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Felkérjük társaságunk igen t. Tagjait és 
lapunk előfizetőit, hogy az előfizető díjakat 
minél előbb hozzánk juttatni szíveskedjenek. 
Könnyebbség kedvéért e számhoz postai 
befizető lapot csatoltunk.

A kiadóhivatal B u d a p est, 
V I I I . ,  M o so n y i-u . 6.

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen.

Második gyógypedagógiai kongresszus Münchenben.
(1924. július 29-től augusztus 1-ig.)

HRABOVSZKYNÉ RÉVÉSZ MARGIT dr., a Gyógypedagógiai Gyermekszanatórium 
igazgatója előadásának részletes kivonata.

kongresszust az egyetem dísztermében, mintegy 800 résztvevő 
jelenlétében számos hivatalos közeg részvételével Egenberger iBüncheni 
gyógypedagógus, a kongresszus egyik elnöke nyitotta meg, üdvözölte a 
megjelenteket, mire a bajor kormány, München város tanácsának képviselői 
s végül az osztrák kiküldöttek mondtak pár meleg üdvözlő szót. A hirdetett 
45 előadásból csupán 32-t tartottak meg; különösen Ranschburg professzor 
és a bécsi Biihler tanár előadásának elmaradását sajnálták.

Az előadások és referátumok magukban foglalták a gyógypedagógia 
külső szervezetét, a szakképzés mikéntjét, a gyengetehetségűség külön
féle kieséseinek pontos leírását, az orvosi teendőknek a kriminal-psziholo- 
gia és pedagógia részletezését, a vonatkozó törvényszakaszok ismerteté
sét és egynéhány kiragadott kérdést az érzékszervi fogyatékosság köréből.

. Első nap, Isserlin müncheni pszihiater „a gyógypedagógus-kiképzés 
kérdéseivel “ foglalkozott. Előadásában részletesen kitért a rokontudományokra 
és fejtegetéseiben oda konkludált, hogy a gyógypedagógia nem egyéb, mint 
alkalmazott psziho-patologia, tehát a gyógypedagógusnak természettudo
mányi-, illetőleg orvosi ismeretekből kell kiindulnia, de nem elégedhet meg 
evvel, hanem a gyakorlatba való átvitelnél, azaz a munka végrehajtásánál a 
pedagógia elem jut túlsúlyra. A kiképzésnek is ennek folytán meg kell 
tartania ezt a kettős irányzatot; az orvosi és filozófiai fakultásnak egy
formán kell benne résztvennie, de magában egyik sem alkalmas reá. 
Közbülső_ organizációt kell megteremteni olyanformán, mint ahogy azt a 
müncheni Forschungs-Institut tervezi és ahogyan azt Zürichben már végre 
is hajtották. Itt nem csupán a tanítókat képezik ki, hanem bizonyos fokig 
mindenkit, aki a gyógypedagógia terén működni akar, tehát: intézeti orvo
sokat, papokat, szociális hivatalnokokat sőt a segítő- és ápolószemélyzetet 
is, de , mindig ügyelve arra, hogy a kapkodó dilettántizmus elkerültessék.

Kurz müncheni teológus előadása „a teológusok gyógypedagógiai 
kiképzéséről“ szólott s a megelőző előadással egybehangzóan hangsú
lyozta, hogy a gyógypedagógiai intézetekben és iskolákban működő teoló-
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gusokat is ki kell képezni a gyógypedagógiai ismeretek tekintetében és 
célszerűtlennek mondotta a mostani módszert, amely szerint 1 vagy 2 
évenként változnak az iskolákban a vallástanárok.

Hanselmann dr. zürichi siketnéma-intézeti tanár a most életbelép- 
- tetett zürichi gyógypedagógiai szeminárium“ról tartott részletes beszámoló..

12 hallgatót vesznek fel, akik egy évi elméleti kiképzés után 1 évi gya
korlatra vannak kötelezve. Ezenkívül a már alkalmazásban levő mintegy 
800 gyógypedagógus tanító részére nyaranként, 4 hétig tartó továbbképző 
kurzusokat is tartanak, melyekre 30—30 hallgatót hívnak be. Az eloada- 
sok egy részét az orvosi-, illetőleg filozófiai egyetemen, a speciális gyógy~ 
pedamámai problémákat a szeminárium keretében hallgatják. Nagy súlyt 
helyeznek a második évi gyakorlati kiképzésre, amikor^ egyrészt szemi
náriumi gyakorlatok, másrészt a különböző gyógypedagógiai intézmények
látogatása állanak előtérben. , . ..

A kiképzésnél az egyoldalú intellektualizmus helyett a gyakorlati 
ismeretekre és a munkaképességre fektetik a fősúlyt; viszont az ilyen 
módon képzett tanítóktól el is várják, hogy növendékeiknél azok egyéni
ségeinek teljes és kimerítő megismerését és befolyásolását tartsak szem 
előtt. Munkálkodásukban sokat köszönhetnek a német gyógypedagógus 
köröknek, amiért újból hálás köszönetüket nyilvánítják*

Kaup müncheni közegészségügyi tanár előadása „a testi és lelki fogya
tékosság elterjedéséről és az abból az államra nehezedő terhekrol szólott.

