
Levél a szerkesztőséghez 
a gyógypedagógiai képző reformiáról.*)

Irta : Medgyesi János.

Borosjenő, március havában.
A Magyar Gyógypedagógia „Hazai hírek“ rovatában olvastam, 

hogy f. hó 24-én „A gyógypedagógiai képző“ címmel vita-estélyt 
méltóztatnak rendezni. Kérem a rendezőséget, adjon alkalmat 
nekem ahhoz, kogy a nyilvánosság elé hozhassam azokat az esz
méket, amelyek értelmében képzőnk újászervezési mozgalmát — 
szerintem legcélszerűbb irányban — megindítani lehetne és kellene.

A vitatételeket ez a kérdés vezeti be: Szükséges-e a képző? 
Ezen általános kérdésre megindokolás nélkül feleletet adni nem 
szabad. Szükséges a képző, de nem azért, hogy csak legyen s 
nem azért, hogy eddig is volt. Képzőnk szükségességét kimutatni 
csak úgy lehet, ha számbavesszük azon intézményeket, amelyeknél 
a képzőnkből kikerülteket rendes tanerőkként, avagy másirányú 
rendszeresített állásokban alkalmazni lehet. Az eddig létesített ilyen 
intézmények, amelyeknél rendes állásokat betöltő szakembereink 
működhetnek, oly csekély számúak, hogy a legjobb akarattal 
összeállított kimutatás is csak 255 rendes minőségben alkalmazott 
tanerőt tudott feltüntetni, mely számban már benne vannak a 
kisegítő-iskolái tanfolyamosok és a vakok foglalkoztatóinál műkö
dők is.

Tanerőszükségletünket — habár minden időre egyenlő arány
ban kiszámítani nem lehet —. a mai szolgálati idő és fennálló 
viszonyaink mellett átlagos számítással mintegy negyedszázadnyi 
időtartamra csak 1—2%-ra lehet tenni. Ennélfogva, ha csupán a 
ma elfoglalt működési tereink s az ezeken felállított eddigi intéz
ményeink maradnának meg, az évi szükséglet csupán 4—5 új tan
erőnek a képzését kívánná meg, beleértve természetesen a most 
dívó 4 hetes kisegítő-iskolái képzést is.

Oktatásügyünk sokirányú ágazata mellett kivihetetlen, hogy

*) A múlt hó 24.-én rendezett vita-estélynek tárgya oly általános érdek
lődést keltett a kartársakban, hogy még a távol vidéken lakók közül is sokan 
részt óhajtván venni a fontos munkában, írásbelileg terjesztették be vélemé
nyüket. Ezek közül való Medgyesi kartársunknak levele is, melyet tanulságos 
voltánál fogva közre adunk. (Szerk.)
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eme mutatkozó szükséglet kielégítése végett állandó képzőt 
tartsunk fenn. A minden körülmények között legalább is 3 évre 
terjedő képzési idővel is csak 10 — 15 hallgatója lehetne képzőnknek. 
Ez még nem az a létszám, amely miatt a ma meglévő s képzőnkkel 
kapcsolatba hozandó egyéb tanügyi intézmények, mondjuk az 
egyetem s a pedagógium stb. szabályzatain módosításokat kérni 
indokolt lenne. De kérdem:

Elfoglaltunk-e már minden olyan teret, ahol a ma egybefoglalt 
gyógypedagógiai képzéssel működnünk lehetne és kellene is? 
Hasonlóképen kérdem: A gyógypedagógia mai keretében van-e 
olyan tér, amelyen a tanerőképzés teljes mértékben kielégítő?! 
Mindkét kérdésre nemmel kell felelnünk! Az utóbbi kérdés tagadó 
válaszát indokolni lehet azzal, hogy nagyon gyorsan fejlődtünk 
s a szükséglet kívánalmához kellett képzőnk termelőképessé
gét is hozzászabni. Az előbbi kérdésre ez lehet az indokunk: 
Sokkal inkább el vagyunk maradva, hogysem a fogyatékos gyer
mekek mindenirányú szakoktatásának megfelelő és kellő számú 
intézményeket felállítani módunkban lett volna. A két kérdésre 
adott felelet látszólagos ellentéte fedi egymást. Ahol megindult a 
nem normális gyermekek oktatására irányuló mozgalom, ott rövid 
negyedszázad alatt, sőt jobban mondva, másfél évtized alatt igye
keztünk megcsinálni mindent, köztük tanerőképzésünket is. Ter
mészetesen körültekintő munkát nem végezhettünk, sőt ama 
sietségünk közepette azt sem láthattuk meg, hogy egyes, valamivel 
távolabb álló, de mindenesetre hozzánk tartozó területeket teljesen 
elhagytunk magunk mellett. Elhagytuk például a társadalom hely
telenül neveltjeinek kellő időben való megmentésére irányuló 
mozgalmat, az úgynevezett elzüllésre hajlamos gyermekek neve
lését és oktatását, holott itt szakkörünkbe vágó számtalan fogya
tékosokat lehet találni. E téren úgy a gyermekvédelmet, mint az 
igazságszolgáltatásnak végre-valahára mentő irányban is kiható 
működését mellettünk elhaladni engedtük s engedjük ma is. 
Figyelmen kivül hagytuk a normális gyermekek oktatása terén az 
általános tanítóképzésre kiható, magát a gyermeket, mint anyagot 
tekintő tudományágnak a művelését s engedtük s engedjük ma is, 
hogy a gyermeki abnormitássággal teljesen ismeretlenek, csak a 
normálisok oktatásában valamivel járatosabb tanítók foglalják el a 
tanítóképzőkben, magának a gyermeknek, mint tanítandó anyagnak 
az ismertetésével foglalkozó tanszékeket. Itt még ma is, sőt, ha a 
gyógypedagógia be nem avatkozik, örökre állandó lesz a harc 
az úgynevezett tudományágak mikénti tanítására irányuló tanító-
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nevelés és a magából a gyermekből kiinduló oktatási és nevelési 
rendszer között.

Én azt állítom, hogy tanítókat, gyermekismeretre nevelő inté
zetekben gyógypedagógusok nélkül képezni elhibázott dolog.

Amennyire igaz, hogy az abnormálisak oktatását és nevelé
sét a normálisak oktatásának és nevelésének alapos ismerete nél
kül elvárni nem lehet, ugyanannyira igaz, hogy a tanítók részére 
a gyermekismereten nyugvó oktatást és nevelést célzó elméleti és 
gyakorlati tudáskört csak az adhatja meg, aki a normális gyerme
ket a sokirányú abnormitásúaktól nemcsak meg tudja különböz
tetni, de aki épen olyan alaposan ismeri az abnormis gyermeke
ket, mint a normálisakat!

A gyógypedagógiai képzőből kikerültek számára a mai taní
tóképzőkben is helyet kell biztosítani legalább a gyakorió iskolákban.

A napjainkban mindinkább hangoztatott, de épen alkalmas 
erők hiánya miatt teljes mértékben meg nem valósított, úgyneve
zett népiskolai szakfelügyeleti teret is a gyógypedagógia számára 
kell lefoglalni, mert lehetetlen állapotot fog szülni, ha a népisko
lákba szakelbírálás végett Dr. júrisok, vagy még ha polgári isko
lai avagy középiskolai tanárok jutnak is be. Ezek a gyermeknek, 
mint tanítandó anyagnak az ismerete nélkül fognak ott állani s a 
gyakorlati tanítók előtt, mint szakbírálóknak épen úgy nem lesz 
tekintélyük, mint ahogyan nem lenne a saját társaik közül föléjük 
emelt, csupán népiskolai tanítóképesítéssel bíró szakfelügyelőknek. 
Ez a tér is tehát a gyógypedagógiai képzés hatáskörébe utaltsá
got mutat.

Én tehát egy olyan gyógypedagógiai képzőnek a felállítását 
látom szükségesnek, hiányt pótlónak, amely az általa nyújtandó 
összismeretnek az anyagául magát a gyermeket ismerné el. Ilyen 
képzőnk nincs, ilyen képzőre szükség van, mert enélkül a gyer
meknek mint nevelendő anyagnak tökéletes ismerete el sem kép
zelhető. A népiskola csupán arra képesít, hogy tömegtanítást 
hogyan végezzen a tanító. Individiumok kezeléséről itt szó sem 
lehet. A pedagógium, méginkább a középiskolai tanárképzés 
csak egyes tudományágak szolgálatában áll s a gyermekanyagot, 
vagyis az alanyt, amibe a nemesítés történik, csak a nemesítést 
célzó ág természetének megfelelőleg ismeri. Magára az alany isme
résére irányuló tanerőképzés egyáltalán nincs. S ha széjjel tekin
tünk, hamar meggyőződünk róla, hogy erre egyedüli jogosultság
gal a gyógypedagógia rendelkezik.

Ha a népoktatással ama fent leírt irányító és elbíráló kap7*
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csolat megteremtése lehetséges volna, ha az eddig figyelmen 
kívül hagyott területeknek körünkhöz kapcsolásához elég tudással 
fog majd rendelkezni a gyógypedagógus, semmi akadálya sem 
lesz egy olyan önálló gyógypedagógiai képző felállításának, mely 
a közép abnormálissággal bíró gyermekek oktatására teljesen kikép
zett, a normális gyermekek oktatásának ellenőrzéséhez és irányí
tásához képesítéssel bíró tanerőket, a gyermekvédelem és mentori 
szerepet betöltő intézményekhez szakerőket, a siketnémák, vakok 
és gyengeelméjűek elkülönítetten szakszerű képesítésének a meg
szerzésére jogosított jelölteket nevelne.

Az én javaslatom tehát ez: Foglalja tudománykörébe a gyógy
pedagógia a gyermekanyag minden irányban megnyilvánuló, a 
normálisnak nevezett foktól érzéki, szellemi és erkölcsi tekintetben 
eltérő gyermekek nevelés és oktatási irányzatát. Továbbá eme 
tudománykörrel járuljon támogatására a normálisok oktatását és 
nevelését végző népiskola tanítóinak kiképzéséhez s mindenkori 
ellenőrzéséhez és irányításához.

Ekkora területen működve, mindenkor elegendő szükséglet 
fog mutatkozni az e képzőből kikerültek számára.

Ilyen képesítéssel bírókat kell alkalmazni a kisegítő osztályok
ban. Ilyen képesítésű tanítók helyezendők el a gyermekvédelem 
intézményeinél. Ilyen képesítés mellett nyerjenek állandó elfoglalt
ságot a tanítók a gyermekbíróságoknál, sőt már a közrendészet
ben is. Ilyen képesítéssel rendelkezők működjenek a patronázs 
intézményekben, az úgynevezett „Hatvanezres gyermekek“ külön 
neveléseit szolgáló intézményekben. Ilyen képesítésű tanítók szá
mára nyíljanak meg a tanítóképzők gyakorlóiskolái s ilyen képe
sítéssel rendelkezőkkel töltessenek be a tanfelügyelőségeknél az 
iskolalátogatói szerepre kreált állások. Ilyen képesítéssel bírók 
pályázhassanak a külön-külön képesítendő — siketnémák, vakok, 
gyengeelméjűek intézeteiben működő, szaktanári tanfolyamokra.

