehéz
séget nem okoz.

Ha ez a megoldás akadályokba ütköznék, ez esetben új 
előadó tanárokról kellene részben, vagy egészben gondoskodni. 
Ez a megoldás még kevesebb költséget okozna, mert az újonnan 
kinevezettet magasabb fizetési osztályba egyelőre nem keltenék 
kinevezni, az igazgatók pedig, sok teendőktől szabadulnának meg, 
újra taníthatnának intézeteikben.

Amint én látom a helyzetet, a képző létesítésének komoly 
akadálya nincs. Hogy minden részletre nem terjeszkedtem ki a 
jelen cikkem keretében, azért történt, hogy a fontosabb elvekkel 
jöjjünk először tisztába.

Hiszem, hogy ha a kartársak e kérdésben tárgyilagos alapon 
hozzászólnak, abból az ügyre csak haszon származik.

Az amerikai vakok jóléti intézményei.
Irta: Sóra Lajos.

(Folytatás.)

A legelterjedtebb iparágak Amerikában a seprőkészítés (cirok
ból), szőnyegszövés és matrác varrás. E három iparággal nálunk 
is érdemes volna kísérletet tenni már csak azért is, hátha ezzel 
egy új kereseti ágat tudnánk megnyitni a most kultivált kosárfo
nás, székfonás és kefekötés mellett.

Az Újvilág az üzleti élelmesség igazi hazája lévén, hamar 
felemel olyan ipari üzemeket, melyek a gyakorlatban beválnak, de 
viszont szakít s elhagyja — hosszas tanácskozás s fejtörés nélkül — 
zokat, amelyek az élelmes amerikai üzleti, háztartási könyveinek 

pontos mérlege szerint nem életképesek.
Az előbb említett három iparággal — tudomásom szerint — 

nem foglalkoznak hazánkban a vakok. Ha nem foglalkoznak, úgy
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egyik-másik vidéki intézetben, vagy a központban érdemes volna 
kipróbálni azokat, vájjon csakugyan alkalmas ipari pályáknak bizo
nyulnának e azok hazánkban is!?!

Ha a tengeren túl fekvő Amerikának óriásilag fejlett iparával 
szemben az említett három kereseti ág megállja a helyét, úgy 
jóakarattal vezetve nem hinném, hogy nálunk ne válnának be.

Jól tudom azonban azt is, hogy a különböző országok 
különböző népei, szokásai, éghajlatai, terményei stb. más és más 
iparágak üzemét kívánják meg, de ugyanekkor tudom azt is, hogy 
a fentnevezett üzemek termékei (seprő, szőnyeg és matrác) nálunk 
is keresletnek örvendenek.

Nem akarom ezekkel azt mondani s távol áll tőlem az a

szándék, hogy rendezkedjünk be azonnal seprőkészítő-, szőnyeg- 
szövő és matráckészítő gépekkel, — mikor ezen iparágak üze
mét gyakorlatilag nem is ismerjük.

Ezeket is tanulmány tárgyává kellene tenni, mint a készülő 
kókusz lábtörlő készítését, mely Amerikában már be van vezetve. 
Ha a vezető körök szakemberei célszerűeknek és hasznosaknak 
találnák, úgy egy-két géppel s egy a munkát értő ügyes mester
rel további kísérlet céljából beállíthatnék a jelenleg kultivált ipar
ágak közé.

Nézzük azonban a szövést!
Tanulnak ugyan nálunk is a vak leányok az intézet női- 

kézimunka óráinak keretén belül székekre erősített kicsiny kézi 
szövőgépeken szőni, de ez a munka befejezést nyer akkor, mikor
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az intézeti 8 évfolyamot végzett növendékek a Vakokat Gyám. Orsz. 
Egyesületnek kötelékébe átlépnek.

Jó az a kis szövőgép kisebb kézimunkák előállításához, de 
messze hátul maradnak a gyárszerüleg szőnyeget szövő hatalmas 
svéd szövőpadoktól.

Amerika Svéd- és Norvégiából hozatott szövőgépeket s 
ügyes, a szövéshez értő munka-mestereket, kiktől megtanulják 
ezen praktikus és könnyen kezelhető piacképes iparágnak minden 
csinját-binját.

Ha átvettük a praktikus svéd tornagyakorlatokat és faslőjdöt, 
miért ne vennők át a még praktikusabb szőnyegszövést is! ?!

Mi szerencsésebb helyzetben vagyunk, mint volt Amerika,

Matráckészitési műhely (felnőtt vakok részére).

mert tőlünk nincs távol az az ország, hol szemtől-szembe, tövé- 
től-hegyéig alaposan tanulmányozhatnánk a szövés mesterségét.

Itt kell megjegyeznem, hogy amíg a seprőkészítéssel kizá
rólag férfiak foglalkozhatnak, addig a szövéssel férfiak és nők is 
kereshetik kenyerüket.

Ugyancsak szépen keresnek az amerikai vakok a matrác 
készítéssel. Egy nagy asztal, szőrtépő- és szőrtisztító-gép azok a 
fontosabb eszközök, melyek birtokában meg lehet kezdeni a 
a matrác varrást. Amerikában kizárólag férfiak űzik ezt a kárpitos 
mesterséget.

Hogy harisnyák kötésével (gépen) nem foglalkoznak a ten
geren túl egyetlen ipartelepen sem, azt könnyen megérthetjük 
abból, hogy Amerika nagy és kifejlett gyáripara 15—25 centes 
fél- és egész selyem harisnya tömeget dob a piacra, amellyel 
versenyezni kézi gépekkel lehetetlen. Ennek hatása nálunk is ész-
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revehefő, mer utóbbi időben főleg raktárra dolgoznak leányaink. 
A külföld, sőt Amerika exportjával — noha finom s jó árút pro
dukálnak harisnyakötő vak leányaink — a versenyt nem sokáig 
bírjuk ki mi sem !

A kenyérkereseti — de nem gyárszerű — pályák közül elter
jedtek a: zongorahangolás, fehérnemüvarrás, gyöngymunkák (lámpa
ernyőkre) gyógymasszás és fejmosás, gépírás, székfonás, raffia- 
kosárkák készítése, függő-ágyak kötése, telefonkezelés, könyvkötés, 
ujságárulás, stb.

Hogy egy amerikai egyesület munkáját lássuk, vegyük leg
kiemelkedőbb pontjait az egyik legnagyobb „New-York Association 
for the Blind“ nevű egyesület 5 évi programmjának s peregtessük 
le e fehér lapon :

Székfonó- és kókuszlábtöriő-műheiy (felnőtt vakok részére).

Összeírta 10.000 vak statisztikai adatait és ezek közül körül
belül hétezerrel személyes érintkezést tart fenn.

A megvakulás meggátlása céljából az első egyesületet léte
sítette, amelyhez hasonlót nálunk is kellene létesíteni.