Referátumában az elméleti alapokat keresve, a veleszületet fogyaté
kosságok magyarázatánál nyitva hagyta a problémát, hogy vájjon a dar
wini értelmezésben vett természetes kiválogatódásról, illetve a normális 
esetek értéktelen variációiról van-e szó, vagy pedig közvetlen csiraseru- 
lésről

A statisztika adatai a különböző európai államokban körülbelül meg
egyeznek; e szerint 10,000 lakosra 3 0 -4 0  fogyatékos jut. Az ingadozá
sok is parallelek a különböző államokban. Németországban 180,000 gyenge
elméjű 75,000 nyomorék és kb. 1 millió könnyebb tbc.-es fordul elő a 
15 éves életkoron alul levőknél. A világháború óta Németországban külö
nösen az ideges aszténiások, az általános gyengeségben szenvedők s a 
kisebb munkaképességűek száma mutat emelkedést, míg az alkoholizmus 
következményei határozottan csökkentek. A fogyatékosságok elterjedese es 
a róluk való gondoskodás természetesen igen nagy terhet jelent az allamra 
nézve. Pl. békeidőben Németországban egy normális tanuló 155 marka
jába került az államnak, míg egy abnormis 320 márkát emésztett fel. Jelen
leg a degeneráltak eltartása 250 millió aranymárkajaba kerül az álam 
nak amiből a kisegítő iskolák tanulóira 20 millió aranymárka esik evente 

’ A tennivalók közt kiemeli a degeneráltak számának csökkenteset. 
E tekintetben a főveszedelem nem a már degeneráltakban rejlik, akik 
nek szaporodási lehetősége csekély s az utánuk jövő generációban mar 
kipusztulnak. A szaporodást mindig az újonnan jött esetek okozzak, melyek
nek megakadályozása csak az általános szociális gazdasági es szociális 
higiénikus viszonyok megjavítása által érhető el. Tehát a csalad- es külö
nösen az anyák védelme, a gyermeki fejlődéshez szükséges táplálkozási-, 
higiénikus- és klimatikus viszonyok jobbá tétele szükséges.  ̂ ^

Fuchs berlini iskolatanácsos „a külön iskolák belső es külső

* A svájci rendszer a magyar gyógypedagógiai képzés szeivezetének figyelembe 
vételével készült, aminthogy annak mintaszerű jelleget Mme. Alice Descoeudres L edu 
cation des enfants anormaux c. művében ki is emeli. (Szerk.)
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szervezete“ c. ismertetésében előadja, hogy a külön iskolák szervezetének 
tolyton fokozódó specializálása szükséges, ami bár sokba kerül, de igen 
szép eredményeket ad. A legsúlyosabb eseteket, a képezhetetleneket, akik 
az abnormisoknak közel 6%-át teszik, intézetekben kell elhelyezni, hogy 
a tanítóság és az iskola ettől a nagy tehertől megszabaduljon. A külön 
iskolákat úgy szervezték meg, hogy azok állandó összeköttetésben legyenek 
az elemi népiskolával. Ezt a szoros kapcsolatot igen fontosnak tartja. 
Külön intézményeik közt vannak óvodák, külön osztályok kisegítő 
iskolák, továbbképző kisegítő iskolák műhelyekkel; iskolák a nagyot
hallók, gyengelátók, beszédhibások részére; erdei- vagy kerti-iskolák a 
testileg gyengék, tuberkulotikusok és idegesek részére; külön kurzusok 
a hosszabb ideig betegeskedő gyermekeknek, úgy, hogy Berlinben körül
belül 20,000 gyermekről gondoskodnak külön iskolákban. Nagy súlyt 
helyeznek rá, hogy ezekben az intézményekben kiváló tanítóik legyenek, 
ép azért a kiválogatásnál tekintettel vannak rá, hogy kinek milyen fajta 
fogyatékosakhoz van  ̂hajlandósága s azokhoz osztják be. Ezenfelül 
szakszerű kiképzésükről úgy az általános gyógypedagógiai-, mint a speciális 
külön agazatban gondoskodnak.

Az iskolaorvosi tevékenység ellátására sem elég az általános orvosi 
kiképzés, ezekben az iskolákban speciális szakembereket kell alkalmazni.

Reinfelder berlini iskolaigazgató a „nagyothallók“ iskolájának 
sajátosságairól tart előadást. Berlinben már 17 évvel ezelőtt megtörtént 
a nagyothallók különválasztása.

A nehezen halló tanulók a normálisan hallókkal szemben csupán 
tokozati különbséget mutatnak fel, ellenben lényegileg különböznek a 
teljesen süketektől. Tanításuk is közelebb áll az öt érzékszervvel bíró 
tanulókéhoz; ennélfogva a hallás maradékának a kihasználása első
rendű fontossággal  ̂bír. Emellett a látási benyomásoknak, különösen 
a beszeamozgások észrevételénél és leolvasásánál, ugyanígy a finomabb 
tapintási érzeteknél is, nagy szerep jut.