Ez az általános jellegű gyógypedagógiai képző legyen két 
éves terjedelmű. A két év területén nyújtson az általános peda
gógia terén elméletileg legalább annyit, mint a mai pedagógium. 
A kifejlődés ideje alatt esetleg a pedagógium általánosan kötele- 
lezett tárgyait — lélektan heti 2 óra, logika heti 2 óra, elméleti 
nevelés és tanítástan heti 2 óra, neveléstörténet heti 3 óra — 
hallgathatnák bent a pedagógiumban az ottaniakkal együtt az első 
év tartama alatt. A pedagógiumban általános tárgyként szereplő 
tanítási gyakorlatok helyét heti 4 órával elfoglalná az első évben 
a normális gyermekek munkaiskola tanításkörét kitöltő eddig kul-
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tivált slöjd, rajz s egyéb cím alatt egybefoglalt gyakorlati tárgyak 
elsajátítására és tanítására irányuló képzés.

Szakirányú ismeretszerzés lenne: A beszéd és érzékszervek 
bonc- és élettanának elméleti ismerete, heti 2 órában, a mai kép
zőn előadott módon és terjedelemben. Részletes elméleti fonetika, 
heti 1 órában, a mai képzőn előadott módon és terjedeiemben. 
Gyakorlati irányú működés: A kisegítő iskolákban és a beszéd- 
fogyatékosok tanfolyamain való hospitálás heti 4 órában. A gyer
mekvédelmi intézmények elméleti ismeretének nyújtásán kivül — 
időközi előadások keretében — gyermekbíróságok munkanapjain 
való hospitálás, heti 2 órában. A gyermektanulmányi vizsgálódá
sok elméleti ismerete és gyakorlati kivitelében való jártasság meg
szerzése, heti 2 órában.

Az első év tantárgyai és óraszámainak összegezése tehát 
ez lenne :

1. Lélektan............................................................. heti 2 óraf-ó „
2. Logika ...........................................  ............. .
3. Általános neveléstan .....................................
4. Általános neveléstörténet ................................
5. Slöjdök és rajz (megfelelő helyeken) ........
6. Beszéd- és érzékszervi bonc- és élettan
7. Elméleti fonetika ............................................
8. Kisegítőiskolában és beszédhibásoknál hospi

tálás........... ......................................................
9. Gyermekvédelmi ügy ......................................

10. Gyermektanulmányozás ...............................
Összesen heti 24 óra

Ezen az alapon az első év tökéletesbítené a hallgatók álta
lános pedagógiai elméleti tudáskörét, gyakorlatilag ismertetné meg 
a normális gyermekek modern irányú tanításának és nevelésének 
törekvéseit. Betekintést engedne az abnormisság csekélyebb mérvű 
jelenségeinek felismerésébe s az ide megkivántatandó speciális 
elméleti ismeretek elsajátításához is megadná az alkalmat.

A második évfolyam tárgyai lennének az általános pedagó
giának egyetemi színvonalon ismertetett elméletei és pedig: az 
első félévben heti 2 órában „Általános pedagógia az újabb idő
ben“. Ugyancsak az első félévben hallgatnák „A tudományok 
osztályozása és filozófiai alapjok“ című előadásokat heti 2 órá
ban. A második félévben hallgatnának: „Neveléstörténetet“ heti 4 
órában. Ezek hallgatását megfelelő leckekönyvekkel igazolnák a 
jelöltek.
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Ugyancsak az egyetemen az orvosi fakultáson hallgatnának 

a másodévesek olyan előadásokat, melyek alapot nyújtanának nekik 
az önálló lélektani kutatásokhoz s amelyek egyúttal anatómiai 
magyarázatokat adnak az abnormis szervi, szellemi és erkölcsi 
megnyilvánulásokhoz. Ezek lennének: az első félévben s a máso
dikban is heti 2 órán: „A központi idegrendszer ép és kóros szö
vettana“, „Idegkór és gyógy tan“, „Idegkórtani diagnostika és vizs
gálódási módszerek“. Ezek heti 6 órát tesznek ki az első félévben. 
A második félévben a heti 2 órás idegszövettaní előadáson kivül 
hallgatnák az „Idegbajok klinikája“ című előadásokat heti 3 órá
ban. Továbbá hallgatnák az „Elme és idegbetegségek határformái“ 
című előadásokat heti 1 órában. Eme egyetemi látogatásaikat is 
leckekönyvekkel igazolnák a hallgatók.

A szakirányú ismereteket elméleti alapon szereznék a beszéd
fogyatékosság gyógyítását célzó heti 1 órás elméleti előadásból, 
előadva a mai módon és keretben. Ugyancsak heti 1 órás elő
adás keretében ismernék meg a kisegítőiskolai tanulók élet-lélek
tanát, valamint oktatásuk módszerét és annak történetét. Heti két 
órás előadás ölelné fel a siketnémák, vakok, gyengeelméjűek és 
az erkölcsileg züllöttek nevelésére szolgáló intézetek ismertetését, 
azoknak mintegy történelmi fejlődését is feltüntetve.

Szakirányú gyakorlati munkakörüket képezne a másodéve
seknek a kisegítőiskolákban, valamint a beszédfogyatékosak tan
folyamain tartandó gyakorlati tanítások végzése s azok megbirá- 
lása. Ez a munkakör heti 6 órát foglalna le. Ugyancsak heti 
6 órában kellene a másodéveseknek a siketnémák, vakok és 
gyengeelméjűek intézeteiben hospitálniok, mely hospitálásokat ter
mészetesen szakember vezetése és számonkérése mellett kellene 
végezniük. Ez évben, mintegy rendkívüli elfoglaltság címen, kel
lene megismerkedniük a hallgatóknak az alkoholnak úgy a testi, 
mint a szellemi elfajulásra s az erkölcsi életre kiható káros követ
kezményeivel egy az alkohol elleni küzdelemben is szereplő 
orvosnak időközi előadásaiból s gyakorlati demonstrálás szem
pontjából megismerniük kellene az alkoholisták szanatóriumát, a 
toloncházak lakóit s egyéb idevágó intézményeket, mely heti 2 órát 
vehetne igénybe. Ugyancsak ez évben képezné a hallgatók fel
adatát a székesfővárosi pedagógiai szeminárium megfelelő előadá
sainak, valamint ilyen szemináriumi előadásokat tartó gyógypeda
gógiai csoportnak az ülésein való megjelenés. Ez szintén heti 
2 órás elfoglaltságra tehető. Ezenkívül szintén kötelező elfoglalt
ságul szerepelne a képző másodéves hallgatóiból alakítandó önkép
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zőkör keretében történő működés, mely önképzőkörnek úgy orvosi, 
mint általános és szaknevelési, élettani és módszertani keretből 
vett tárgyak kidolgozása, előadása és megbírálása képezné a tár
gyát. Ezek szerint a ll-ik évnek a tárgyai és óraszámai lennének.

1. Általános nevelés és történet egyetemi fokon való
előadása (Egyetemen)...........................................

2. Az orvosi fakultáson a lélektannal szorosabb kap
csolatba hozható előadások (Egyetemen) .........

3. A beszédfogyatékosak gyógyításának elmélete
4. A kisegítőiskolai tanulók élet-lélektana, módszere

és története ................................................ . ...
5. A siketnémák, vakok, gyengeelméjüek és erkölcsi

leg züllöttek intézeteinek ismertetése ..............
6. Kisegítőiskolai és beszédfogyatékosak tanfolyami

gyakorlati tanításai.................................................
7. A siketnémák, vakok és gyengeelméjüek intézetei

ben hospitálás és a látottak letárgyalása ........
8. Az alkohol elleni küzdelem mozgalmának, az alko

hol káros befolyásának elméleti és gyakorlati 
bemutatása.............................................................

9. Szemináriumi előadások hallgatása és megbeszélése
10. Önképzőköri nyilvános üléseken való részvétel ...

h e t i 4 óra

55 6 55

55 1 55

55 1 55

55 2 55

>; 6 55

55 6 55
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Összes óraszám heti 32 óra
Mindezeken kívül mintegy erkölcsi kötelességükké teendő a 

leendő képző hallgatóinak, hogy már az első évtől kezdve láto
gassanak — rendesen az esti órákban nyújtani szokott — nyelvi 
kurzusokat, hogy mire a két éves képzőt elvégzik, egy-két idegen 
nyelvnek oly mérvű ismeretével rendelkezzenek, hogy idegen
nemzeti tanügyi irodalmat tanulmányozhassanak.

* **
A normális gyermekektől, sőt egymástól is úgy az élettani, 

mint a szellemi és érzékszervi fogyatékosságot illetőleg nagymérv
ben elütő siketnémák, vakok és gyengeelméjüek oktatására képesítő 
kurzusokat egymástól függetleníteni kell. A teljes elkülönítést s 
egy-egy szakra irányuló képzést nemcsak a fogyatékosak össze 
nem egyeztethetősége, de az ezek számára állított és állítandó 
intézmények teljes mérvű szakszerű kifejlesztésének a szükséges
sége is megköveteli. Ma akárhány olyan intézet van, mely egy 
vagy más irányban nem tud, nem akar berendezkedni, mert nincs 
biztosítva afelől, hogy a berendezkedésnek megfelelő szakembert
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meg fogja-e kapni, vagy ha már ilyennel rendelkeznék, állandóan 
ott fog-e az maradni. Az egyik intézettől a másikhoz való utalás, 
sőt az egyik szakról a másik szakra történő gyakori áthelyezés, a tan
erők gyakorlati irányú kifejlődését is károsan befolyásolta a múltban. 
Ezen okulnunk kell, mert ez mind az ügy rovására történik, mit 
még az esetben sem lehet orvosolni, ha az intézetek igazgatóit 
csupán az osztályvezetők ellenőrzéseivel bízzák is meg. Egy 
csepp ügyszeretet több eredményt biztosít, mint a legkomplikáltabb 
s legzaklatóbb ellenőrzés.

Az általam javasolt közbevetett képző alkalmúl szolgálna 
arra, hogy mindenki a neki megfelelő s megszeretett szakágra 
lépjen. Sőt a kontemplált munkakörrel még az sem volna köte
lező, hogy mindenki elvégezzen egy külön szakot is. Aki nem 
akarna sem egyik, sem másik szakágra lépni, a két éves képzés
sel is elhagyhatná a képzőt s így a fogyatékosak oktatásához 
senki sem kerülne valamely külső kényszer útján. Azon esetben, 
ha a szükséglet kielégítése az önként jelentkezők köréből nem 
telne ki, ösztöndíjjal lehetne a hiányon segíteni.

Eme három irányú szakképzésnek a megbeszélése és tár
gyalása az itt adott javaslat alapján kapcsoltassák ki ezúttal az 
általános megvitatás köréből s utaltassák mindegyik szaknak saját 
belügyeként önmaguk közötti tárgyalásra. Eme tárgyalásoknak 
kellő időben való elkülönítését kívánatossá teszi azon körülmény 
is, hogy a mai egyik szaknál működők a másik szakosak kialakí
tandó véleményeire befolyással ne legyenek. Csupán azon utasítás 
adassék, hogy eme vázolt képzésen fölül egy harmadik év áll 
rendelkezésükre a szakkurzusoknak, melynek végeztével szakké
pesítés teendő.

Képzőnknek ily irányú reformálása mellett a felvetett vitaté
telek egyike-másikára feleletet adni fölöslegesnek találom. A képző 
hallgatói lehetnének csakis népiskolai tanítók 25 éves korukon alól. 
A képző előadó-tanárait maguk az előadandó tárgyak jelölik meg. 
A szakkurzusokról természetesen ez irányban még szó sem lehet.