Ügyelt az egészségügyi szövetség és orvosi egyesület által 
kiadott szabályzatok betartására.

Elhelyezte az első vak gyermeket a new-yorki látók iskoláiba, 
ahová azóta már kétszázan járnak be.

Keresztül vitte azt, hogy ma a közoktatás törvényei között 
szerepel a vakok tankötelezettsége.

Megindította a vak gyermekek első lapját a „Searchlight“ 
címen.

Megnyitotta Brooklynban az első munkatelepet, hol nem 
kevesebb mint 16.803 széket fontak be és 207.421 seprőt készítettek.

Magyar Gyógypedagógia. 4
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Rendes oktatást adott helyiségeiben a már előbb említett 

oktatási és iparágak mindegyikében.
Szervezte az otthon tanítórendszert az államban.
Leckéket adott a szegényházakban, börtönökben és estéli 

időben az elmebetegek házában.
Megalakította a jóléti bizottság szociális alosztályát, melynek 

feladata a vak gyermekek és felnőttek szórakoztatása, kirándulások 
rendezése a vidékre és tengerpartra

Megnyitotta az első elárusító boltot a vakok által készített 
munkák eladása céljából.

Szervezte és létre hozta a vak nők és férfiak clubját.
12.000 különféle színházi- és hangversenyjegyet osztott ki a 

vakok között.
A vakok ügyének intensivebbé tétele céljából 33.600 röpira- 

tot és 20 000 évi jelentést küld széjjel.
Rendezte az Egyesült Államok elnöke által megnyitott hatal

mas kiállítást, amelyen több mint 200 vak mutatta be ipari 
képességét.

Megvetette alapját az első amerikai múzeumnak.
A további munkájában hat fiók egyesülete, hat jegyirodája 

és 3 clubja van már segítségére.
Ilyen és ehhez hasonló amerikai tevékenységet fejt ki újab

ban a mi Gyámolító Egyesültünk központja is, melynek moz
gató ereje Dr. Bielek Aladár alelnök, Herodek Károly ügyvivő 
alelnök s Vitár Rezső gondnok bölcsen irányító kezeiben van 
letéve.

A cselekvő-szemlélet.
Irta: Szobolovszky István.

VI.
Bizonyításra nem szorul, hogy az egyén fogalmainak külső 

megtestesítője, megrögzítője többek között a fogalmazás is.
A tulajdonképeni fogalmazás alatt a gondolatoknak, vagy 

azok sorozatainak az írásban, vagy a nyomtatásban való ábrázolását 
értjük. Az, hogy a fogalom lényege különbözik az írott, vagy a 
nyomtatott szótól, nem tartozik a jelen téma keretébe. Ahhoz, 
hogy fogalmainkat bizonyos minőségben s sorrendben tudjuk az 
írás által kifejezésre juttatni: megfelelő gyakorlatra, helyesebben a
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fogalmazás gyakorlati érzékére van szükségünk. Hogy a fogalmazás 
tudása nem függ a beszéd készségétől bizonyítja, hogy vannak igen 
bőbeszédű, u. n. jó svádájú egyének, akik a fogalmazás legközön
ségesebb elemeivel is hadi lábon állanak. Viszont akadnak szófukar 
emberek, akik kitünőentudnak fogalmazni; vannak köztük neves irók is.

Azonban a fogalmazás-tanításnak nem lehet célja, hogy min
den tanulóból valóságos írót neveljen. Erre nincs is szükség. 
Célja, hogy azt, amit a tanuló átélt, tapasztalt, szerzett, stb. ne 
csak a szóban, hanem az írásban is világosan ki tudja fejezni. 
Mindenünnen hallatszik a panasz, elégedetlenség, amely a fogal
mazás-tanítás eredménytelensége ellen irányul.

Iparkodnak a bajt orvosolni, mégpedig a fogalmazás-taní
tásnak más, jobb alapokra való helyezésével. Eszerint nekünk sem 
szabad tétlenkednünk. Minálunk még vaskosabbak a hibák, mint 
egyebütt. Ehhez hozzájárul még az a tény is, hogy teljesen töké
letes hangbeszédre úgysem tudjuk képesíteni a siketnémát. A sok 
fiziológiai akadály minduntalan elébe vág a hangbeszéd teljes 
érvényesülésének. A fogalmazás sokkal könnyebb munkát rő a 
s'iketnémára. Itt nincsenek fiziológiai akadályok. Így tehát a fogal
mazás-tanítás terén jobb eredményeket lehetne várnunk, mint a 
hangosbeszédtanításnál. Jelenleg még úgy áll a dolog, hogy mind 
a kettő sok hibát tartalmaz magában. Az intézetből kikerült siket
néma fogalmazása gyatra, rossz. Hol rejlik a hiba? Leginkább a 
módszerben, mely a felnőtt érdekein nyugszik. Nem alkalmazkodik 
a siketnéma lelki világához, cselekvő-képességéhez, szükségérze
téhez. Az intézet másolókat nevel, nem pedig önálló embereket. 
Nekünk eszerint oly módszerre van szükségünk, amely a siket
néma egyéni megnyilatkozására, lelki szükségleteire, tapasztalataira 
stb. támaszkodik. A cselekvő-szemlélet előttünk, tehát jelenlétünkben 
folyik le. Tisztában vagyunk azon tapasztalattal, melyet a siketnéma 
szerzett, ami a fogalmazás szempontjából kiváló értékkel bir. Ennek 
révén tudjuk a fogalmazás lényegét ellenőrizni.

Látjuk, hogy a cselekvő-szemlélet mely elemei azok, melyeket 
a siketnéma a fogalmazásba beleszőtt. Mi abban idegen s mi a 
sajátja. Mennyi benne az önállóság, eredetiség, átélés, stb. Mig 
ellenben, ha nem ismerjük az anyagot, melyet a siketnéma fogal
mazásánál alkalmazott, nem is tudunk a tartalom helyességére, 
avagy helytelenségére következtetni. A folytonos példák és a 
béklyó, melyet az általunk kiválasztott, kijelölt témák által a siket
némának adunk, csak a másolás, utánzás elemeihez vezet. A tel
jesség kedvéért üssük fel a „Tantervben“ azt a lapot, amely a

4*
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fogalmazás-tanítás anyagával foglalkozik. Nyomban látjuk, hogy 
ez az anyag sohse fog a kívánt célhoz vezetni.

Ragadjunk ki néhány példát. A 11—111. osztály anyagában a 
következőket találjuk, c) Adott minta után hasonló mondat szer
kesztése. Pl. Pali sír. Ödön . . . Béla . . .  e) Az adott anyagból az 
egynemű mondattagoknak (kérdések szerint) kiválasztása, f) Átvál
toztatás. A tegnapi és a mai események, az első, második, har
madik személyek viszonya. Igeragozás.