Az előadásokat követő vitában a továbbképzésről szólva élénk 
nezeteltérések mutatkoztak. A siketnéma-intézeti tanítók Petzoldt érdemeire 
hivatkoztak. Â  bécsiek kiemelték, hogy a szülők számára való gyógy
pedagógiai tanácsadások (Adler szellemében) szép eredménnyel működnek.

A kongresszus második napját Heller bécsi gyógypedagógus, intézeti 
igazgató előadása nyitja meg. „A gyengeelméjű gyermekeknél észlelhető 
mozgási visszamaradottságokról“ szólva plasztikus leírását adja az idiótákat 
jellemző reflex- és paradoxiás mozdulatoknak. Az imbecillisek mozgásbeli 
visszamaradottságát két csoportra osztja. Az első az általános vissza- 
maradottsag, p l.: a járás, a kiválasztó izmok működésének tökéletlensége , 
ami idővel javulni szokott; másik a részleges visszamaradottság, amely pl! 
ugrásnál, lépcsőn járáskor, szokatlan mozdulatok elsajátításánál, vagy 
pedig a finomabb mozgásbeli készség (írás, rajz) tökéletlensé’gieben 
nyilvánul meg. Táncnál esetlenség, gyakori ritmushiány, beszédben a 
hosszantartó torzítások egyes stádiumban való megállások jellemzik őket. 
A reszvétlen tompaelméjűek az izgatottakkal szemben hátrányban vannak. 
Igen erdekes kivételek a mozgási területen kiváló idióták vagy imbecillek, 

esetek arra utalnak, hogy a mozgás és az értelmi tulajdonságok 
rejlodese nem mindig halad egymással párhuzamosan és hogy a szük
séges összhang megszerzésénél az akaratnak nagy szerep jut. Ezt a 
tényt, t. i. az akaratnak kiegyenlítő működését kell különösen tekintetbe 
vennünk, kihasználnunk a nevelésben.
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Az előadást követő vitában Homburger heidelbergi orvos mutatott 
rá a gyengeelméjűség egynémely sajátosságára, mint a megadott fejlődés 
nyilvánvaló tünetére, ilyen p l.: a Babinsky-tünet soka való fenmaradasa, 
a csecsemőszerű, feltárt karokkal való alvás; írás kezdetekor aceruzának 
ökölbe szorított kézzel való megragadása; járásnál az úgynevezett pitekoid- 
mozdulat. Mindezek folytán elsőrendűen fontosnak es eredményesnek 
tartja a mozgató apparátus fejlesztését. Wiítnebeti treysai orvos arra 
mutat rá, hogy a beszédhibák balkezeseknél mégegyszer olyan nagy 
számban’fordulnak elő, mint a jobbkezeseknél.

A következő nagyszabású előadást Lindworsky kölni professzor 
tartja intelligencia- és intelligenciahiány“ néven. Kiindul az mtelhgencia 
meghatározásából, ahol a népszerűén vett „értelem“ szó es a ’m 'mbozo 
szerzők formulázásai után rátér az ő sápit meghatarozasaira amelyeket 
lensch és Köhler alakzati pszihológiájának felhasznalasaval a következő
képen formuláz meg: A megismerés fundamentuma az érzékszervi 
benyomások útján való ismeretszerzés, az intelligencia szerepe pedig az 
alapok egymáshoz való viszonyának: relációjának magasabb megismerése.
A szellemi munka tehát összekapcsolt működések eredmenye, ahol az 
érzéki megismerés és a relációk megtalálása megy vegbe. Kimondhatjuk 
hogy a fogalom kialakulása fejlődésnek az eredmenye, melynek tetőfokán 
a megismerés folyamata egyszerre is végbe mehet, de a fejlődés folyamán 
határozottan megállapítható az egymásután való következés Az érzék
szervi benyomásoknál a finomabb átmeneti érzetekből (Übergangs- 
Empfindung Jensch) lesznek a kisebb komplekszumok es csak azután 
alakulnak ki az izolált fogalmak. A folyamat végbemenetelenek tokele- 
tessége nagy mértékben függ a fundamentum mozgekonysagatol, terjeszt
hetőségétől s egyéni szempontok, érzelmi kísérő tünetek, akarati indító 
okok Saz igyekezet nagy szerepet játszanak. Hiányos intelligenciánál 
pedig megtaláljuk a fejlődés tökéletlenségeit. Ha szűk, nehezkes az alap, 
a relációk kiképződése csak kis körben történik, vagy a súlyosabb esetek
ben egészen el is marad.

Gyakorlati következtetések: 1. A fundamentum részletes megisme
résére az intelligencia fajainak szétválasztására kísérletek alkalmazandók,

2 az intelligencia növelésére szubjektív hátterű kiegyenlítő ténye
zőket kell felhasználni kisméretű komplekszumok kiképzésé céljából;

3. nagy súlyt kell vetni olyan gyengeelmeju egyenek vizs^galatara, 
kiknél egyes kiváló képességek vannak meg, p l.: szamolo bűvészek.