Egyedüli vitatétel még az: a rangsorba való illeszkedés 
szempontjából mi a célszerűbb ? Ezt bővebben tárgyalni hiába való 
dolog, mivel jól tudjuk, hogy ennek eldöntése nincs reánk bízva. 
Az általam javasolt képzési mód mellett már maga a képzés iránya 
és módja megszabná ragsori helyünket. Miután a két éves képzéssel 
gyakorlóiskolai tanítóságra is képesítetnének a hallgatók, termé
szetesen mindazok, kik ezt a képzést szerzik meg, ezekkel egyenlő 
elbírálás alá kell hogy kerüljenek. Különben úgy is meg lehet
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határozni a megillető helyet. A képzés két éves ugyan, de a vég
zett munka különleges s több ilyen irányú elméleti tudást is nyer
tek e képző hallgatói, így az ő rangsori helyük a pedagógiu- 
mot végzettekkel kell, hogy egyenlő legyen. Az ezen képző fölött 
álló szaktanári kurzusokat végzettek díjazása is természetszerűleg 
magasabb kell hogy legyen Miután itt a képzésben a középisko
lai tanárokétól csak egy év különbség lenne, amit a szolgálati idő 
alatt végzendő nehezebb munka kiegyenlít, így a rangsorban 
való elhelyezés szempontjából az eme szakoknál működő és a 
fenti módon képzett szaktanároknak elbírálásainál mindenkor a 
középiskolai tanárok rangsorbeli elhelyezkedése lenne az irányadó.

Képzőnknek ily alapon való szervezése mellett eme rang
sorbeli elhelyezkedést mindenki természetesnek találná s nem 
látna benne semmi mást, mint ama közkivánalomnak érett gyü
mölcsét, hogy magát a nevelést és oktatást a gyermekismerettel 
kapcsolatban kiemelnék a mellék tudományágak köréből s bebi
zonyítanék, hogy eme tudománynak a művelése nem kevésbbé 
kíván teljes embert, mint a matematika vagy az emberi észnek és 
léleknek valamely más már kiforrott ismeretköre.

Eme magasztos cél érdekében, mellyel azt hiszem meg
előznék a müveit nyugatot is, nekünk arra kell törekednünk, 
hogy minden bekapcsolandó és bekapcsolható ismeretkörrel bővít
sük e tudománykört s azokban a harmóniát összeállítani igyekez
zünk. Az idekapcsolható több irányú gyakorlati pedagógiai ágakat 
is fel kell emelnünk magunkhoz és nem nekünk kell alászállanunk. 
Ebből a szempontból ki kell küszöbölnünk a mai apró kurzuso
kat, amelyek ügyünk róvására eleddig is szerepeltek. Teljeskörű 
alapismeretekre kell építenünk szakképzésünket, mert különben a 
tanerőktől általános irányú, annál kevésbbé szakirányú fejlődéseket 
kívánnunk, követelnünk nem lehet.

Ezek alapján óva intem kartársaimat valamelyes irányú fol
tozásokra, aprólékos javításokra a reformálás elnevezést reá süti. 
Tapasztalatok állanak előttünk, azokból nekünk okulnunk kell, ha 
csak valamennyire is emancipálni tudjuk magunkat személyes 
természetű, kicsinyes álláspontok hatása alól.

Egy negyed század kellett ahhoz, hogy ime munkához fog
halunk. Most amidőn tennünk keli valamit a képzés terén, olyant 
műveljünk, ami örökbecsű s maradandó érlékű legyen. Ne kicsi
nyeljük le senkinek komoly munka árán szerzett tapasztalatait, 
ha azok benyújtásával a tárgy csak valamennyire is megvilá
gítva lesz.



Í1Ó Séra Lajos
A vakok amerikai intézetei.

Irta: S é ra  Lajos.

(Vége.)

Mielőtt ezen utolsó fejezettel lezárnám az amerikai intézmé
nyek rövid ismertetését szolgáló cikkeimet, engedjék meg, hogy 
befejezésül néhány szerény zárószót fűzzek azokhoz.

Az előbbi fejezetekben elvezettem az olvasót az Egyesült 
Államok intézeteibe, melyeknek szervezete a szabadság és az 
egyéniség megbecsülésén emelkedett naggyá; elvezettem azokba

Térképkészítő-gép.

az amerikai iskolákba és egyesületekbe, melyeket az általunk még 
érthetetlennek és helytelennek látszó szabadság korszerűvé ala
kított át.

Az egyes intézetek ismertetésével kapcsolatban nagy voná
sokban ecseteltem azokat a demokratikus alapokon felépült eszméket, 
amelyek a vakok oktatása terén is jellemzik a minden téren törekvő 
ifjú Amerikát; ugyancsak itt emlékeztem meg a vakok amerikai 
intézeteinek családias berendezésű osztályairól s nevelési módsze
rükről, amely zökkenés nélkül viszi át a kis yankeet (jenkit) az 
életből az iskolába s amely nem meríti ki a tanulók munkakedvét
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kedves és érdekes tanítási módszerével. Vázoltam továbbá azt a 
praktikus irányt, melyet a vakok amerikai intézetei a test fejlesztése, 
az egészségügy és szociális törekvések minél intensivebbé tétele 
céljából kultiválnak.

Elvezettem az olvasót abba az Újvilágba, hol a munka-isko
lának nálunk még gyöngén világító mécse a szabadság és a 
demokratikus eszmék nagy erejétől táplálva már régen fennen lobog 
s mellyel mi csak újabban a német kongresszus hatása folytán 
kezdünk megbarátkozni.

Mikor az amerikai vakok múlt és jelen ügyét feltártam, 
minden alkalommal vonatkozásba hoztam az ottani állapotokat a 
mieinkkel. Tettem ezt a magyar viszonyok ócsárlása nélkül azon

A földrajzi terem.

tiszta és becsületes szándékkal, hogy az összehasonlítás kapcsán 
annál élesebben terelődjék az olvasó figyelme azokra az állapotokra, 
melyek messze nyugaton a tengeren túl fekvő Amerikában a 
vakok ügyét előbbre vinni igyekeztek.

A magyar vakok ügyének fejlődni kell s ne ámítsuk magun
kat azzal, hogy: „Extra Hungáriám non est vita!“

Ha igazán haladni akarunk, nem szabad megelégednünk 
azzal, hogy néha napján a közvetlen szomszédságunkban fekvő 
országok kihalt intézeteibe bepillantunk a nyári szünidőben, hanem 
félre téve minden kicsinyes érdeket azon legyünk, hogy a távolabbi 
országok s világrészek vakjainak ügyéi a munka teljes üzemében 
tanulmányozzuk!

Valamikor jó lehetett s elég volt, ha intézetünk szűk falai



közé szorulva munkálkodtunk a vakok ügyéért, nem törődve más 
műveltebb nyugati országok hasonló irányú küzdelmeivel.

Ez az állapot ma már megváltozott!
Napjainkban nem elég csak érdeklődéssel kisérni a külföld 

állapotait, hanem szemtől-szembe kell látnunk a munkát s ennek 
módszerét. Nézzünk be valamely ország ablakán és én bizton 
hiszem, hogy hasznát vészük az ott látottaknak!

Amerikai tanulmányutam tapasztalatainak leírása lehet, hogy 
nem nyerték meg egyes olvasók tetszését, mert nem csoportosítottam 
azokat a régi sablónos és rigorózus kérdő pontok keretébe; lehet, 
hogy többen — nem ismerve az amerikai oktatásügyet — fejcsó
válva utópiának tartják leírásom egyes reform részleteit. Ezeknek 
csak azzal felelhetek, hogy midőn a mostan meginduló új 
irány megteremtésén fáradoznak, tulajdonképpen az amerikai cse
lekvő-szemléletnek előkészítő hatása alatt állanak s az utópiának tar
tott dolgokat észrevétlenül fogják ők is nemsokára fennen hirdetni.

Akik mindezek dacára is kételkednek, azoknak csak azt mond
hatom, hogy tanulmányutam tapasztalatait közvetlen szemlélet útján 
szereztem, azokhoz magamtól semmit hozzá nem tettem s semmit 
el nem vettem. Szándékom becsületes volt s amit írtam, azt a 
vakok ügye előbbrevitele érdekében raktároztam el e fehér lapokra. 
Hogy mennyi kitartásra és anyagi áldozatra volt szükségem amíg 
ezen útam befejeztem, azt csak az fogja megérteni, aki 36 ezer 
kilométert tengeren és szárazon, egyedül már átutazott.

Többet is láthattam volna, azonban anyagi támogatás hijján 
sokszor napok teltek el, míg egy-egy éjjel nyugodalmas ágyban 
alhattam, s hogy a rendelkezésemre álló rövid időt kihasználhassam, 
a szegény világjárók olcsó szállójában: a vasúton kellett köpe
nyembe burkolódzva megvirradnom.

Szívesen tettem meg útamat, mert éreztem, hogy az Uj-világ
ból nagyobb látókörű ismeretekkel fogok magyar hazámba vissza
térni. Isten segítségével haza értem s közreadtam mindazt, amit 
künn az én lelkem befogadott.

Befejeztem ismertetéseimet, melyek nem váltották ki a várt 
eszmecserét. Ez azonban nem bánt, mert mikor e fölött gondol
kozom, lelkem átrepül Amerikába s eszembe jut az ősz new-yorki 
igazgató, aki azt mondotta hogy : „Az általad viendő amerikai eszmé
ket odaát az ó-hazában nem fogadják örömmel, sőt idegenkedni 
fognak azoktól az emberek; jön azonban idő, midőn szívesen 
fogják azokat nemcsak hallgatni, de át is venni!“

Úgy legyen!

i 12 Séra Lajos: A vakok amerikai intézetei.
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A cselek vő-szemlélet.
Irta: Szobolovszky István.

VIII.
Kétségtelen, hogy minden egyén tudása annyit ér, mint ameny- 

nyi a benne rejlő reális, pozitív elem ; a valóság az igazság. Ez 
rávonatkozik természetesen a siketnémára is. A mostani iskolák 
tanítása, ide tartozik a miénk is, jobbára az üres szavakon, szó
fogalmakon nyugszik. Elfeledik s elfelejtük, hogy a nyelv még nem- 
tudás, csak eszköze a tudásnak. A puszta, üres szó hozzáhasonló 
ahhoz a papírpénzhez, emelynek sehol semmiféle ellenértéke, 
ércpénze nincs. Tehát magában véve értéktelen. A papírpénz, 
mellyel az üres szót jellemeztük, azonos az elvont gondolkodás
sal, helyesebben a szógondolkodással. Az ércpénz pedig a szem
léleti gondolkodással, a reális valóval, az értékekkel. Mindkettő 
szükséges. Valamint a papírpénz, azonképpen a szó sokkal köny- 
nyebben kezelhető, számontartható, ellenőrizhető, csoportosítható, 
egyszerűsíthető, stb. mint az ércpénz, vagy a szemléleti gondol
kodás. Mily fáradságot kívánna az a művelet, hogyha nagyobb 
mennyiségű ércpénzzel kellene dolgoznunk, utaznunk, avagy a 
szemléleti anyaggal gondolkoznunk.