A IV. osztály. Az olvasmány kérdő, stb. mondatainak meg
különböztetése. Az olvasmány szövegében levő mondattagoknak 
kérdések szerinti kiválasztása. Egyes szavaknak más szavakkal 
való helyettesítése.

Az V. osztály. Tárgyalt olvasmány alaki és tárgyi átváltozta
tása, stb.

Egyelőre ennyi is elég az anyagból. Már most csak az a 
kérdés, hogy hol itt a fogalmazás pszichológiája?

Sehol semmi nyoma. A felnőtt mesterkélt okoskodása szerepei 
az egész vonalon! Avagy nyelvészeket akarunk nevelni a siketnémák
ból, akik majdan a nyelv elemzésével fognak foglalkozni? Ne is cso
dálkozzunk tehát, hogy a „Tanterv“ anyagához ragaszkodott fogal
mazás-tanítás oly gyatra— szinte nevetséges eredményekre vezet!

Akadhat érvelő, aki esetleg azt állítja, hogy a II—III. osztály
ban nincs is fogalmazás. A tulajdonképpeni fogalmazás az V. 
osztályban kezdődik. De kérem és kérdem: van-e a fogalmazásnak 
előgyakorlata s miben nyilvánul az? Hisz ez nem írástanítás! Avagy 
nem fogalmazás az, amidőn a 11. osztályú tanuló még igen tagolt, 
durva stb. lelki tartalmát veti a papírra? Pl. Szomjas vagyok. 
Kérek vizet. Már ittam vizet. Már nem vagyok szomjas. Avagy: 
Ma 8 órakor számoltunk. Én is számoltam. Én tudtam számolni. 
János nem tudott számolni. János nem szeret számolni. Hisz ezek
nél s az ezekhez hasonlóknál a siketnéma saját tapasztalatait — 
cselekvő-szemléletét, szükségérzetét írja le. Tehát rendezi, csopor
tosítja, egységesíti s megtestesíti a szerzett fogalmakat. Egyszóval 
fogalmaz. Ránézve ez a fogalmazás épp oly munkát ró, mint az 
V—Vili. osztályú tanulóra. Különbség csak az, hogy a 11. osztályú 
tanuló lelke, tehát szemléletköre még nagyon durva, egyszerű; 
nem annyira differenciálódott, mint a későbbi fokon. Ilyen jogon 
mondhatjuk azt is, hogy a 11. osztályú tanuló szemlélete, érzéklete 
nem szemlélet, nem érzéklet, hanem csak bizonyos előgyakorlata a 
szemléletnek, az érzékletnek.

Az, aki a gyermekpszichológiát teljesen ismeri, nem állíthat,



nem mondhat ilyet. Éppen így nyilatkozhatunk a fogalmazási elő- 
gyakorlatokról is. Nem akarom a mostani fogalmazás-tanítás ered
ményét konkrét példákkal bizonyítani, mert bizonnyal tisztában 
vagyunk az eredmény minőségével. Annyit azonban említek, hogy 
a tapasztaltakból némi következtetést vonok le. Az intézetből kilé
pett siketnémákat a fogalmazás tekintetében két nagyobb körbe 
lehet sorozni. Nevezetesen olyanokra, akik tudnak fogalmazni s 
olyanokra, akik nem tudnak. Be tudjuk bizonyítani, hogy zöme 
nem tud fogalmazni. Az utóbbi kört három egyenlő részre oszt
hatjuk. Ide tartoznak azok a siketnémák, akik csak másolni tudnak. 
Vagyis szószerint leírják azt, amit az intézetben tanultak. Legyen 
az levél, avagy más fogalmazvány. Ez a fogalmazvány hibás, mert 
nem alkalmazkodik az időhöz, a személyhez, a hivatalhoz, a szük
ségszerű tartalomhoz. A másik részre esnek azok, akik az intézet
ben tanult fogalmazási sablonnak csak egyes elemeit ragadják ki 
s alkalmazzák fogalmazásuknál. Ezeket minden összefüggés, gon
dolkodás nélkül rakják egymás mellé. Sokszor saját, önálló gon
dolataikkal is összevegyítik. Az ily fogalmazás gyatra. Végül vannak, 
akik teljesen lerázzák magukról az intézetben kapott fogalmazási 
sablont s maguk eszével gondolkoznak, fogalmaznak.

De mert az ily önálló, egyéni fogalmazásnak nincs alapja, 
a tartalom hibás, összrendezetlen. Az intézet nem vetett ügyet reá. 
Az önkifejtés nem tudott érvényre jutni s a helyes úton haladni. 
Ezeknek nincs is fogalmazási érzékük. Azaz van, de nincs kifej
lesztve. Ebből is láthatjuk, hogy mennyi idő s energia vész el a 
fogalmazás-tanításnál anélkül, hogy a gyakorlati életnek alapul 
szolgálna. Mennyivel céltérőbb az a fogalmazás-tanítás, amely a 
siketnéma lelki szabadságára, szükségleteire s a cselekvő szemléletre 
támaszkodik. A siketnéma örömmel, kedvvel fogalmaz, még a 
tehetségtelen is, mert hisz ilyenkor az önkifejtés által szerzett 
anyagot rendezi, csoportosítja s papírra veti. A magáét látja, nem 
pedig idegen anyagot, melyet a tanár szája tukmált. Egyes-egyedül 
csak ez a fogalmazás képes arra, hogy a siketnéma gondolatai, 
fogalmai helyesen csoportosuljanak, egységesüljenek egymással. 
Semmi szükség nincs tehát arra, hogy a siketnéma mások gondo
latait rendezze, csoportosítsa. Ezt bízzuk rá a gondolatolvasókra. 
A mai anyag egyenesen kényszeríti őt arra, hogy mással foglal
kozzék, egy harmadik személlyel; saját gondolatai pedig parlagon 
hevernek.

Jegyezzük meg, hogy a hangos beszéd nem nyújt oly teret 
a fogalmak csoportosításának, mint a fogalmazás. Hisz a szó csak 
röpke természetű.