Bartsch leipzigi gyógypedagógus „Apszihopaták lelki funkcióinak 
zavara és azok szerepe a gyógyító nevelésben' címen tart előadást. 
Fejtegetéseinél 14 gyermeknek a Rossolimo profil-módszere szerint össze
állított görbéiből indul ki, ahol a tanulók intellektuális képessegei melle 
azok munkabírását, a tónust, befolyásolhatóságot is tekintetbe veszi. Ezen 
módszer segítségével állapítja meg a pszihopatákra _ jellemző ossznang 
nélküliségét mely úgy az egyes intellektuális készségek, mint az 
akarati momentumok összhanghiányában nyilvánul meg. A nevelesnel 
odairányul igyekezete, hogy az átlagnál gyengébb képessegek rendszeres 
gyakorlásával s a jó képességek kiegyenlítő működésé révén igyekezzek 
a szükséges összhangot megteremteni.

K uenburg grófnő müncheni pszihológus „A veleszuletet, 
és szerzett pszihikai hiányok módszeres o vizsgálata különös 
tekintettel a kisegítő iskolák kérdő ívere cím alatt tartót 
előadásában sürgeti, hogy az egyes hiányok nagysaganak meg
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mérése mellett az egész egyéniségre is mindig tekintettel legyünk, mely 
munkában orvos, pszichológus, gyógypedagógus együtesen vegyenek részt.

Wankmüller tübingai gyógypedagógus-igazgató „A tanulók egyéni
ségének felismeréséről“ szóló előadásában azt hangsúlyozza, hogy a 
természettudományi (orvosi) és a szellemi tudományi (pedagógiai) fel
fogásnak karöltve kell dolgoznia e téren. Az egyén szellemi élete a valóság 
megismerésére irányul, érzelmi élete a környezettel szemben való viszonyát 
szabályozza, akaratvilága pedig az ideálisnak elérésére való törekvésében 
nyilvánul meg. Az individuális képességek megismerése után a szociális 
alkalmazkodás elérésére kell törekedni. Ez irányban a képességek nagy
ságának pontos megmérése, a tehetség, a felelősség kérdése (Stern konver
gencia-törvényének értelmében,)a pubertás szerepe: azok a szempontok, 
amelyekre szerinte, különösen figyelnünk kell. Az egyéniség megértésénél 
ép úgy, mint annak befolyásolásánál, a nagysági méretek pontossága 
mellett fontos a minőség megismerése is. (Einfühlung.) Ebben a tekin
tetben sokat köszönhetünk a pszihoanalizisnek, bár nem ez az egyedüli 
módszer.

Az előadást követő diskusszióban Weimann müncheni orvos azt 
hangoztatta, hogy az egyéniség magva az érvényesülés mikéntjében nyil
vánul meg, abban, hogy mi módon kerül az egyéniség a felszínre és hogy 
miként tudja megközelíteni a maga elé szabott ideált. Az Adler tanai 
értelmében vett strukturális pszihológia helyett a dinamikus psziholó- 
giát ajánlja elnevezésül.

A délutáni előadásokban a beszéd fejlődésének rendellenességeivel 
foglalkoztak az előadók. Reichenbach müncheni fogklinikai asszisztens 
„a sziszegő hangok képzési hibáinak kísérletes vizsgálatairól“ tart elő
adást vetített képekkel. Griitzner festő eljárásának segítségével pontosan 
meg lehet határozni a kemény szájpadon azokat a területeket, melyeket 
a nyelv a sziszegő hangok kiejtésekor megérint. Ezen eljárással előbb a 
normális esetek változatait állapították meg a különböző szájformázatok- 
nál. Beszédhibásoknál tipikus eltérések mutatkoztak, amelyek a túlnyomó 
többségben, — mitegy 90%-ban — direkt összefüggésben állottak a kemény 
szájpad eltorzulásaival és a fogívek rendellenességeivel. A kezelés akkor 
mutatott szép eredményeket, midőn a beszédhibák javítása a fogorvosok 
bevonásával 15 év alatti korban eszközöltetett.

Entres müncheni siketnéma-intézeti tanító „A siketnéma gyermek 
első beszédtanításainak újabb irányai, tekintettel a fonetikus és psziho- 
logiai alapokra“ című előadásában azt emelte ki, hogy a siketnéma gyer
mekek első beszédbeli próbálkozásainál kiinduló pontul a gyermeknek 
közvetlen élményeit vegyük tekintetbe, amit a gyermek mint belső szük
ségletet ki akarna fejezni s a beszéd tanítása mindig a legszorosabb 
kapcsolatban legyen a beszéd megértésével, de mindenkor tekintettel a 
beszéd fonetikus törvényeire is.

Querll leipzígi siketnéma-int.tanító „Asiketnéma gyermek beszédének 
kialakulása“ cimű előadásában az előbbieket mintegy kiegészítve, arról 
beszélt, hogy a siket gyermekek beszédtanításakor tekintettel kell lenni a 
természetes beszédfejlődésre s a normális gyermekek gögicsélő (Lall-Periode) 
időszakára is.