Hisz egy-egy rövid szó terjedelmes szemléleti világot fedhet, 
takarhat; ahogy pld. a százas vagy az ezres bankó megfelelő 
mennyiségű fillért, koronát rejt magában. Ennek az értékét jelképe^-, f

Ebből röviden látjuk, hogy úgy a szó, mint pedig aijzem- 
léleti fogalom szükséges az egyén tudásához. Azonban valamint 
az állam, mikor bizonyos mennyiségű és minőségű papíréira- : y 
kibocsát a forgalomba s akkor egyúttal annak megfelelő ércpénztSssss 
is elhelyez a bankban: azonképpen így kell cselekednie az isko
lának e nyújtandó szavakkal és szemléletekkel. Sohase szabadna 
olyan szót tanítani, amelynek nincs megfelelő ellenértéke, szem
léleti anyaga. Ha már most végignézük azt a szóanyagot, szó
halmazt, melyet siketnémáinknak nyújtunk, megdöbbenve tapasz
taljuk, hogy a szavak özöne nélkülözi azt az anyagot, szemléletet, 
melytől a tudás értéke függ. Nincs ellenértékűk. Névértékűk maga
sabb, mint belső értékük. Nem csoda eszerint, hogy oktatásunk 
minduntalan a „csőd“ szélén áll. Innen van az, hogy fáradságos 
munkánknak nincs kellő eredménye. Dolgoztunk, de munkánk 
gyümölcsét elsodorta, elsöpörte a munka közben felszaporodott 
szóáradat. Hogyan is jutottunk ehhez az üres szóáradathoz? Egy
szerűen úgy, hogy tanítottunk, még pedig minden tanítási tárgyat



114 Szobolovszky István
külön-külön, egymástól elszigetelve. így pld. a beszédtanításnál 
csak arra voltunk tekintettel, hogy a siketnéma beszéljen és beszél
jen. Fűzzön üres, puszta szavakat, mondatokat.

Nem néztünk arra, vájjon van-e megfelelő ellenérték, szem
léleti anyag a szó hátterében, pincéjében, vagy sem? Megvan-e 
minden tanított szónak anyagi értéke is? Mi csak a névértéket 
néztük! Találkoztam olyan véleményekkel, melyek a beszédtanítást 
a tudástól teljesen elszigetelik s viszont. A vélemények nem helye
sek, mert elfeledik, hogy e kettőt nem szabad egymástól elkülöníteni. 
Ha elviszem az eszközt: a nyelvet, akkor nem tudok az anyaggal 
bánni, viszont az eszköz csak az anyagnál érvényesülhet. Így 
nyilatkozhatunk a beszéd és a cselekvő-szemlélet egymásközti 
viszonyáról is. Látjuk, hogy a tanulatlan siketnéma nem tud az 
életben boldogulni, mert nem rendelkezik azzal az eszközzel, a 
nyelvvel, amely a tudás megszerzéséhez szükséges. Gondolkozik, 
de gondolkozása a szavak hijján csak konkrét gondolkodás, mely 
durva, vaskos. Hiányzik a rövid szó, amely a szemléleti anyagot 
rendezi, csoportosítja, egyszerűsíti, általánosítja s értékesíti.

De egyúttal látjuk azt is, hogy az üres szavakból álló beszéd, 
melyet a siketnémának adunk, nem alkalmas a tudás, a reális 
gondolkodás megalapozására. Ezért tanításunk csak akkor lehel 
helyes, hogyha minden tanítási tárgy a beszédtanításon s minden 
beszédtanítás a megfelelő tudáson alapul. Kérdés, hogy melyik 
tanítási tárgy legalkalmasabb a szó anyagi (szemléleti) értékének 
a megalapozására?

A reális, pozitív gondolkodás alapja nem lehet más, mint 
maga a természet, illetve a természettudomány. Lélektani tény, 
hogy mint minden gyermek, azonképpen a siketnéma is fokozott 
mérvben érdeklődik a természeti tárgyak, jelenségek iránt. Az 
érdeklődés eme iránya s kielégítése a reális, a való gondolkodás 
megalapozásához vezet. Ezen nyugszik az egész szemléleti gon
dolkodás.

Ha az alap jó, akkor az építmény is szilárd. Az a szemléleti 
gondolkodás, amely nem nyugszik a biológiai tényezőkön, ingatag. 
A biológia révén nyert szemlélet az a szilárd pont, amelybe a 
hangbeszéd szervei belekapcsolódnak. A természet és a természet- 
tudomány legalkalmasabb tényezője az átélésnek, a közvetlen 
tapasztalatnak.

Nálunk a természettudomány tanítása jobbára üres szavakból, 
frázisokból van összeróva. A mostani természettudományi oktatás 
sem a siketnéma érzelmi világát, sem pedig tudását nem műveli.
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Lássuk, hogy miért? A szemlélet, melyet a siketnéma az osztály 
négy fala között szerez, a legkevésbbé sem alkalmas arra, hogy 
az érzelmivilágot fejlessze, nemesítse. A száraz, fonnyadt növény 
alkalmatlan erre a szerepre. Máskép áll azonban a dolog akkor, 
hogyha a szemlélet nem bent az osztályban, hanem kint a termé
szet ölén történik.

Itt a való, az eleven, a fejlődő életet szemléli a siketnéma. 
Az a növény, amely a természet bizonyos elemeihez kapcsoltan 
él, önmaga és környezete kellemesebb hatású az érzelem világára, 
mint bent az osztályban elszigetelt, esetleg fonnyadt állapotban.

A tudás szempontjából sem helyes az osztályban történő 
természettudományi oktatás. Hisz pld. a növény fejlődését, a fej
lődés mindenféle változatait csak a fejlődő, élő növénynél lehet 
szemlélni. Ha behozok egy növényt az osztályba, akkor csak a 
meglevő állapotáról, jellegéről tudok beszélni. De nem tudok 
beszélni azokról a fejlődési változatokról, amelyek már lefolytak, 
avagy csak lefolynak. Ha a siketnéma nincs tisztában a növény 
fejlődésénél végbemenő változatokkal, akkor az erre vonatkozó 
fogalmai, Ítéletei, általánosításai is téves jellegűek lesznek. Azon
ban a modern biológiai tanítás nem elégszik meg az egyszerű 
szemlélettel; minden tanulótól e tekintetben cselekvő szemléletet 
kiván. Az iskolák környékét botanikus-kertekkel látja el, ahol a 
tanulók cselekvő-szemléletet végeznek; így megismerkednek a 
növény fejlődési sorozatával. Tisztában vannak a növény haszná
val, kárával, ellenségeivel stb. Az amerikai siketnéma-intézetek a 
botanikus kertekben a zöldség, gyümölcs, mezőgazdaság ténye
zőivel is foglalkoznak. Itt a gyermekek valóságos cselekvő-szem
léletet végeznek.

Íme így kerülnének együvé a természettudományi és a gaz
dasági ismeretek, gyakorlatok. Itt látják a növendékek, hogy hol 
és mikor értékesek az egyes növények. Látják, hogy az a növény, 
amely a gazdának értéktelen, sőt káros, (pld. anyarozs, pipacs, 
vadrepce, stb.) a botanikusra, avagy a gyógynövénykereskedőre 
nézve értékes s viszont. A gyakorlati növénytan, természettudo
mány, gazdaságtan minden egyes gyermek előtt kedves foglal
kozás. Hisz tapasztaljuk, hogy a gyermek, ha szerét teheti: ültet, 
ás, kapál, gyomlál, öntöz; egyszóval ápolja, védi a növényt. Így 
megismerkedik a növény testével, táplálékával, fejlődésével; a 
környezetéhez való viszonyával, ellenségeivel, hasznával avagy 
kárával stb. Mennyivel értékesebb ez a gyakorlati tudás annál a 
tudásnál, amelyet a siketnéma bent a teremben könyvből szerez.
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Az amerikai siketnéma-intézetekben minden egyes siketnéma kap 
egy bizonyos nagyságú területet a kertben, ahol ápolja, neveli a 
különböző ipari-, gazdasági-gyógynövényeket, virágokat. Az ágy 
szélére tűzött táblácskák jelzik a növény nevét, jellegét, a növény
családokba való hovátartozását. Itt tanulja a gazdaságtant, a ter
mészettudományt, fizikát, kémiát is. Megtanulja a növény és a talaj 
fizikai, kémiai tulajdonságait. Milyen magatartást tanúsítanak a 
hővel, a nedvességgel, a levegővel stb. szemben.

A síketnéma örömmel tanul. Hisz sokkal jobban érdeklődik 
a fejlődő, az élő tárgyak iránt, mint a holt, élettelen tárgyak iránt, 
melyekkel az osztályban találkozik. A növényekkel való gyakor
lati foglalkozás révén fejlődik a siketnéma kézügyessége is.

Ma még abban a tévhitben vagyunk, hogy a kézügyesség 
fejlesztésére egyes-egyedül csak a jelenleg tanított slőjd s a női 
kézimunka alkalmas, Így beszélnek azok, akik maguk sincsenek 
tisztában a gyakorlati-növénytannal, gazdasággal. Mert tény, hogy 
az imént említett munkálatok sokkal tökéletesebb kézügyességre 
vezetnek, mint a slőjd. De vájjon melyik egészségesebb, tested- 
zőbb foglalkozás : a slőjdtanítás, avagy a gyakorlati növényterme
lés ? Azt hiszem, hogy az utóbbi. Való, hogy a siketnéma »szer
vezete általánosságban véve gyatrább, silányabb; könnyebben haj
lik a különböző betegségek felé, (tüdővész!) mint az épérzéküé. 
Miért nevelünk egészséges egyének helyett csenevész, beteges 
embereket!? S ezekből a csenevész emberekből lesznek: cipé
szek, betűszedők, asztalosok, kályhások; egyszóval olyan mester
emberek, akik munkájuk révén az egészség ellen törnek. Nem 
mondom, hogy a siketnémából ne legyen iparos. Legyen! Azon
ban a javát, a gyengébb szervezetűeket olyan pályára kell adnunk, 
amely edzi, fejleszti a testet.

Itt van többek között a kertgazdaság, a zöldségtermelés, 
a gyümölcsészet és a szőlészet.

Nyolc évvel ezelőtt pendítettem meg az eszmét, mely a 
siketnéma gazdasági irányú kiképzéséről szólt, azonban az eszme 
nem tudott testet ölteni. Valószínűleg a nálunk dívó konzervatiz- 
mus nyomta el az eszmét. Pedig az eszme oly érvekkel volt 
fűszerezve, melyek a valóságból, a tapasztalatból eredtek.

Azt hiszem, hogy ma már talán világosabb, érthetőbb, köze- 
lebbálló az eszme, mint nyolc évvel ezelőtt! Hisz a polgári iskola 
egyik iránya az általam hangoztatott eszmében fog érvényesülni. 
Amennyiben tudjuk, hogy a közel jövőben gazdasági irányú pol
gári iskolákat is létesítenek az országban levő 3 gazdasági irányú
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polgári iskola mintájára. Vájjon miért ne lehetne minálunk is a 
hangoztatott iránnyal foglalkozni? Ha a dolog mélyére pillantunk, 
belátjuk, hogy nálunk az eszme megvalósítása szükségesebbb, 
mint amott, Egyrészt általános értékénél fogva, tehát a rendes 
oktatás szempontjából, másrészt a speciális érték, vagyis a siket
néma pályaválasztása szempontjából.

Második kérdésünk az, akarunk-e a siketnémákból kertészeket, 
szőlészeket nevelni?