A cselekvő-szemlélet. 53
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Ellenben a fogalmazás időt, módot enged a fogalmak cso
portosításának. Ha a siketnéma saját fogalmaival foglalkozik, egy
úttal elemzi, önfegyelmezi magát. Beleszövi érzéseit, érzelmeit, 
miáltal a fogalmazásnak nemcsak gerince, száraz csontváza, hanem 
húsa, vére, élete is van. Az ily fogalmazás nem holt anyag, hanem 
élet van benne. A siketnéma élete. Ennek a fogalmazásnak több a 
forrása, mint a jelenleginek. Mert nemcsak a látás, hanem az 
izomérzés is érvényesül a fogalmak visszaidézésénél. Jobb, világo
sabb e tartalom is. Eleinte, mint már jeleztem, nem szabad sokat 
kívánnunk a kis siketnémától. Később a durvább elemekhez fino
mabb, apróbb elemek is cszaílakoznak. Hisz a siketnéma lelke a 
nevelés folytán folyton differenciálódik. A fogalmazás is olyan, 
mint a fa tavaszi differenciálódása. A rügy, bimbó, virág, a virág 
részei, a levél, a gyümölcs, stb. mindmegannyian a differenciáló
dás törvényszerűségére vezethetők vissza. A fa minősége, az idő 
járás, a talaj összetétele, stb. mind-mind szerepet játszik a jelzett 
differenciálódásnál. így vagyunk a siketnéma fogalmazásával is. 
A témát bízzuk rá a siketnémára. Tehát ne kényszerítsük rá az 
általunk kiválasztott, kijelölt témát. Eleinte a fogalmazás tartalma 
igen tarka; de nem baj, hisz ilyen a tanuló lelke is. Később jobb, 
nagyobb lesz a fogalmak csoportja s kevesebb lesz a tarka elem.

A cselekvő-szemlélet mindenkoron bő anyagot nyit a fogal
mazásnak. A gyermekek sokat és sokszor írjanak. Lehetőleg 
mindennap. Mindent, amit a cselekvő-szemlélet révén átéltek, 
tapasztaltak, egy-egy témában rögzítsenek meg.

A felső fokon a fogalmazás az ügyiratok szerkesztésére is 
kiterjed. Ezt a műveletet is a cselekvő-szemléletre, a gyakorlati 
alapra kell fektetnünk. Minden osztály valóságos kis társadalom. 
Eszerint a szerkesztendő ügyiratok: mint pld. a nyugtatvány, 
az elismervény, a bizonyítvány, a szerződés, a folyamodvány 
s egyéb levelezések szintén az osztály társadalmának szükség
leteit elégítsék ki. Legyen az osztályban : hitelező, adós, kereskedő, 
iparos, iparhatóság, munkás, munkaadó, iparos, segéd, tisztviselő, 
stb. Ezek között folyjék a megkívánt levelezés s okirat szerkesztés 
A fogalmazás tartalma szempontjából helyes lenne, hogyha az 
egyes osztályok egymással is leveleznének, még pedig az osztály
főnök vezérlete alatt. Így keletkeznék az u. n. kölcsönös levelezés. 
A leveleket az osztály ajtaján levő levélszekrénybe dobnák, melye
ket az osztályfőnök a tanítási óra előtt szedet ki. Ezek tartalma 
képezné az első óra anyagát.

Hasonló levelezést folytathatnának a tanulók más intézetekkel
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is. így pld. a körmöd itii. VI—Vili. oszt. tanulói leveleznének a 
budapesti vagy más intézet hasonló fokú osztályaival.

Ezek a levelezések megoldják azt a kérdést, amely a gyakorlati 
fogalmazással függ össze. Azt a csekély pénzösszeget, amelyet a szó
ban levő levelezések emésztenének meg, az intézet pénztára utalná ki.

Záradékul nem mulaszthatom ismételten fölemlíteni, hogy a 
helyes fogalmazás érdekéből eredőleg minden egyes intézet nö
vendékei szerkesszenek helyi lapot, újságot, még pedig a körmöci 
intézet mintájára. Itt a növendékek valósággal versenyeznek egy
mással, hogy ki tud jobbat, szebbet, érdekkeltőbbet, hasznosabbat 
stb. közölni a lapba. Szives-örömest írnak, kutatnak, gyűjtik az 
anyagot, mert ez a fogalmazás nem rak béklyót a kezükre, nem 
gördít akadályokat szabadságuk, témájuk elé. Ennek révén meg
tanulják, hogy hogyan lehet és kell a tényeket ésszerűen megfi
gyelni s a szerzett tapasztalatokat a közérdek szempontjából cso
portosítani s értékesíteni. Itt látjuk azokat a vonásokat, melyek az 
egyéniségre, az egyéni megfigyelésre támaszkodnak. Ahány tanuló, 
annyiféle megfigyelési, tapasztalati anyag, ha mindjárt valamennyi 
egy dologhoz, eseményhez, tárgyhoz fűződik. A sablon tehát ki 
van zárva. A tanulók teljesen önálló dolgokat írnak.

Azok a tanulók, akik kezdetben csak igen szűkös körben 
tudtak fogalmazni, most már világos s tárgyilagos gondolatokat 
vetnek a papírra. Tehát tudnak fogalmazni.

A fogalmazás-tanítás kapcsán nem szabad megfeledkeznünk 
a dolgozatok javításáról sem. Bizonyításra sem szorul, hogy a 
mostani dolgozat javítás jobbára meddő művelet. Ha végig nézzük 
a füzetek tartalmát, csupa tarka-barkaságot látunk. Mindegyik szinte 
piroslik a javítástól, mint az útszéli kecskerágó. A siketnéma 
idővel megszokja a piros színt. Nem irtózik tóle. De nem is lesz 
okosabb. Hisz afféle javítás csak az ellenőrző közegeket elégíti 
ki, a tanulót pedig nem. A tanár úr elvégezte azt, amit neki-magá- 
nak kellett volna elvégeznie. T. i. a javítást. Azért kívánatos, sőt 
szükségképpeni, hogy szakítsunk a piros színnel! A műveletet 
bízzuk rá a tanulókra. A tanulók maguk javítsák ki a hibákat. 
Még pedig kölcsönösen. A vaskosabb hibákat Írassuk a táblára, 
hadd lássa azokat minden egyes tanuló. A tanár csak irányító, 
vezető szerepet játsszék. Csak akkor, amikor senki sem tudná a 
hibát kijavítani, javítsuk ki a hibát. Mutassuk a helyes utat. Az 
alsófokú fogalmazást mindenkoron kapcsoljuk össze a rajzzal, az 
agyagslöjddel, stb. Azt, amit a siketnéma megfogalmazott, annak 
rajzban is adjon kifejezést. (Folyt, köv.)
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Londoni siketnéma iskolák.

Irta: Pirovics Jenő.

I.

tiugh Myddleton.
Angol nyelvkészségem kipróbálása s főleg gyakorlása végett 

a szünidőben nyelvtanfolyamon voltam Oxfordban. A tanfolyam 
befejeztével visszatérőben néhány londoni siketnéma intézetet 
kerestem fel, miután az angol főváros nevezetességeit előbb már 
megtekintettem. London legnépesebb externátusos iskolája a „Hugh 
Myddleton“ Finsburyban a város legészakibb részén van.