A kongresszus harmadik napját Bumke müncheni egyetemi tanár 
nyitja meg „Az epidemikus agygyulladás után fellépő lelki állapotokról“ 
című előadásával, amelyben a jellemző testi tünetek leírása mellett rész
letesen ismerteti a nagyfokú kóros ingerlékenységet és fáradékonyságot,
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amely sokszor a testi tünetekkel egybekapcsoltan van jelen, máskor pedig 
azok lezajlása után is sokáig fennáll.

Ezután Lázár wieni egészségügyi tanácsos és báró Wiesner 
röntgenologus együttes előadása következett „az endrokrin rendszer 
vonatkozásairól, különös tekintettel a hipofizis-re és az idiotizmusra.“ Az 
előadásban 89 eset megfigyelésére történik hivatkozás, ahol a klinikai 
tünetek megfigyelése mellett a vér ferment-reakciója, 8-féle belső szek- 
reciójú mirigyre vonatkoztatva, továbbá mindenkori Röntgen-felvétellel 
kapcsolatban azt állapítja meg, hogy a belső szekréciós elváltozás nagysága 
sem magában véve, sem annak változásai Röntgen-inger-dozis hatása 
alatt nem mutatnak törvényszerű párhuzamokat. Az elváltozások mindenkor 
multiglandulárisak, gyakran, még pedig legsűrűbben a hipofízis és nagy
agy tekintetében egy irányban a legerősebbek. Röntgen-felvételekben meg
nyilvánuló igen gyakori elváltozások a hipofízisben annak következmé
nyeinek látszanak, hogy a hipofízist környező csontok vagy túlerősen 
burjánzanak és megakadályozzák a hipofízist fejlődésében, vagy ellen
kezőleg a szella túlerősen kivájult és a hipofízis búrjánzik túl a rendes 
méreteken. Ezen csontosodási zavarok okául nem az elfajulást tekinti, 
hanem valószínűnek tartja, hogy a terhesség alatti kisebb gyulladási folya
matok ennek az okozói. A Röntgen-inger-dozissal úgy a hipofízis, mint 
a pajzsmirigy és a nemi szervek besugárzásával — legalább átmenetileg — 
jó eredményeket értek el, de a gyógyulási eredmények értékelésénél igen 
óvatosnak kell lenni. Az encefalitis szerepe sok felderítetlen esetben kétség
telenül megvan.

W ittneben treysai orvos az „archicapillaris gyengeelméjűségről“ 
beszél. Jensch vizsgálataiból indult ki, aki kimutatta, hogy csecsemőknél 
hat hónapig és a félmajmoknál egész életen át a capillarisok szabály
talanok maradnak, míg már az antropoid majmoknál is függőlegesekké 
válnak. A pajzsmirígy eredetű gyengeelméjűségnél — legkiíejezettebben 
a kretineknél — a capillaris forma a csecsemőkre jellemző alakokat mutatja, 
míg az enyhébb esetekben, (kisegítő iskolásoknál) 4 fokozatbeli, átmeneti 
alakot lehet megkülönböztetni. Ezen elváltozás specifikus a pajzs- 
mirigyeredetű gyengeelméjűségre, amit a terapeutikus eredmények is mu
tatnak. Intézetükben 30 gyermekkel kísérletezett 3 éven át, akik 10%-át 
képezték, mint kifejezett archicapillaris tipusu gyengeeiméjűek, az ott 
elhelyezetteknek és ezeknél értek el kiváló eredményeket nagy dózisban 
adagolt pajzsmirígykivonattal (a normális 30 centigramm helyett annak 
hatszorosát adták). Az eredmények megítélésére a testi növekedés meg
mérése és a Binet—Simon intelligenciavizsgálat szolgált. Megemlít egy 
esetet, ahol a 6 éves 84 cm magas gyermek intelligencia kora 2 3/g- 
évnek felelt meg. Ez a gyermek két évi kezelés után 97 cm-re nőtt és 
intelligenciája felszökött a 7 7 S évre. Ekkor 4 hónapra elhagyták a pajzs- 
mirígy-adagokat, mire lényeges visszaesést észleltek.

A rákövetkező vitában Homburger heidelbergi orvos kiemeli, hogy 
a gyengeelméjűség szó pszhihológiai fogalom, nem pedig egységes alapon 
nyugvó beteges állapotnak a kifejezése. Szerinte a capillarisok elrende- 
zetlen volta csak részjelensége az általános infantilizmusnak. A pajzs- 
mirigyadagokat túlnagynak tartja. Wiesner is kiemeli, hogy hasonló 
capillaris jelenségek találhatók a Basedow-bajnál és bizonyos fajta 
vesegyulladásnál is.

A következő előadó Tamni doktornő Stockholmból, aki „a vele
született szóvakságról“ értekezik, kiemelvén annak akusztikus és motorikus
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formáit, egyébként jó intellektuális és manuális képességek mellett. 
Familiáris hajlamok játszanak közbe, mert gyakran fordul elő testvéreknél.