Nem kívánom, hogy ezúttal minden siketnéma kertész legyen, 
de igenis szükségesnek és hasznosnak tartom, hogy legalább azok 
a siketnémák menjenek erre a pályára, akik különös hajlamot, 
tehetséget éreznek a kertészet iránt, avagy azok, akik gyengébb 
szervezetüknél fogva erre rászorulnak, akiket pld. a cipészség, a 
szabóság, egyszóval a szobai levegő időelőtt tönkre tenne, egész
ségüket aláásná. Természetes ennek keresztülvitelére külön szak
iskolám (kertészeti, szőlészeti iskolára) volna szükségünk. Újabban 
a siketnémák kecskeméti intézete törekszik ennek megvalósítására. 
Azt hiszem, mindegyikünk érdeke, hogy ez az eszme mielőbb 
dűlőre jusson. Itt volna egy kertészeti szakiskolánk, ahol az ország 
minden siketnéma intézete elhelyezhetné néhány növendékét. A 
növendékek eltartásáról részint a földmívelésügyi miniszter, ahol 
az eszmét — tudomásom szerint — készséggel támogatják; részint 
pedig az intézetekkel kapcsolatos gyámolító egyesületek gon
doskodnának.

Kérdés: biztosíthatjuk-e a jelzett foglalkozási ággal a siket
némák megélhetését? Minden bizonnyal igen. Ott vannak elsőbben 
az állam különböző telepei, kertészetei, gazdaságai, ahová a siket
néma könnyűszerrel bejuthatna.

En, aki ismerem a siketnémák munkaképességét, tehetségét, 
egyúttal, mint említettem is, tisztában vagyok a gazdasági pályák 
követelményeivel, merem állítani, hegy a siketnéma az egyes gaz
dasági ágaknál éppen úgy, vagy még jobban érvényesülhet, mint 
az épérzékű társa. Az ipari pálya is szép, nemes pálya, de az itt 
levő boldogulás bizonyos anyagi áldozatot követel, amellyel siket
némáink nem igen rendelkeznek. Milyen sors vár rájuk ? Javarésze 
éltefogytáig segédeskedik; kevés önálló iparos van köztük. Az 
iparűzés önállósága mindenkoron az anyagi befektetéstől függ. 
Minél nagyobb ez a befektetés, annál biztosabb, sikeresebb a 
versenytársak leszorítása, leküzdése. Már pedig, ha a siketnéma 
az anyagiak hijján nem tud a fennforgó viszonyokkal versenyezni, 
háttérbe szorul, élete csupa tengődésből áll. A kertgazdaság terén
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oly források nyílnak, melyek jó hosszú ideig még távol esnek a 
túlprodukciótól és a versenygéstől. Hisz a közelmúltban lefolyt 
bolgár háború tetemesen megdrágította a zöldséget. Igen nagy 
értéke van a bolgár kertészetnek. A gazdasági pálya semminemű 
anyagi áldozatot nem követel azoktól a sikelnémáktól, akik annak 
szolgálatába szegődnek s mégis önállókká lesznek.

Ilyen értelemben kívánom a siketnémák bizonyos hányadá
nak életboldogulását biztosítani. Akadtam véleményekre, melyek 
szerint nem tanácsos a siketnémát a gazdasági pályára irányítani, 
mert _  nézetük szerint — az állam és más gazdaságok inkább 
az épérzékűeknek biztosítanak helyet, sem mint a siketnémáknak. 
Éppen ezt lehetne állítani az ipari pályákról is. Valamint az ipa
ros mesterek, azonképen a gazdaságok is szívesen alkalmazzák 
azt a siketnémát, aki ezen a téren bizonyos ügyességet, tudást fejt 
ki. A siketnéma is, ha megfelelő képzésben részesül, éppen úgy 
megállja a sarat, mint az épérzékü. Itt tehát nincs különbség, 
eltérés. Azok, akik a gazdasági pályát csak a béresgazdában lát
ják összpontosulni, nem tudják, hogy a gazdasági pályának szá
mos ága van. A siketnéma is megkapná a maga ágat, ahol biz
tosan érvényesülne. Nem kellene béresgazdának lennie, ahol a 
parancs, a káromkodás, a verekedés, stb. szerepel.

íme röviden rámutattam arra, hogy hogyan lehet a növény
tant a gazdasággal, valamint a tudás pozitív alapjával összekötni. 
Minthogy azonban a siketnémák az ipari pályákra is mennek, 
néhány szót kell szólnom a természettudománynak az iparhoz való 
viszonyáról is.

Az eddigi slöjdoktatás csak ü gyakorlatot s a kézügyességet 
fejleszti. Az ipar és a természettudomány között nincs a meghív áti
tató kapcsolat. Meglehet, hogy az elméletben itt-ott foglalkozunk 
a jelzett két tényezővel, de a gyakorlatot mellőzzük. Ez baj, mert 
hisz az ipar főforrását a természet képezi. így tehát a természet- 
tudomány bizonyos ismeretei, gyakorlatai hozzátartoznak minden 
egyes iparághoz.

Miért nem foglalkoznak a siketnémák pl. a „fa“ fizikai, kémiai 
tulajdonságaival ? Nemcsak élő, hanem holt állapotban. Mennyi, 
de mennyi hasznos ismeretet, gyakorlatot lehetne ebben a körben 
nyújtanunk. Olyanokat, amelyeket a siketnéma életpályájánál ha
szonnal értékesíthet. De e helyett olyat tanítunk, aminek semmi
nemű gyakorlati értéke nincs. Hogy hogyan s mimódon lehetne 
azt keresztülvinni, jelen soraimban nem foglalkozhatom, mert ez 
a művelet igen messze vezetne.



A cselekvő-szemlélet. 119

Legyen minden egyes intézetnek laboratóriuma, ahol a siket
némák az ipar és a gazdaság körébe eső dolgokat, tárgyakat vizs
gálnának, elemeznének. Ez volna az igazi cselekvő szemlélet. Itt 
megtanulna a siketnéma gondolkodni, Ítélni s következtetni.

Tudjuk, hogy siketnémáink gondolkodása sekély, felszínes. 
Innen van az, hogy a tények, valóságok helyett látszatokkal dol
goznak. Nem tudnak ítélni s következtetni. A laboratórium valóságos 
kincsesbánya, ahol a cselekvő-szemlélet bő alapon érvényesülhet. 
Igaz, hogy költséges, de ettől nem szabad megijednünk, mert ha 
igazi munkát akarunk végezni, akkor a természettudományi okta
tás a szóban forgó laboratórium nélkül mitsem ér!

Összegezzünk! A helyes gondolkodás alapja a természettudo
mányok gyakorlati ismeretével függ össze. A természeti tárgyak, 
jelenségek felfogásából keletkeznek azok a szilárd pontok, melye
ken a siketnéma tárgyilagos gondolkodása nyugszik. Ha ezen az 
alapon műveljük a siketnéma gondolkodását, akkor gondolkodása 
nem lesz üres szógondolkodás, hanem reális gondolkodás. Hogy 
a siketnéma a természet tárgyaival, jelenségeivel megismerkedjék, 
hogy tisztában legyen a fejlődő élettel, a természet ölén végbe
menő cselekvő-szemléletben kell részesülnie. Evégből minden 
egyes intézetnek egy-egy botanikus kertje s kertgazdasága legyen, 
amely a tudáson kivül a gyakorlati életre való előkészületet is 
szolgálja.

Azt, amit a botanikus kert és a kertgazdaság nem nyújthat 
a siketnémának, az erre berendezett laboratórium nyújta.

A biológiánál nem a száraz leírás, hanem a cselekvő-szem
lélet által felszínre vetett tárgyalás, megbeszélés, párbeszéd szere
peljen. A növényt mindenkoron környezetével együtt s az ezen 
alapuló kölcsönhatásokkal kell tárgyalnunk.

Minthogy a siketnémák főleg az ipari pályára mennek, a 
természettudományt a növendékek pályaválasztása szempontjából 
kell tanítanunk. Minden természettudományi óra egyúttal előkészí
tője legyen a siketnéma pályájának. így tehát a gazdasági pályá
nak is, amelyre a siketnéma alkalmas, de amelyet eddigelé figyel
műnkön kivül helyeztünk.

Ne feledkezzünk meg a tavaszi s őszi kirándulásokról sem. 
Azt az ismeretet, tapaszlalatot, melyet az intézet botanikus kertje 
s kertgazdasága nem nyújthat a siketnémának, a szabadba tett 
kirándulásokból pótoljuk. Mindig bizonyos céllal kell útnak indul
nunk. Még pedig úgy az alsó, mint a felső osztályokkal, ahol a 
tulajdonképpeni természettudomány szerepel. A tanulók vigyenek
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kemény lapon álló füzetet, amelybe a szövegen kívül a tárgy, 
jelenség rajza is belekerül. Így pld lerajzolják a növényt s annak 
környezetét, a halat s annak tartózkodási helyét, valamint azokat a 
mozzanatokat, melyeket a hal a szemlélés alatt végez.

Nem lehet célom, hogy a módszer kivitelét itt vázoljam; 
azonban a teljesség kedvéért mutatok egy példát, mely arra vonat
kozik, hogy hogyan lehet az alsó osztályokban is, a beszédtanítás 
keretében, a természet egyes tárgyairól s a tanulónak ahhoz való 
viszonyáról, cselekvő-szemléletéről bent az osztályban beszélni.

Jeleztem, hogy ha a gyermek valamely szemléleti tárgy, 
jelenség iránt érdeklődik, akkor kifejező készségét párbeszédes 
alakba öltjük. A gyermek leírja és lerajzolja a jelenben folyó 
eseményt. Azonban, hogy a rögzítés maradandó legyen, továbbá, 
hogy ne csak a jelenben, hanem a múltban is mozogjon a beszél
getés: a következő, vagy egy későbbi időben, amikor a csúnya 
időjárás miatt nem mehetünk ki a szabadba, felelevenítjük a 
gyermek múlt tapasztalatait, cselekvő-szemléletét, melyet szóba és 
rajzba öntünk.

Tanítás a II. osztályban.

Én. Hol voltunk tegnap déletőtt?
T. A Zólyomvölgyben voltunk.
Én. Te is voltál János?
T. Én is voltam.
Én. Hány órakor indultunk?
T. 9 órakor indultunk.
Én. Mit csinált Antal?
T. Köveket dobált a patakba.
Én. Te is dobáltál?
T. Én nem dobáltam.
Én. Miért dobált köveket?
T. Azért, mert halakat látott a patakban.
Én. Gyere ki, rajzold le a halat! (Lerajzolja.)
Rajzold le Antalt is, amikor köveket dobál a patakba! (Le

rajzolja: Antal a patak mellett áll s köveket dobál a patakba; a 
patakban halak úszkálnak.)

Én. Mit csinált a hal, amikor Antal követ dobott a patakba?
T. Elbújt. (Ezt már tegnap tanulták.)
Én. Hová bujt?
T. A kő alá.
Én. Rajzold le! (Lerajzolja.)
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Ezzel nem elégszünk meg, hanem tovább fejtegetjük a témát, 
még pedig a tanuló otthon szerzett tapasztalata, átélése nyomán. 