Az „Education Offici“-ben részemre kiállított igazolvánnyal 
London szivéből, a Charing Crossról, autobuson jó félórai utazással 
értem ki ide. Az autobus megállótól gyalogszerrel haladtam a 
„police“ útbaigazítása szerint az iskola felé, amidőn egyszerre 
hatalmas lármára lettem figyelmes. Az iskola közelében jártam. 
Mogorva bérkaszárnyákkal körülépített nagyobb telep közepén 
pompásan emelkedik ki a „Hugh Myddleton“, óvoda, elemi, kise
gítő és középfokú iskola egy épületben. A főépülethez tartozó, 
de külön álló kisebb emeletes épületekben vannak a különféle 
slöjdtermek. Külön épületben a famühely, vasműhely, a mosó iskola 
és a főző, vasaló, meg a varró iskola.

E hatalmas épülettől elkülönítve egy kisebb udvarban szeré
nyen húzódik meg London legnépesebb exíernásusos iskolája a 
„Hugh Myddleton“. Csörrenés fogad, amint az udvarba lépek.

A nagyobb fiunövendékek az óraközi szünetben footballoztak, 
az egyik játékos éles labdája ép az épület ablakába repült. Szíve
sen néztem volna még tovább játékukat, de az óraközi szünet 
letelt s a csengetésre osztályok szerint csoportosulva, az iskola 
tágas előtermébe vonultak, ahol a tanítónők már várták őket.

Az előteremből léphetünk be az összes tantermekbe. A leg
több iskolaépület közepe ugyanis teremszerüleg van kiképezve s 
megfelelő tornaszerekkel ellátva, mely tornateremnek s díszteremnek 
egyaránt alkalmas. Az óraközi szünetekben itt szabadabban mozog
hatnak a gyermekek, mint a mi folyosóinkon. Az iskolától távollakó 
növendékeknek pedig itt tálalnak ebédet.

Az iskolát a londoni grófsági tanács „Connty Council“ 
1892-ben alapította a Finsburyban élő siketnémák számára. A 
siketnémák és vakok tankötelezettségéről szóló 1894. t. c. értel
mében kötelesek a szülők siketnéma vagy vak gyermekeiket a 
kerületükben lévő iskolába járatni olyformán, hogy a siketnéma
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fiuk és lányok vegyesen 13 éves korukig a junior iskolába, azon
túl pedig a 16 éves korig a senior, illetve magasabb fokú tovább
képző iskolába tartoznak. Valamennyi junior iskolát végzett fiu- 
növendék tehát további 3 évre az Anerley senior fiúiskolába, 
valamennyi leánynövendék pedig az „Oak Lodge“-ban senior 
leány iskolába kerül. A tanács gondoskodik a rom. kath. vallású 
siketnémák oktatásáról is, amennyiben ezeket katholikus iskolába 
helyezi el, a szülők különös kívánsága szerint. A gyenge szerve
zetű siketnémákat egészségi okokból tengerparti, vagy vidéki inté
zetekbe küldi, gondoskodik az árvákról, kihelyezi a családból a 
gyermeket, ha nevelése érdekében azt szükségesnek tartja.

Az iskolába való felvételt a szakorvosnak s a szakfelügyelő
nek a gyermek fogyatékosságáról való hivatalos vizsgálata előzi meg.

Ennyit mondott az iskolák általános jellemzéséről a „head
master“ s ezzel bevezetett az előkészítőbe. Két szomszédos terem
ben 5—6 éves kis siketnémák közös asztalnál különféle játékszerek
kel szórakoztak tanítónőik felügyelete mellett. Gyanakvó pillantások
kal fogadnak; midőn csoportjukhoz közeledem, némelyik átkarolja 
játékszerét, hogy el ne vehessem, másik valósággal reá fekszik, 
hogy ne láthassam, akad olyan is aki elém szalad s átadja golyójáté
kát. A játék és irka-firka mellett azonban komoly munka is folyik.

A „h“ hang kifejlesztését a kollega úgy próbálgatta, mintha 
ezt a módszert tőlem tanulta volna. Egyesek igen érthetően ejte
nek ki már több hangot, vannak közöttük, kik tárgyakat neveznek 
meg s a tárgyak neveit hibátlanul írják a táblára.

A két évfolyamú előkészítő tanmenet és tananyag tekinteté
ben voltaképen a mi 1. osztályunknak felel meg A hangoknak 
nyugodtabb tempóban való kifejlesztése előnyösen érezhető a fel
sőbb osztályokban. A junior iskolák hat felmenő osztályában a 
a beszédtanítás szempontjából három fokozatot különböztetnek 
meg. Így az I—II. oszt. a kezdő fok. Ennek tantárgyai a kiejtési 
gyakorlatok, fogalomgyűjtés, köznapi szólamok, írás és olvasás. A 111— 
IV. osztálynak, mint középső foknak tárgyai: a beszédtanítás, tartalmi 
és alaki nyelvoktatás írással és olvasással, további tárgyak ezen
felül a számtan, olvasás és fogalmazás. Az V—VI. oszt.-ból álló felső
fok tárgyai: leírószemléleti-oktatás, nyelvalaktan, fogalmazás, olvasás: 
továbbá számtan a pénznemek és mértékek ismertetésével; álta
lános ismeretek: természetrajz, történet, földrajz, rajz, torna, női- 
kézimunka, kézügyesítő oktatás. A felső fok tárgyainak anyaga 
fokozatosan bővül a három évfolyamú továbbképzőben, mely ter
mészetes folytatását képezi a junior iskoláknak.
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Az egyik l.-ső osztályban hospitálok. A szemléltető képekkel 
alaposan felszerelt tanteremben nyolc tanuló szépírási gyakorlato
kat végez. Egész füzeteket írnak tele egy-egy betűalakkal, eleinte 
szélesebb, később szükebb vonalközökbe. A kerek betűket s az 
alig dőlt írást kedvelik, s csak egy vonalas füzeteket használnak.

A vakációi élményeiket tárgyalják a IV. osztályosok. Körül
belül 6—8 letárgyalt mondat a táblán. Az egyik kisleány szavaiból 
jól megértem, hogy tengerparton töltötte szünidejét, hogy napon
ként fürdőit stb. Egyesek kiejtését nehezebben értem, kénytelen 
vagyok a tábláról kísérni mondókáikat. A 100-as számkörből 
hozzájuk intézett összeadási és kivonási példákat látható örömmel 
s többé-kevésbbé megfejtették.

A IV.-ik osztályban egy idősebb kollega földrajzot mutatott 
be. Az európai országok lakóiról hozzájuk intézett néhány általá
nos kérdés után mint alkalomszerűséget tanította el körutazásomat.

Végül nekem adta át a szót, s hazánk természeti szépségei 
ről még néhány mondatot taníthattam el a collega segítségével. 
Olyan érzést váltott ki lelkemből ez a tanítás, mint ezelőt 10 évvel 
első próba tanításom.

Kissé elkéstünk, a többi osztályok távol lakó növendékei 
már az előteremben terített asztalok mellett fogyasztották a „Bow- 
ríllt“, mely után a jó adag birkapecsenye és hámozott főtt bur
gonya be is rekesztette a „dinner“-t.