A diskusszióban Stier charlottenburgi egyetemi tanár kiemeli, hogy 
az elavult szóvakság szó helyett sokkal helyesebb a Ranschburg megál
lapította „legasztenia“ kifejezést használni. Ilyen esetekben kis területeken 
megnyilvánuló, egészen individuális színezetű fejlődési zavarokról van szó. 
Jsserlin is hangsúlyozza, hogy mennyire fontos az izolált hiányok ismerete.

A délutáni előadók közt Gürtler chemnitzi gyógypedagógus, aki 
hangsúlyozta, hogy a gyengeelméjűek tanításában mennyire fontos a 
szemléltető oktatás és erre vonatkozólag több, részben ügyes, részben 
erőltetett módszert és eszközt mutatott be.

A következő előadó W. Stern hamburgi professzor „Pszihológiai 
vélemény-nyilvánítások szekszuális processzusoknál“ cím alatt kiemeli, hogy 
a gyermekekre és fiatalkorúakra vonatkozó sekszuális perekben szakértőül 
hozzáértő pszihológust kell alkalmazni. Ilyen esetekben a következő 
problémák merülnek fel: A tanúvallomások pszihológiája, tekintetbe véve 
a felfogást, emlékezési és fantázia-hibaforrásokat, különösen pedig a 
suggesztió hatását, a fiatalok sajátságos sekszuái-pszihológiáját, ahol az 
erotikus fantázia és általában a korán érő sekszualitás bonyolult helyzeteket 
teremt. A felnőttek, illetőleg a tanítók sekszuál-pszihológiája, amely a 
Pestalozzi értelmében vett nevelő hatású erős, a durva sekszuális atta- 
kirozásig mindenféle árnyalatot mutat. A pszihoiógüs szakértőnek rögtön 
az első kihallgatásnál kell ténykedését megkezdenie a szuggeszíív 
hatások elkerülése céljából. Az illető gyermeket lehetőleg csak egyszer 
hallgassák ki, amint azt már Szászországban keresztül is vitték. A 
gyermekbíróságnál szereplő jogászok-, orvosok- és pedagógusoknak a 
pszihológia fentebb említett ágazataiban különös jártassággal kell bírniok 
és e célra kurzusok megtartása ajánlatos. *

Hozzászólásokban az a vélemény alakult ki, hogy ilyen szakértőül 
legajánlatosabb a jól képzett pszihiater.

Kroiss würzbergi siketnéma-intézeti igazgató „a mozgási érzetek 
és képzetek jelentősége a gyermek akarati cselekvéseinek fejlődésére“ c. 
előadásában pontos analízissel mutatott rá, hogy a mozgási érzéseket 
összetevő bőr, izom, in és ízületi érzetek milyen nagy szereppel bírnak 
a gyermekek spontán és vezetett cselekvéseiben ; különösen azok zavarainál 
tűnik ki az egyes tényezők fontossága és a nevelőknek a befolyásolásnál 
az egyes tényezőknek a szerepét kell jól ismerniük és szükségszerűen 
erősíteniük.

A negyedik nap kriminál-pszihológiai vonatkozású előadásait 
Gregor flehingeni igazgató, egyetemi tanár kezdte meg s „a psziho- 
paták átalakító neveléséről“ szóló előadásában kiemelte az orvostudomány 
érdemét a kriminológiában, mely abban áll, hogy az esetek megítélésénél 
a fősúlyt ma már az egyéniség megismerésére, annak élettani és szociális 
feltételeire helyezik. Ennek következménye, hogy a fiatalkorúak bírósági 
eseteiben a büntetés, a kényszerítés, a „Zwang“ helyébe a megelőzés, 
a nevelés, a „Fürsorge“ lépett. Az első teendő mindig a bűnözés okainak 
a kiderítése és a gyermekanyag szétválasztása olyan módon, hogy a 
helső okból bűnözőket (pszihopatákat) idejében válasszuk el a külső, 
szociális okból züllöttektől. Ezen munka végrehajtása nem mindig könnyű 
feladat s itt az orvosnak és pedagógusnak jó akarattal kell egymást 
segítenie; a gyermeket közvetlenül szemlélő és megfigyelő pedagógus
nak kell az orvos részére a megbízható adatokat összegyűjtenie és
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közölnie. A pszihopaták számáról a följegyzések igen eltérők, aminek egyik 
oka az, hogy egyes szerzők az enyhébb eseteket különbözően értékelik, 
a másik pedig, hogy vannak pszihiáterek, akiknek az intézetébe szívesen 
küldenek pszihopatákat és így az illető nagyobb %-ot talál a bűnözők 
között. Számuk általában 30—60% között változik. Legfőbb elváltozások 
az ösztönélet zavarainál, a munkakedv megromlásánál, főleg pedig a 
morális felfogás kialakulásánál nyilvánulnak meg. Fontos a kifáradás 
(munka-görbe) megállapítása, a helyes pályaválasztás, a magatartás a 
környezettel, társakkal, tanítókkal, mesterekkel szemben, végül az irányító 
nevelés folyamata alatt beállott változások, eredmények pontos feljegyzése. 
Az úgynevezett „javíhatatlan“ növendékek az igazán jól megszervezett és 
jól vezetett intézetben elenyészően csekély számban fordulnak elő; rövidebb- 
hosszabb idő múlva mindegyiket magával ragadja az intézet átalakító 
hatása. A főcélja a nevelésnek értéktartalmak kialakítása a gyermekben; 
annak tudatossá tétele, hogy mi a fontos az életben. Az átöröklés prob
lémájára vonatkozólag újabb szerzők véleménye szerint csupán a minőségi 
mozzanatok az igazán fontosak; azaz a bűnöző hajlam az elődöknél. A neve
lés végrehajtásánál újabb módszerek is kerültek felszínre. Legtöbbet emlegetik 
a pszihoanalizist, amit azonban előadó a fiatalkorúaknál veszedelmesnek 
tart. Fontos, hogy a tanítás és a nevelés összhangban legyen, aminek 
feltétele, hogy a megfelelő emberek különösen is kiképeztéssenek erre 
a feladatra. Á nevelők kiválasztásánál legelső feltétel az egyéni rátermett
ség, a saját munkájában való odaadó hit és az ezeket kiegészítő speciális 
képzettség, amely célra az egyetemeken gyógypedagógiai katedrák 
létesítésére volna szükség.