Én. Fogtál-e már halat?
T. Fogtam.
Én. Hol?
T. A patakban.
Én. Hová tetted?
T. Haza vittem.
Én. Kinek adtad oda?
T. Mamámnak.
Én. Mit csinált a mama a hallal?
T. Megfőzte.
Én. Te is ettél a halból?
T. Én is ettem (kaptam) a halból.
Én. Jó volt?
T. Jó.
Én. Szereted a halat?
T. Szeretem.
A tanuló lerajzol minden egyes jelenetet.
Hasonlókép cselekszünk más átéléseknél, tapasztalatoknál is. 
Van olyan gyermek, aki rákot fogott. Megcsípte az ujját, stb. 

A tanulók érdekkel dolgoznak: rajzolnak és beszélnek.
(Folyt, köv.)

Londoni siketnéma iskolák.
Irta: PIrovIcs Jenő.

III.

Anerley.
A „London Bridge“ állomásról vonaton fél óra alatt értem 

ki London délkeleti városrészébe Anerleybe. Itt van a siketnémák 
londoni foglalkoztató, illetve továbbképző intézete. A grófság terü
letén lévő 6 évfolyamú intézetek és iskolák fiúnövendékei 13 éves 
korukban ide kerülnek. A leányok részére külön foglalkoztató áll 
fenn, „Oak-Lodge“-ben.

Az intézetnek az 1912—1913. tanévben 60 benlakó, s 30 
bejáró növendéke volt. A bejárók 288 K át, a benlakók 1080 K-át 
fizetnek. A szegénysorsúak tartásdíját a Council fedezi.

Anerley már jó távol van a forgalmas és zajas belvárostól,
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s bizony jól esett kissé megpihennem ebben a falusias jellegű 
városrészben.

A Versailles Rodon csinos villanegyedben van a pavilion 
rendszerű intézet, mely 1902-ben épült. Az utca felőli fronton van a 
4 egymástól különálló, hajdani kiváló generálisok neveit viselő 
otthon, valamennyi virágoságyakkal környezve, s falaik örökzöld
del befuttatva. Belső berendezésük: társalgók, ebédlők és háló
szobák mind igen csinosak. Egy egy otthonban 15—20 növendék 
lakik. A növendékek feletti felügyeletet az intézet igazgatóján 
kívül egy benlakó tanár és az iskolamama végzi.

Tulajdonképen egy hatalmas tornacsarnok az iskola épülete, 
melynek egyik hosszoldalán vannak a tantermek. Egy különálló 
hosszabb földszintes helyiségben vannak a műhelyek, külön épü
letben a főző- és mosókonyhák és kamrák, stb.

Ez a belső traktus kerítéssel van elkülönítve a hatalmas 
gyepes játszótértől, melynek széltől védettebb részén láttán: a 
rögtönzött sátorosztályokat.

Délután utaztam ki Anerleybe s 2 óra előtt néhány perccé 
mentem be az intézetbe. Játéktól felhevült egészséges kinézésű 
fiúk sorakoztak ép az udvaron, s az intézeti szolga vezetésével a 
tornacsarnokba vonultak, ahol mialatt elhelyezkedtek, az együtt- 
lévő 5 kollégával megismerkedtem.

Katalógussal kezdődött a tanítás, melyet az igazgató maga 
tartott; még mindig fülembe cseng egyik-másik kevésbbé sikerült 
„Jes Sir“, melyei az említett nevek után halottam.

Névsor olvasás után az összes növendékek két egyenlő 
számú csapatba sorakoztak. Az a csapat, mely délelőtt műhelyben 
volt, délután elméletiben, s viszont a délelőtt elméletin részt vett, 
délután gyakorlati tanításban részesül.

Minkét csapat még négy kisebb csoportra oszlik. így az 
elméleti tanításra vonulók csapata négy osztályra, a gyakorlati 
tanításra menők csapata pedig asztalosok, szabók, cipészek és 
sütök csoportjára oszlik.

Miután a növendékek elvonultak, az igazgató szíves kalau
zolásával megtekintettem az összes internátusi helyiségeket, tan
termeket, raktárhelyiségeket, üvegházat stb. Körülbelül fél óra alatt 
végeztünk, majd kimentünk a footballpálya melletti nyitott sátrak
hoz, ahol már javában folyt a tanítás. Akik szabadban már taní
tottak, azoknak minek magyarázgassam e rendszer előnyeit. Aner- 
leyben májustól—szeptemberig kellemes időben nincs tanítás zárt 
teremben.
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A tiszta hangbe^zéd módszerét használják. Tanonciskolák 
részére írt tankönyveik vannak, de a rendes tanítások keretében 
az ifjúsági könyvtár könyveit is olvasgatják, sőt az újságok napi 
híreit is gyakran előveszik, mint azt alkalmam volt látni az egyik 
csoportban, hol egy repülőverseny-tudósítást olvastak a növendékek.

De maguk a növendékek is foglalkoznak újságírással. A szer
kesztésükben „Magacine“ címen havonként megjelenő lap igen 
tartalmas. Engem a júliusi számmal ajándékoztak meg. Van e lapnak 
szerkesztőségi, tanügyi, személyi megfigyelések, műhelyek, sport- 
újdonságok, találóskérdések rovata. Versírással azonban ezek úgy 
látszik nem foglalkoznak, mint a mi némáink. A lapnak 1 penny 
az ára, s intézeten kívül is árulják.

Az egyik csoportban fogalmazás, a másikban számtan, a 
harmadikban pénzekkel való műveletek a tanítás tárgyai. E fog
lalkozások gyakorlati iránya tűnik ki leginkább, módszeres eljárá
sukban az általános pedagógiai elvek dominálnak. A kollégák alig 
artikulálnak, általában úgy bánnak a növendékekkel, mintha halló
kat tanítanának, s mitsem látszanak törődni fogyatékosságukkal. 
Négy órakor befejeződött az elméleti tanítás s megkezdődött a 
játszótéren a croquet.

A műhelyekben ezalatt még javában folyik a munka. A 
tágas asztalosműhelyben díszes ebédiőszekrényen az utolsó simí
tásokat végzi két idősebb tanonc. Berakott asztalok, virágállványok, 
képkeretek, s egyébb kisebb nagyobb asztalosmunkák készülnek. 
Általában a finomabb asztalosmunkákban képezik ki az e szakmára 
hivatottakat. Ezt a szakmát lő-an tanulják, két csoportban egy 
szaktanító vezetése alatt.

Az asztalosműhelyből átmegyünk a szabómühelybe. Nadrá
got, felöltőt, öltönyöket szabnak és varrnak itt. A gépek kattogása 
közben alig értem a mester magyarázatait. A növendékek a tanult 
dolgokról szakrajzokat, mintákat és jegyzeteket készítenek. A sza
bóságot 20-an tanulják. A cipészek kalapácsai puffognak a szom
széd műhelyben. Ezek vannak legtöbben. A legdurvább szöges 
cipőktől kezdve a legfinomabb varrotttalpú cipők készítését tanul
ják. Nagyszerűen szemléltetik a cipők elkészítésének fokozatait. 
Nemcsak saját szükségleteiket látják el, hanem nagyon sok meg
rendelést kell kielégíteniük.

A vegyes műhelyszagok után szinte jól esik a friss kalács 
illata. Felgyűrt ingújjakban, fehérkötényes péktanoncok most sze
dik ki a kemencéből a délutáni sütés eredményét, a pompás 
„cakes“-eket. Sütnek fehér és barna kenyeret, mazsolás kalácsot,
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teasüteményeket. Két vak, egy siketnéma és egy gyengeelméjű 
intézetet látnak el naponként süteménnyel. Műszaki péktanító 
vezeti a műhelyt, ki 16 tanítványát két csoportban foglalkoztatja. 
Egyik része délelőtt, másik része délután süt.

Barátságos ötórai fejezte be a műhelyezést az igazgató pom
pás lakosztályán, s hamarosan megállapíthattam, hogy azoknak a 
bizonyos „cekes“-eknek nemcsak az illata, de az ize is kitűnő volt.

Az intézetből kikerült növendékek további sorsa felől érdek, 
lődvén, megtudtam, hogy a végzett növendékeket az intézet helyezi 
el megfelelő műhelyekbe, őket továbbra is nyilvántartja, szükség 
esetén gyámolítja. Az intézet évenként körülbelül 25 növendéket 
szabadít fel, illetőleg bocsájt ki kebeléből. Karácsony, husvét és 
a tanév vége a szabadulási időszakok.

Az évközben szabadultak helyét rögtön betöltik alkalmas 
siketnéma aspiránsokkal.

Fennállása óta 286 tanoncot képezett ki hasznos mesterségre 
Anerley: 95 tanuló cipészséget, 94 asztalosságot, 62 szabómes
terséget, 35 pékmesterséget tanult.

Inkább egyesek gyenge akaraterejének s állhatatlanságának, 
mintsem magasabb törekvésének tulajdonítják ama körülményt, 
hogy a 95 cipész közül 22, a 94 asztalos közűi 23, a 62 szabó 
közűi 16 s a 35 sütő közűi 13 hagyta ott eredeti pályáját s később 
más szakmát folytatott.

Anerley sportéletét nem hagyhatom említés nélkül. A mes
terségekre készülő fiúk a sportok különféle nemeiből is bőven 
kivehetik részüket. Gondosan nyírt gyepespályájuk már nem egy 
izgalmas football, vagy criket versenynek volt színhelye, s Anerley 
cspata nem egyszer aratott fényes győzelmet hallók csapatai felett. 
Házi bajnoki versenyeket rendeznek úszásban, futásban s távgya
loglásban. A kerületi ifjúsági versenyeken váltakozó szerencsével 
szerepelnek. A tornacsarnok falait díszítő fényképek az intézet egy- 
egy úszó-, futó-, gyalogló bajnokát ábrázolják, vagy football csa
patokat örökítenek meg. ideális atléta termetű skót kolléga irá
nyítja a tornát, az atlétikát, versenyeket, szóval az egész testneve
lést. Nyolc év előtt még a skót válogatottak játékosa volt, amint 
mondja.

Növendékeink testnevelését nem szabad összehasonlítanom 
az angol siketnémák testnevelésével.

Igaz, hogy egyes intézeteinkben már is oly figyelemre méltó 
eredmények érettek el, mely eredmények tán több angol iskolában 
sem voltak még elérhetők, de azt hiszem, legtöbb intézetünkben
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a testnevelés ügye még nincs azon fokon, ahová azt megfelelő 
viszonyok mellett fejleszteni lehetne, sőt kellene.

A tornának intézeteinkben is kettős célja lehet, míg ugyanis 
fejlesztjük általa a gyermekek testi erejét, ügyességét, bátorságát, 
akaraterejét, stb. másrészt reprezentálunk vele. Tapasztalhatjuk, 
egy-egy ügyesen bemutatott szabadgyakorlat, menetgyakorlat, szer
torna, vagy játék mindig mily kellemesen lepi meg az érdeklődő 
közönséget, s nemes büszkeséggel tölti el a tornázókat. A nagyobb 
szabású nyilvános versenyek pedik csak fokoznák az ügy iránt 
való szélesebb körű érdeklődést.

A tornatanítás hallók iskoláiban is nehéz foglalkozás, mely 
még a ,.professzionátus“ szakembernek is teljes odaadását és türel
mét veszi igénybe, mennyivel nehezebb ez a fogyatékosok isko
láiban, ahol „amatőrök“ dolgoznak, kiknek szakismeretei is csak 
fogyatékosak.