A szülők hetenként fizetik a növendékek ebédjét; szegény- 
sorsúak ingyen ebédet kapnak.

Ebéd után a nagyobb növendékek az udvar fedett részén 
játszadoznak, a kisebbek pedig a pihenőben függő ágyakra heverve 
pihenik ki a délelőtti munka fáradalmait.

Rendes elméleti tanítás folyik délután is az angol siketnéma 
iskolában. De még az esti órákban is népes több iskola. Az esti 
tanfolyamokon a szájról olvasást tanítják a felnőtt siket vagy rész
leges siket egyéneknek. Hugh Myddleton is rendez ilyen esti tan
folyamot, melyet azonban nem tanulmányozhattam, mert ottlétem
kor még szünetelt.

Délután a hallók Hugh Myddleton-ni gyengetehetségű elemi 
iskoláját látogattam meg. A tágas előcsarnokban ép énekhez áll 
fel egy csoport fiú és leány vegyesen.

Egy egyszólamú kedves énekeket ismételgetnek az egyik taní
tónő zongora kísérete mellett, míg egy másik tanítónő a szöveget 
mondja elő és az ütenyezésí végzi.

Természet után faleveleket rajzolnak az egyik osztályban.
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Minden növendék előtt a lerajzolandó levél és a rajztömb, s míg 
egyesek elég ügyesen dolgoznak, mások valóságos lyukakat gumiz
nak rajzlapjaikra. A női kézimunka teremben a leányok harisnyá
kat gépelnek s a szünidei munkáikat mutatják be a tanítónőnek. 
Ezzel be is fejeződött Hugh Myddleton i kirándulásom s ha lénye
ges dolgokról nem is beszélhetek, az angol higgadtságot, nyugod- 
tabb hangú tanítást jó közelről figyelhettem meg, s ez megerősített 
ama meggyőződésemben, hogy a nyugodtabb tempóval sokkal 
könnyebben s biztosabban célhoz jutnak. (Folyt, köv.)

Német könyv német kisegítő-iskolákról.
Irta: Ungermann József.

(Folytatás)

Dresden. Az első kisegítő-iskolát 1867-ben alapították Dresden- 
Altstadtban; 68-ban megnyílt Dresden-Neustadtban a második. 
Jelenleg 5 evangélikus felekezeti kisegítő-iskolája van [\resdennek, 
508 növendékkel.

Az altstadti kisegítő-iskolában 1909-ben a munkaiskolát (cse
lekvő-szemlélet) vezették be mint tanítási princípiumot. A tantes
tület jelenleg a régi tantervet átdolgozza a munkaiskola elveinek 
megfelelően. Példa: A kertről beszélgetve megismerik a kerti esz
közöket (lapát = Schaufel, olló=Schere stb.), megismernek kerti rova
rokat vagy egyéb a kertben előforduló állatot (csiga =  Schnecke), 
az egyenlő kezdésü szókkal kapcsolatosan betűt tanulnak (Schau
fel, Schere, Schnecke-sch) s végül számolnak is. A csigának 4 
tapogatója van; 2 nagy -j- 2 kisebb =  4; 2 pár =s 4 drb; 1-et 
behúz, marad 3, stb. A tapogatókat hosszabb-rovidebb pálcikákkal 
is helyettesítik. A pad lapjához odaillesztő deszkákat alkalmaznak 
s ezáltal vízszintes lapot nyernek, amin a szóban levő tárgyat 
vagy dolgot agyagból rögtön megmintázhatják. A falon linóleum 
lap húzódik végig s ezen szabadon rajzolhatnak.

1907. óta továbbképzője is van Dresdennek a kisegitő-isko- 
lákat elhagyott gyengetehetségűek számára. Tantárgyai azok, mint 
nálunk. 1912-ben 69 növendéke volt, akiknak 31 % 'a iparos, 60 
%-a kifutó és napszámos, 9%-a foglalkozás nélküli.

Az iskolát elvégzett növendékek végbizonyítványát egy 
kimerítő jellemzési lap kíséretében, mely a növendékek testi, szel
lemi és erkölcsi állapotát írja le, a legfelsőbb iskolai hatósághoz 
küldik, mely azt a katonai hatósághoz teszí át.
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A tanulmányi kirándulások költség-beli kérdését úgy oldják 
meg, hogy minden osztályfőnöknek erre a célra bizonyos összeg 
rendelkezésére áll. Helybeli egyesületek gondoskodnak a szegény
sorsú növendékek felruházásáról, táplálásáról és nyári üdüléséről.

A dresdeni kisegítő-oktatás ügye jelenleg újjá alakítás reformja 
előtt áll. Eldöntendő kérdés az iskolák centráiízálása vagy szét
szórása s a íanterv egységessé tétele.

Leipzig. A „Deutsche Hilfsschulen stb.“-ben ismertetett kise
gítő oktatási példákból az én figyelmemet leginkább Leipzig 
ragadta meg. És kialakult ideálomhoz is Leipzig áll a legközelebb. 
Engedjék meg azért, hogy a leipzigi kisegítő-iskolát részleteseb
ben ismertessem itt.

Leipzigben hangzott el az első szó a gyengetehetségü gyerme
kek különválasztott oktatása érdekében, miután 1864-ben jelent meg 
Stötzner füzete „Iskolák gyengetehetségű gyermekek számára“ 
(Schulen für schwachbefahigte Kinder). Dresden azonban rhégis 
megelőzte Leipziget, mert ez utóbbi helyen, itt nem tárgyalható 
körülmények miatt, csak 1881-ben nyitották meg az első kisegítő 
osztályt. A késedelmet jóvátetíék azzal, hogy az ügyet szeretettel 
felkarolták. S 1910. óta Leipzigben a Johanniszplatzon áll egyike 
a legszebb kisegítő-iskolái épületeknek. Az iskolaépület teljesen 
modern, megfelel az egészség, szépérzék és a speciális oktatás 
követelményeinek. Lépcsőháza, folyosói, osztályai tágasak, világo
sak; a folyosók linóleummal, a lépcsők tölgyfával s az osztályok 
bükkfaparkettel burkoltak. A iépcsőház és a folyósok gazdagon 
vannak díszítve képekkel, amiken rögtön érzik a német sajátosság. 
A lépcsőházban akváriumokat és terrariumokat is láttam.

Minden tanterembe elvezet a vízvezeték. A tantermek 15 
növéndék befogadására vannak szánva s egyűléses padokkal van
nak ellátva.

A pincehelyiségekben vannak elhelyezve a leányok háztar
tási oktatásának termei, a zuhanyfürdő s a központi fűtés helyi
ségei. A földszinten, a 3 emeleten vannak a többi helyiségek, 
a mansard részen van 4 főműhely a kézügyességi oktatáshoz. 
Az udvarhoz kert csatlakozik, mely szintén a tanítás szolgálatá
ban áll.