A következő előadó Lückerath euskircheni intézeti igazgató, 
elmeorvos „Pszihopata fiúk nevelése intézetekben“ cím alatt számol be 
a vezetése alatt álló, 320 gyermek befogadására szolgáló intézet ered
ményeiről. A pszihopatia fogalma még mindig nincs pontosan körülírva; 
legjobb útmutatóul szolgál, ha a pszihopatiát határolt infantilizmusnak 
tekintjük, amely az érzelmek és ösztönök fejlődésének megakadt voltában 
nyilvánul meg. A súlyos esetek a 2—3 éves, a könnyebb esetek a 9—10 
éves gyermek ezirányú fejlettségének felelnek meg. Sem a belső szekréciós 
elváltozások, sem az encefalitis nem adják teljes magyarázatát ezen 
állapotoknak. A hozzákerült esetek nagyobbik felénél voltak pszihopatás 
vonások, ezért az intézet szelleme az ő igényeik figyelembevételével 
alakult ki. Felelősek tetteikért, az életben használhatók, nevelhetők, de 
bizonyos tekintetben másképen, mint a normálisak. A nevelés célja belső 
gátlásaiktól és kellemetlen érzésektől való megszabadítás, önnevelés 
formájában; végső cél a munkára szoktatás, a munkakedv kialakítása, 
hogy a gyermek örömét lelje a munkában. Az erre szolgáló módszerek 
között első lépés, hogy a gyermeket az eredeti, többnyire rendezetlen 
környezetből kiragadjuk, rendezett intézeti életbe helyezzük át s a céllal 
egybekötött munkába beállítsuk. Azután a tanítás, illetőleg mester
ségnek az elsajátitása, különös tekintettel a gyermek tehetségeire és 
hajlamaira, rendszeres testgyakorlatok, sport a közszellem felébresztésére, 
jó olvasmányok, megbeszélések útján erkölcsös világnézetek kialakítására. 
Fia szükség van rá, az élvezetek megvonása is jobb, tartósabb ered
ményeket ad, mint a kifejezett büntetés (testi fenyítést egyáltalában nem 
alkalmaznak). E gyermekeknél gyakori a túlérzékenység, e miatt önérzetüket 
megsérteni nem szabad. Zárkát igen ritkán alkalmaznak, ennél sokkal 
jobban bevált az úgynevezett „Besinnungszimmer,“ ahol a gyermeknek
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alkalma van az orvossal érintkeznie és hibás tettét megmagyaráznia. 
Ha az igazgató végzi el ezt a feladatot, annak még nagyobb a jelen
tősége. A testalkatnak, különösen pedig az idegrendszernek a 
figyelembe vétele a nevelés irányításánál igen fontos dolog, ezért 
legjobb, ha az ilyen intézetet pszihiaíer vezeti. Jó táplálkozás, 
tisztaság szintén elősegítik a testi lelki harmónia kialakulását. Az ágyba- 
vizelő gyermeket eleinte figyelőben altatják, ahol őket bizonyos időközökben 
felkeltik s az időközt mindig hosszabbra és hosszabbra tolják ki, így 
végül is elérik, hogy az egész éjszakán át baj nélkül pihennek. Szóbeli 
ráhatás és száraz koszt is elősegítik ezt az eljárást. így érték el, hogy 
25-ből csupán 1—2 maradt ágybavizelő. Minden felvett gyermek meg
figyelés alá került, ez könnyebb eseteknél pár napig, bonyolultabbaknál 
hetekig is eltart. A megfigyelőben együtt dolgoznak és alszanak. Evvel 
van összekötve a nehezen nevelhetők, a nagyobb mértékben antiszociálisak 
osztálya, akik ha a közös munkára nem valók, külön dolgoznak, de 
mindenesetre külön alszanak. Az idegizgalom kitörését gyakran meg lehet 
előzni pontos megfigyelés segítségével, mely már előre jelzi a roham 
közelgését: fejfájás, fáradékonyság, álmatlanság, stb. formájában. A 
beteges ingerlékenység mellett az állhatatlanság fordul elő leggyakrabban 
A sekszuális perverzitások ritkák; legnehezebb esetek azok, amikor 
pszihopátia debilitással párosul.