A tornatanítást legtöbb intézetünkben .természetesen az arra 
legalkalmasabb kollégák végzik, sőt egyes intézetekben igen 
helyesen egy ember látja el ezt a munkakört. A gyakorlati tapasz
talat ugyanis fényesen igazolja a testnevelés terén is a szakrend
szer kiválóságát s a tökéletesebb eredmény megkívánja a maga 
szakemberét. így lett nálánk közóhaj — már évek óta — tornász
kollégáinknak tanfolyamon való továbbképeztetése.

De vájjon nem volna-e kívánatosabb eféle tanfolyam helyett 
a gyógypedagógiai képző hallgatói közül a budapesti tornatanfo
lyamon nevelni jövendő szakembereinket?

Szerény véleményem szerint ugyanis a 2—3 hetes nyári tan
folyamok nem nyújthatnak annyi szakismeret s gyakorlatot, mely- 
lyel a testnevelés szebb eredményét hosszú időre biztosíthatnék.

A vegytan tanításáról az ideges gyermekek 
állami középfokú intézetében.

Irta: dr. Rózsa Mihály.

Az ideges gyermekek a tanulás folyamán könnyen kifárad
nak. Bár gyakran igen értelmesek, tudvágyók és szorgalmasak, 
kiképeztetésük a középiskola mai keretei között nem érhető el. 
A tanulók még fáradtabbak és idegesebbek lesznek és ezáltal 
nemcsak korai kidülésük következik be, de fokozott izgékonysá-
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guk révén egészségesebb társaik zsenge és fogékony lelkiállapo
tára is ártalmas behatást gyakorolnak.

Mélyen elszomorító látvány az ily tanulók helyzete a mai 
középiskolákban. A szülőket reákényszeríti az élet a gyermek isko
láztatására, s a szerencsétlen, betegidegzetü gyermek a túlterhelés 
romboló hatásának van kitéve.

Figyelemmel kisértem a múltban néhány ily ideges tanítvá
nyomnak sorsát a fővárosi iskolákban. Előfordult, hogy érettségi 
vizsgálat után az iskola padjai közül kikerülve, egyik-másik—-racioná- 
lis életmód mellett— megerősödött és a társadalomnak hasznavehető 
tagjává vált. De ezzel szemben akárhányat egyenesen tönkre
tett az iskola. Idegbajuk oly mérvben súlyosbodott, hogy szana
tóriumba kerültek, öngyilkosok lettek, vagy szánalmas állapotban 
tengődnek hozzátartozóik körében.

Természetesnek tartom, hogy a tanulni szerető, ambiciózus 
gyermeket, ha idegesen terhelt is, a szülő iskoláztatni akarja. 
Középfokú kiképzésben óhajtja részesíttetni s az a törekvése, hogy 
a gimnáziumot, reáliskolát vagy felső kereskedelmi iskolát elvé
gezze. Azt az ellenvetést, hogy az ideges gyermek ne járjon 
középiskolába és az úgynevezett „gyakorlati“ életben boldoguljon, 
mint éltesebb pedagógus nem tekinteni figyelembe vehetőnek s 
ezért nem is foglalkozom vele.

Igen is, az ideges gyermekek is nyerhetnek középfokú kikép
zést, csak meg kell szabadítani őket a középiskolák rákfenéjétől, 
a túlterheléstől, mely reájuk nézve különösen vészthozó. Az elavult 
tankönyvekből való mechanikus tanulásmód az idegbeteg gyer
mekeknél teljesen mellőzendő. Világos, szabatos ismertetése a tan
anyagnak, folytonos kapcsolatban a tanuló egyéniségének figye
lembevételével eredményezheti csak a gyenge idegzetű gyerme
kek előrehaladását.

Az ideges gyermekek testi és szellemi fejlődésének harmó- 
nikus összeegyeztetésére törekszik az ideges gyermekek állami 
iskolája, amely intézmény szerény keretek között is üdvös ember
baráti és kulturális tevékenységet fejt ki.

Nem célom ez alkalommal általános érdekű megfigyeléseimet 
és tapasztalataimat kifejteni, csak azt akarom röviden összegezni, 
hogy mily szempontok vezessenek bennünket a természettudomá
nyok és pedig spéciéi a kémia és technológia oktatásában.

Középiskoláinkban a kémia tanításának módszere nagyon 
elmaradott és rendszertelen. A tanuló betanulja a félig megértett 
adathalmazt. Beszél atomról, molekuláról, felír komplikált képlet



sorozatokat anélkül, hogy a megállapításokról világos ismerete 
lenne. Felsorol kémiai individiumokat és tulajdonságokat, melye
ket nem ismer és akárhányszor sohasem látott. Ez a „lecketanu
lás“ módszere, mely a tanulóifjúság szellemi életének fogékony
ságát oly korán eltompítja.

Meggyőződésem szerint az iskola éltető eleme a tanuló- 
ifjúság érdeklődésének állandó ébrentartása. Ennek kellene lennie 
annak a kapocsnak, mely a tanulót a tanárhoz fűzi és amely talán 
sehol sem szükséges annyira, mint a természettudományok és 
főképpen a kémiának középiskolai oktatása terén.

Sok kísérlet, a természetben előforduló jelenségek kidombo
rításával, egyszerű, világos magyarázat a legalkalmasabb eszközök 
ennek a célnak elérésére. Ezt tapasztaltam az ideges gyermekek 
középiskolájában is, mint leghatalmasabb módját a sikeres okta
tásnak. A meddig a tanuló érdeklődését ébren tudom tartani, 
addig minden simán, szépen megy. A tanuló iparkodik és a könyv
ben megjelölt részekről kielégítő feleleteket ad anélkül, hogy 
szellemi felfogó képessége a megengedett határon túl igénybe 
vétetnék.

Sok baj van a tankönyvekkel, amelyekben az egyes részle
tek leírása néha oly zavaros, hogy jegyzetek és kivonatok készí
tése vált szükségessé. Többek között például nehezen érti meg a 
tanuló könyvében a bőr technológiáját. Ebből is készítettem tehát 
rövid kivonatot, melyet példa gyanánt szószerint közlök r

„A nyers bőr feldolgozása íöbbfélekép történik. A nehéz 
bőrök, mint pl. a talpbőrök kikészítésével a cserzővarga foglalko
zik, aki a cserzésre a már ismertetett növényi cserzőanyagokat 
használja fel. A könnyebb bőröket timsóval és konyhasóval, vagy 
halzsírral készítik ki. Az előbbi módszert timárságnak, az utóbbit 
pedig irhásságnak nevezzük.

Feldolgozás előtt a nyers állati bőröket a belső húsos és a 
külső szőrös részektől meg kell szabadítani. Ezt azáltal érik el, 
hogy a bőröket egy ideig mésztejben áztatják és azután a meg
lazult felszíni rétegeket késsel lekaparják.

A cserzés úgy történik, hogy mély gödrökbe vá’takozva 
cserzőanyagot és bőrt raknak, míg a gödrök megtelnek. A bőrö
ket azután még cseriével leöntik és hosszabb ideig érni hagyják. 
Amikor a csersav már jól beszívódott, akkor a cserzés be van 
fejezve és a bőr most már hajlékonyabb és a rothadásnak sokkal 
inkább ellenáll, mint nyerskorában.

A timár a bőröket nem növényi cserzőanyagokkal, hanem
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timsóval és konyhasóval készíti ki. Ezek a bőrök is igen tartósak 
és leginkább a szíjgyártók dolgozzák fel. Konyhasóval és timsó
val cserzik a finomabb keztyűbőröket és a kecskebőrökből való 
sevró (chevreaux) bőrt is.

A mosható, puha szarvasbőröket az irhás készíti, még pedig 
úgy, hogy a nyers szarvasbőrt halzsírban áztatja.

A bőröket, mielőtt a kereskedésbe jutnának, még kihengerlik 
és festik.

Az eltérő nyersanyagok és készítésmódok szerint a bőrök 
különböző elnevezések alatt ismeretesek.“

Ezzel kapcsolatosan a különböző borfajták és cserzőanyagok 
a magyarázat kapcsán a tanuló kezébe jutottak, aki ezek közül 
már ismert néhányat otthonról is és így fűződött az új tananyag, 
kapcsolatosan a gyakorlati élet követelményeivel, meglevő isme
reteihez.

Az intézmény fejlődésében bizonyára a gyárlátogatások is 
rendszeresíttetnek, ami szintén fontos segédeszköze a technológiai 
ismeretek racionális elsajátításának.

Hogy néhány egyszerű kísérlet mennyire alkalmas a közép
iskolai tanuló ismereteinek fejlesztésére és amellett megóvja a 
felületes tanulástól, arról azoknak a bemutatásoknak az eredménye 
győzött meg, melyek a láng és az égés jelenségeinek körébe tar
toztak. A tanulókat nagyon érdekelte az a tény, hogy nemcsak a 
vílágítógáz ég a levegőben, de a levegő is ég a világító gázban. 
Midőn e két egyszerű jelenséget egyidejűleg látták, nagyon meg
lepődtek, de egyúttal biztos alakjában jutottak annak az új felis
merésnek tudatába, hogy az égésnek ez az ismert neme nem egy
oldalú jelenség, hanem a kémiai egyesülésnek hő és fény mellett 
végbemenő folyamata.

Hasonló egyszerű kísérletek alapján a gázrobbanás, frak- 
cionált lepárlás, stb. jelenségeinek oknyomozó felismeréséhez is 
hozzájutnak és amennyire az adott körülmények között lehetséges, 
kísérleti benyomások alapján, vagy a természet jelenségeinek foly
tonos előtérbe hozatala mellett gyűjtik természettudományi isme
reteiket.

Ezekben akartam röviden jelezni azokat a szempontokat, 
amelyek az ideges gyermekek természettudományos és főkép 
kémiai alapismeretéinek elsajátításánál mérvadók legyenek.

Minden pedagógust kell, hogy érdekeljen az ideges gyerme
kek középfokú oktatásügyének továbbfejlesztése, mely úton sok 
száz gyengeidegzetü, de tehetséges gyermek sorsán javíthatnánk.
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Még sikeresebb (esz az eredmény, ha az individuális tanításunk 
módszere az oktatásnak egész vonalán érvényesülni fog. E célból 
múlhatatlanul szükséges, hogy az egyes osztályok maximális lét
száma és az összevonható osztályok, valamint az ezekbe besoroz
ható növendékek száma az intézet kitűzött feladatának megfelelően 
állapíttassák meg. Az osztatlan középiskolának az a formája, hogy 
egy osztályban hat, sőt hét különböző osztályba járó tanuló is 
helyet foglal, a tanár munkájának értékét leszállítja, mert a tanulók 
figyelmének tartós koncentrálása ily körülmények között alig vihető 
keresztül.

HAZAI HÍREK.
¿szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 

szaktanácsa f. évi március hó 28-án gyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal: 1. A siketnéma gyermekeknek különböző szem
pontok szerinti szétválasztására vonatkozó beadvány. 2. A kisegítő- 
iskolái növendékek végbizonyítványára vonatkozó beadvány. 3. Az 
ifjú vakok intézetei tantervének módosítására vonatkozó javaslat.
4. Az érzéki fogyatékosok fiumei tanfolyama tárgyábani felterjesztés.
5. A siketnémák debreceni otthonának alapszabályai. 6. A debre
ceni kisegítő-iskola növendékeinek vallásoktatása. 7. A vakok 
eperjesi intézeténél énektanár alkalmazása iránti felterjesztés. 8. 
Portómentes levelezés tárgyábani felterjesztés. 9. A borosjenői 
intézet óradíjai. 10. Két kézimunka tanítónő kinevezése tárgyábani 
felterjesztés. 11. Szünidei tanfolyam rendezése iránti javaslat.