Az iskolának, mely Leipzig központi nagy kisegítő-iskolája 
s amely mellett a város távolabb részein néhány osztály is műkö
dik, 1912-ben 496 növendéke volt 30 osztályban, 34 tanerő mel
lett. Van előkészítő foka, amit én célszerűnek tartok. A párhuza
mos osztályok nem tulajdonképeni parallel osztályok, hanem a
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növendékeknek tehetség szerinti elkülönítése, illetőleg összevonása, 
ahol bár ugyanaz a tanítási anyag lényegében, de feldolgozásban 
és részleteiben mégis különböző. Az osztályok ilyen nagy száma 
mellett ez megtehető és igen célszerű úgy a növendék, mint az 
oktató szempontjából.

A tanítási idő 45 perc. Az óraközi szünetek 15—15 percnyi 
terjedelműek és énekléssel, mozgással töltetnek el.

A kézimunka tanításának nagy teret biztosítanak. A leányok 
heti 6 órában tanulnak kötni, varrni, hímezni, foltozni. A kézi
munka oktatáson kívül, a legfelsőbb osztályokban, heti 4 órában 
háztartási ismereretekben is nyernek oktatást. A fiúk szintén heti 
6 órában tanulják a nekik megfelelő kézügyességeket. A növen
dékek kerti munkát is végeznek.

Az osztály vezetése egy tanerő kezében van, aki minden 
tantárgyat ellát. Ha az óraszáma nagyobb a kötelezettnél, az óradíj 
90 Mark. A tantestület 2—2 tagja városi segély mellett tanulmány
utat tesz évente.

Minden növendékről pontos minősítési lapot vezetnek, mely
hez a gyermek időnkénti arcképét (en face és profil) csatolják. 
Ez több helyen van meg Németországban és én nem tartom elve- 
tendőnek. Hiszen az arc többé-kevésbbé igen jól enged következ
tetni a szellemi tartalomra s az iskola önmagát igazolja, amikor 
növendékei értelmesebbé váló arcát megörökíti s az arc változását 
a lélek fejlődésével párhuzamosan tanulmányozza.

Az összes növendékek hetenként zuhanyfürdőt vesznek s 
ezenkívül a nagyobbak uszodába is járnak. Évente a növendékek 
egy része nyári üdülésben részesül.

Van az iskolának napközi-otthona is. A távol lakók villanyos- 
segélyben részesülnek. (Ez megvan nálunk is. Leipzigben a villanyos- 
jegyet kapják, nálunk a hazautazás költségét naponta.) A növen
dékek 60%-a az iskolában kap ebédet, ezeknek i/i része megfizeti 
az ebédjét 10 Pf-gel, a többieknek a város adományozza. Részint 
a város költségeiből, részint adományokból kap a növendékek 
75%-a téli időben meleg reggelit (tejet) és téli ruhát. 1912-ben 
3760 M. volt az önkéntes adományok összege.

Az elbocsájtott növendékek 3 évi továbbképző oktatást nyer
nek. A belügyminisztérium minden iparosmesternek, aki gyenge
tehetségű gyermeket mesterségére alaposan megtanít, 150 M. 
prémiát helyez kilátásba. (Nálunk a segélyző-bizottságnak ez ideig 
8000 K-t kitevő alapja van az iparosmesterek jutalmazására. A 
jutalom 600 K ig terjedhet.) Az iskola eddigi 1628 növendékéből
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84% keresetképessé lett. Az iskola tantestülete olvasókönyvet is 
szerkesztett növendékei használatára, mely már 5 kiadást ért s 
Németország más kisegítő-iskoláiban is használatos. (Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 

szaktanácsa 1914. január hó 24 én gyűlést tartott. ,
A napirend előtt Náray-Szabó Sándor dr. ny. államtitkár ur, 

a szaktanács elnöke, a szaktanács nevében üdvözölte Berkes Jánost, 
szaktanácsi előadói működésének 1 0 . évfordulója alkalmával, meg
emlékezvén arról a munkásságról és mindenre kiterjedő gondos
ságról, melynek intézményeink szép fejlődését köszönhetjük.

A gyűlés tárgysorozata a következő volt: 1. A gyógypeda
gógiai képző előadói tanári testületének jegyzőkönyve. 2. A gyógy
pedagógiai képző alapvizsgálatán felvett jegyzőkönyv. 3. Az ifjú 
vakok szegedi intézete igazgatójának egy vak érdekébeni javaslata. 
4. A vakok budapesti intézete igazgatójának egy gyengetehetségű 
osztály szervezése iránti javaslata. 5. A debreceni kisegítő-iskola 
állandó elhelyezése. 6. A siketnémák kaposvári intézete igazgató- 
tanácsának felvétel tárgyábani felterjesztése. 7. A siketnémák szegedi 
intézete tantestületének jegyzőkönyve. 8 A siketnémák körmöc- 
bányai intézete felügyelő-bizottságának jegyzőkönyve. 9. Az izr. 
siketnémák intézete tantestületének nyugdíjügyük rendezése  ̂ iránti 
kérvénye. 10. Segély, tiszteletdíj, helyettesítési díj iránti kérvények.
11. A borosjenői intézet tantestületének jegyzőkönyve, tanerő kérés.
12. A siketnémák váci intézete igazgatójának egy tanerő beosztá
sára vonatkozó jelentése.

Klis Lajos igazgatónak három havi szabadsága letelvén, 
állását február 1-én elfoglalta. Tanári testületé ez alkalomból társas 
összejövetel keretében ünnepelte őt. Részünkről kívánjuk, hogy 
megújult egészséggel és lelki erővel ismét hosszú időn át végez
hesse nagyértékü munkáját.

Tankönyv bírálat A nagyméltóságú vallás- és közoktatás- 
ügyi Miniszter Úr 204103. számú rendeletével JBzabó Károly és 
Katona Géza olvasókönyvének megbírálásával Ákos István szak
tanácsi tagot bízta meg.

A gyógypedagógiai intézetek évközi megvizsgálása a 
folyó i.skolai évben elmarad.

Áthelyezés. A nm m. kir. vall és közokt. miniszter úr az 
1914. évi február hó 10-én 18419. sz. a. kelt rendeletével Kirschen- 
heuter Ferenc kartársunkat a vakok eperjesi intézetéből a vakok 
budapesti orsz. intézetéhez saját kérelmére visszahelyezte, helyére 
pedig Kleitsch Jánost a vakok budapesti orsz intézetétől áthelyezte 
s az eperjesi intézet vezetésével megbízta.

Egy kartárs mint lapkiadó. Ő Excellentiája 186225. számú 
rendeletével megengedte Fodor István kartársunknak, hogy a
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„Kecskeméti Híradó“ c. politikai lap kiadását elvállalhassa. Sok 
szerencsét és sikert 1

Jelentkezési felhívás. De 1’ Épéé apátnak, a legelső siket- 
néma-intézet alapítójának és a siketnéma-oktatásügy világszerte 
ismert nagy apostolának „A siketnémák oktatása methódikus jelek
kel“ és „A siketnémák beszédtanításának művészete“ c. értékes 
müveit francia eredetiből magyarra fordította Szabó Imre, a sí ke t- 
riémák budapesti áll. intézetének hittanára. Ezeket a műveket a 
„Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete“ közkinccsé óhajtja 
tenni; és ha annyi érdeklődő jelentkezik, hogy a két mű együtt
2—3 K közötti áron forgalomba hozható, akkor egy kötetben ki 
fogja azokat adni. A jelentkezéseket elfogadja a „Magyar Siketnéma- 
Oktatás“ szerkesztő-kiadóhivatala. (Budapest, VII., Aréna-út 64.)

Felolvasó-estély. A „Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztő 
bizottsága február hó 21-én (szombaton) este 6 órakor felolvasó
estélyt rendez a siketnémák budapesti állami intézetének díszter
mében. Az előadást, melynek címe „Utazás É.-Amerikán keresztül.“ 
vetített képekkel Séra Lajos kartársunk tartja. A kartársakat és igen 
tisztelt hozzátartozóikat szívesen látja a rendezőség.

Eljegyzés. Frey József kartársunk eljegyezte Augusztiny 
Nellykét Budapesten. Gratulálunk!

IRODALMI SZEMLE.
Kérdőív a kisegítő-iskolák számára. —
(I. „Hogyan vizsgáljuk meg a gyengetehetségű gyermekeket?“ Jelesebb 

kútforrások nyomán írta és összeállította: Éltes Mátyás. Bpest. 1913. Toldi 
bizománya. 24 old. Ára 60 fillér. II. „Minősítő lapok.“ Ára 20 fillér. Az utób
biból befolyó jövedelem a kisegítő-iskola „segélyző bizottsága“ javára fordít- 
tatik,)*)

A nagymélt. vallás és közokt. m kir. Minisztérium ezt a két munkát 
187 378/913. számú rendeletével a kisegítő-iskolákban való használatra enge- | 
délyezte. ------

Innen-onnan ötven esztenteje immár, hogy az első kisegítő- 
iskolát megalapították. A gyengeíehetségü gyermekekről — az 
osztályozás mellett, sokszor az osztályozás helyett följegyzése
ket írtak. Ezeknek a följegyzéseknek, bár minden iskolában más 
és más elvek alapján készültek, egy és ugyanaz volt a céljuk t. i. 
hogy belőlük a gyermek elmaradása, a vele szemben követendő 
eljárás, a gyermek előrehaladása, jellegzetes hibái, sajátságai stb. 
kitűnjenek. Ezekhez járult később az orvos megfigyelő lapja. 
Csakhamar felmerült az a kívánság, hogy a kérdőíveket egyönte
tűen kellene megszerkeszteni valamennyi kisegítő-iskolában. Sokan 
kétségbe vonták ennek a lehetőségét, mert a gyengeíehetségü 
gyermek ahány, annyiféle s ezek számára egyöntetű kérdőívet 
szerkeszteni nem lehet. De a kisegítő-iskolák elterjedésével mind
jobban kitűnt, hogy lehet, sőt kell is bizonyos egyöntetű irányel-

*) Átdolgozott különlenyomat a Magyar Gyógypedagógia 1913. évfo
lyamából.
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veket követni a gyengetehetségű tanulók jellemzésénél is. A német 
országi kisegítő-iskolák szövetsége megbízásából 3 szakember 
szerkesztette meg ezt a közős kérdőívet és hozzávaló utasításait;*) 
a porosz közokt. minisztérium pedig annak kötelező használatát 
elrendelte. A sokat vitatott kérdés nyugovó pontra ért s a szak
emberek közt legfeljebb a részletekre nézve van eltérés; a kise
gítő-iskolákban pedig egyöntetű elvek szerint figyelik meg és jel
lemzik a gyengetehetségtí tanulókat.

Hazánkban a kisegítő-iskolák keletkezésekor a gyógyped. 
nevelőintézet kérdőívét használták, később a „Közérdekű tudni
va lókéiban  közzétett „kérdőív" volt az irányadó. Azonban ez 
is rövidnek bizonyult. Több éven keresztül az eddigi tapasztalatok 
alapján szerkesztett, írott kérdőív alapján jellemeztük a gyengete
hetségű tanulókat. Most pedig a fentemlített munka alapján járunk 
el. Ez az útmutatás saját tapasztalataink alapján s a kisegítő isko
lák szövetsége által kiadott kérdőív tekintetbe vételével készült, 
de tekintettel van az intelligencia vizsgálataira is, amiben a néme- 
tek kérdőívét megelőzi. A Binet-féle intelligencia skála ma már 
oly fontos kiegíszítője a gyengetehetségűek vizsgálatának, hogy 
az anélkül el sem képzelhető : nemcsak megmutatja, hogy a gyer
mek elmaradt, hanem azt is megmondja, hogy mennyivel marad> el a 
vele egykorú normális gyermekektől. A m. kir. vallás és közoktatás- 
ügyi minisztérium a kisegítő-iskolákban való használatra engedé
lyezte a művet, ami által a magyar szakemberek munkáját meg
könnyítette. A mű rövid, könnyen kezelhető és így mindenkép 
alkalmas arra, hogy a célnak megfeleljen. Tartalma: Bevezető. 
1. A kisegítő iskola előtti adatok. II. A kisegítő iskolába járás alatt. 
1. Vizsgálat a felvételkor (Orvos, Pedagógus). 2. Fejlődés a kise
gítő-iskolában. 3. Eibocsájtás a kisegítő iskolából. 111. Akilépés után.

~  (Ar.)

VEGYES.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógiára elő

fizetési díjaikat beküldötték:
1912 évre: Ascher István Budapest 10 koronát.
1913. évre: Ascher István Budapest 10, Balázs Géza Arad 5, 

Szabó Géza Eger 10, Szépfalusi Ferenc Pozsony 10 koronát. 
Budapest, 1914. évi február hó 6 án.

A Magyar Gyógypedagógia 
kiadóhivatala.

VII., István-út 95.

*) Horrix, — Lückerath, -  Schm idt: Personalbogen für Hilfsschulen. 
Erläuterungen zum P.

**) Közérd. t. a gyengetehetségűek oktatására szolgáló kisegítő-iskolák
ról. Összeállította Éltes M. Bpest. Toldi 1905.

Bichter I. könyvnyomdája, Budapest, 111., Lajos-utca 94. sz,