Agy-alapítvány Klis L. igazgató nevére. A vallás- és 
közoktatásügyi ni, kir. minisztérium f. évi 180 801. sz. rendeletével 
jóváhagyta a siketnémák budapesti állami intézete tanári testületének 
azt a javaslatát, hogy az intézeti segélyalap vagyonából 10.000 K 
„Klis Lajos, a siketnémák budapesti állami intézetének igazgatója 
nevére és tiszteletére létesített ágy-alapítvány“-ra leköttessék.

Vita-estély. Szerkesztő bizottságunk által március hó 24- én 
rendezett vita-estélynek tárgya rendkívüli érdeklődést keltett a kar
társakban. Tömegesen jelentek meg, hogy véleményüknek e fontos 
tárggyal kapcsolatosan kifejezést adjanak. Összesen hatvanan vettek 
részt. A vitatkozás folyamán értékesebbnél értékesebb felszólalások 
hangzottak el, melyeket összegyűjtve külön cikk keretében május 
havában fogunk lapunkban közzétenni.

Címadományozás. Dr. Tóth István miniszteri s.-titkárnak 
Őfelsége a miniszteri titkári címet adományozta.

Ügyosztályunk lelkes vezetőjét ebből az alkalomból őszinte 
szeretettel üdvözöljük!
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Kiküldetés. A nm. vall. és közokt. Miniszter úr f. évi 343/2. 
számú rendeletével a hamburgi első kísérleti fonetikai kongresz- 
szusra a magyarországi gyógypedagógiai intézetek képviseletében 
Klis Lajos igazgatót küldötte ki.

A kézimunkatanítónők és zenetanítók nyugdíjügyének 
rezdezése. Őexcellentiája 107379—913. számú rendeletével az
1912. évi LXV. t. c. 2. §-ának értelmezése tárgyában kiadott ren
deletét olyképen módosította, hogy a gyógypedagógiai intézetek
nél alkalmazott és fizetési osztályokba sorozott kézimunka tanító
nők és zenetanítók is a fenti t. c. rendelkezései alá, az áll. tiszt
viselők nyugdíjintézetébe tartoznak.

A debreceni kisegítő-iskola új épülete. A nm. vall.- és 
közokt. Miniszter úr f, évi 21286. számú rendeletével Debrecen 
szab. kir. városnak a kisegítő-iskola felépítésére vonatkozó ajánla
tát elfogadta, s így az iskola rövid időn belül új hajlékba költözik.

Tanulmányút. Várady Zsigmond, a siketnémák körmöcbá- 
nyai intézetének igazgatója, Kovács Zoltán kartájunkkal részt vesz 
az osztrák siketnéma intézeti tanároknak Bécsben tartandó V. 
naggyűlésén és ezzel kapcsolatban tanulmányozás tárgyává fogják 
tenni a bécsi és bécskörnyéki siketnéma intézeteket.

Siketnémák Otthona Debrecenben. Molnár Antal karíár- 
sunk kezdeményezésére megalakult Debrecenben a siketnémák 
otthona. Az Otthon ügyvezető elnöke Molnár Antal lett.

Képzőnk újjászervezéséhez időszerű cikket írt — ha nem 
is ezzel a kimondott célzattal — Szana Sándor dr. a budapesti 
állami gyermekmenhelynek az igazgatója. (L. „Az Újság“ 1914. 
március 22. számát.) A bűnöző gyermekeket figyelte meg a gyer
mekbíróság előtt s azok előéletéből megállapítja, hogy kinél, mely 
esetben van a gyógypedagógia közbejöttére szükség. Kétségtelen, 
hogy a javító-intézetekben sok abnormális gyermek van elhelyezve. 
Épen azért égető és szinte elodázhatatlan kérdés a javító-intézeti 
tanítóknak a gyermeki lélektanba, valamint az abnormális lelkiálla
potok megismerésébe való bevezetése. Régóta hangoztatjuk ezt 
és csak örömünkre szolgál, hogy meggyőződésünket egy Prohászka 
Ottokár, egy Szana S. tapasztalata is megerősíti. De álljon mutató
nak itt a cikk egyik része: „A javító-intézetben már is sürgetően 
szükség van arra, hogy az egyes családokat gyógypedagógiai 
vezetés alá helyezzék és hogy az értelmi és erkölcsi gyönge- 
elméjüeket, továbbá a kóros természetű lelki fogyatékosságban 
szenvedő gyermekeket külön-külön gyógypedagógus-vezetővel 
neveltessék. Lehetetlen az erkölcsi gyöngét az értelmileg gyön
gével egyforma nevelésben részesíteni. A nyugtalant, akit a lelkierő 
szétdob, rosszra bir, a tunyával egyformán nevelni nem lehet. 
Amazt fárasztani, ezt kímélni kell." Azt hiszem, a képző refor
málásánál ezeket a szempontokat nemcsak lehei, de kell is figye
lemben részesíteni. (ém.)
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IRODALMI SZEMLE.
Ranschburg Pszychológiai Tanulmányai. Múlt számunk

ban röviden jeleztük már a Gyermektanulmányi Könyvtár 2-ik 
számának megjelenését, Ranschburg Pál dr. „Pszichológiai Tanul
mányok“ c. könyvét. Ha most újra visszatérünk rá, ezt azért tesz- 
szük, mert a műnek jelentőségét, értékét mi akarjuk méltányolni 
legjobban. Lapunk olvasói előtt, akik legtöbbjét a tanítványi viszony 
fűz a tudós tanárhoz, szükségtelen volna bővebben ismertetni 
Ranschburg működését. Tudjuk, hogy ki ő a modern pszicholó
gia tudományában, a gyermektanulmányozásban, a gyógypedagó
giában. Igaz, hogy a külföld szakkörei talán még hamarább jutot
tak el az ő igazi értékelésére, mint mi idehaza. Ez onnan is magya
rázható, hogy tudományos dolgozatai eddig nagy részben külföl
dön, német nyelven jelenhettek meg. Örülnünk kell tehát azon, 
ha tudományos munkálkodásának eredményei egyszer megint egy 
nagyobb szabású munkában magyar nyelven is kezeink közé 
kerülnek. A Magyar Pedagógia is megállapítja, hogy Ranschburg 
hálára kötelezte a magyar nevelőket, hogy az utolsó évtizeden át 
folyóiratokban, elszórtan megjelent, részben pedig ez ideig még 
egyáltalán nem közölt pedagógiai vonatkozású pszichológiai tanul
mányait kiadta.

De nézzük legalább röviden magát a kötetet, hogy mit is 
tartalmaz.

Az első részben első cikk „A figyelmetlenség pedagógia 
psichológiája“, amit a szerzőtől 1910-ben hallottunk a Pedagógiai 
Társaság egyik felolvasó ülésén. Ezt az előadást annak idején mi 
is ismertettük. A második tanulmány azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy miért nem jutnak eszünkbe nevek, adatok s egyéb tudott 
dolgok? Ebben a fennakadások s tévedések főokának a hason
latosságokból eredő gátlást jelöli meg. Meggyőzően mutatja itt ki 
Freud bécsi tanár idevonatkozó elméletének tarthatatlanságát.

A figyelem és az emlékezet egészségtana s lélektani neve
léstana c. harmadik értekezés igen sok gyakorlatilag is fontos 
utasításodat tartalmaz.

Azokat, akik a pszichológiai kísérletek iránt érdeklődnek s 
ilyen módszereket alkalmazni akarnak, legjobban érdekelheti a mű 
harmadik része, amely a felfogás és az emlékezet kísérletes vizs- 
gálásának módszereivel foglalkozik.

Igen érdekes és tanulságos a középiskola reformjának miként
jéről Írott vélemény is.

Befejezésül „Levél egy ötödosztályos középiskolai tanulóhoz“ 
címen a fejlettebb tanuló ifjúsággal akarja megértetni a szerző azt, 
hogy miként kell tanulni, s mi a tanulás egészségtana.

Igen rövid és szűk a tér, ami e lapban rendelkezésünkre áll, 
de hiszen a kartársak bizonyára tanulmányozni fogják ezt a köny
vet a maga eredetiségében s így nem is szükséges okvetlenül 
behatóan ismertetnünk. Végezetül megint csak örömünknek adha-
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tünk kifejezést s a gyermektanulmányi társaság buzgóságát is 
dicsérhetjük, hogy e müvei megajándékozta a szakirodalmat. A 
tanulmányok második kötetét pedig nagy érdeklődéssel várjuk.

VEGYES.

„Félkegyelmű“. Ezen a címen játszották a múlt hetekben 
Dosztojevszhi színdarabbá átalakított regényét a Magyar-színházban. 
Dosztojevszki félkegyelműje tulajdonképen epileptikus volt, de 
Svájcban valami Schneider tanár kezelése folytán meggyógyult, 
rohamai csökkentek, igen ritkává lettek. Szerző azt írja le regé
nyében, hogyan kerül be a naiv, jól nevelt, alázatos és felette 
nemesen érző Miskin herceg meggyógyulása után a romlott orosz 
társadalom kellő közepébe és hogyan teszik tönkre idegeit az 
emberek. A regény megkapó színekkel ecseteli a szegény herceg 
lelki állapotát és szinte vele érzünk, mikor a gonosz környezet 
behatása alatt lelki állapota rosszabbra válik, végül pedig teljesen 
visszaesik. A két kötetes regényből öt feivonásos sorsdrámát írt 
Meidell fíjalmar svéd író. A színdarabban Tors játszotta a fél
kegyelmű herceget, mesteri alakításban. Különösen jól adta elő a 
félszeg, bátortalan, révedező, de azért már meggyógyult epilepti
kust, aki finoman, de öntudatosan hárítja el magától a „félkegyelmű“, 
„rohamokban szenvedő“ stb. elnevezéseket. És helyét a változó 
viszonyok közt jól megállja, mig meg nem törik. A színdarab 
nálunk nem ért el hatást, bár kiválóságát tagadni nem lehet; 
közönségünk nem értette meg. Pedig többet ér sok tartalmatlan, 
üres mai darabnál. A színdarab mögötte marad ugyan a regénynek, 
de azért pompás korrajz így is. (ém.)

Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógiára elő
fizetési díjaikat beküldötték:

1913. évre: Állami tanító-képző önképzőköre Arad 5, Konrád 
György Budapest 5, Kádas György Szeged 10, Sándor Lajos 
Budapest 5 koronát.

1914. évre: Siketnémák intézete Kaposvár 10, Pápay Mária 
Budapest 10, Halenkovics Fanny Budapest 10, Skultéthy Lajos 
Budapest 10, Frey József Budapest 5, Beszédhibások tanfolyama 
Budapest 10, Székesfővárosi Aréna-úti kisegítő-iskola Budapest 10, 
Székesfővárosi Miklós-utcai kisegítő-iskola Budapest 10, Siketnémák 
állami intézete Budapest 10, Báthory Károly Budapest 5 koronát.

Budapest, 1914. évi április hó 2-án.
Tiffert György

a kiadóhivatal vezetője.

Bichier I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. sz.