Hermann heildeburghauseni nevelőintézeti tanár „Kriminális psziho- 
paták“ cím alatt élményeit adja elő, amelyeket azon idő alatt gyűjtött, 
mikor még mint ápoló két évet töltött a fiatalkorúak fogházában. A foly
tonos együttlét közben a 16—21 év között levő foglyokat egész közelről és 
közvetlenül volt alkalma megfigyelni. Úgy véli, hogy általában nem rosz- 
szabbak, mint a künt élő, hibákkal terhelt emberek. Nevelésüknél 
szükségesnek és áldásosnak találta a munkának a közösségét, tehát a 
nappali együttlétet; de a közös hálószoba-rendszert a sekszualitásnak szóval 
és tettel való megnyilvánulása miatt ártalmasnak mondja. Különösen egy_egy új növendék belépése kavarta fel a hálószoba nyugalmát, a kívül
ről hozott élmények elmondásával. A nevelésben legelső sorban arra 
kell igyekezni, hogy neveljük bennük az önmagukért való felelősség ér
zését, hogy a jobb képességű, a nagyobb értékkel bíró, felelős a kisebbekért 
is. A tanításban különös tekintettel vannak idegen nyelvek gyakorlására. 
Újsághírek alapján megbeszélik az újdonságokat, hogy így a külvilággal 
az érintkezést fentartsák. Költők műveinek megbeszélésénél azt igyekezett 
mindig kiemelni, hogy az író is ugyanolyan érzéseken megy keresztül, 
mint mi mindannyian, csak a megnyilvánulás tökéletesebb nála. Különösen 
a vasárnapi reggelek, amikor az u. n. szabadon választott tárgykörből 
tartottak „megbeszélési órákat“, bizonyultak erkölcsileg eredményeseknek. 
E mellett szoros fegyelem, a kiszabott kötelességeknek pontos elvégzése, 
önkormányzat volt alkalmazásban. Igen fontos a jövő életre, életpályára 
való előkészítésük, mert a legtöbben közönyösek aziránt; fontos továbbá, 
hogy a próbárabocsátás alatt és az elbocsátás után is támogassuk őket. A 
munka sikeres csak akkor lesz, ha a nevelés elvét teljes mértékben 
elismerjük, továbbá ha a fogházban alkalmazóit személyzet az eddiginél 
jobb kiképzésben részesül és ha megértő szellem tölti be az intézményt.

A következő előadó V oigtlánder macherni pszihologusnő. Elő
adása „a női javítóintézeti növendékek pszihologiájáról és karakterologiá- 
járól“ szól. Megfigyelései szerint a nők kriminalitása kisebb a férfiaké
nál és a tulajdon elsajátítására vonatkozó esetek ritkábbak a nőknél.
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A lányok züllésének egyik főmegnyilvánulása az állhatatlanság, kicsinyes 
ingerlékenység, személyes mozzanatok általánosítása; tetteik indokolásá
nál is egyhangúság, szűkkörűség nyilvánul meg. Feltűnik náluk a nor
málisoknál is előforduló kisebb szervezőképesség, a közösségbe való 
elhelyezkedésnek, a jogról való felfogásnak primitív volta. A züllött lányok 
legnagyobb %-át a nemileg züllöttek teszik, amit azonban nem erősebb 
ösztönélet, hanem karaktergyöngeség (felületesség, befolyásolhatóság, 
könnyű érvényesülési vágy) idéz elő. Mindezt nem lehet a nemi érett
ség bekövetkeztével megmagyarázni, mert az esetek többsége annak 
befejeztével, a 15—16-ik év után jelenik meg.

Homburger heidelbergi orvos „A lelki differenciáltság, mint 
gyógypedagógiai probléma és feladat“ cím alatt rámutat arra, miként zavar
ja meg az idő előtti túlságos elfinomodás a fejlődés harmóniáját. Fejte
getései kapcsán értelmi és érzelmi differenciádét és ezeknek valódi és 
ál-alcsoportjait különbözteti meg. Az inteliektualizmus valódi differen
ciáltsága a koraérettség. Itt (Früh-Reife) az esetek egy részénél a fejlő
dés korán meg is áll, de a másik résznél az egész életen keresztül megtartja 
fölényét. Az inteliektualizmus áldifferenciáltsága a koravén (altklug) gyerek, 
akinek jó képessége csak látszólagos s amellett a gyermeki frissességet 
elvesztette. Az igazi affektiv elíinomodottságot a finom érzés (Feinfühligkeit) 
jellemzi, amely úgy a saját, mint a mások érzelmi életének gazdagságát, 
együttérzés folytán meg tudja érezni. Viszont az áldifferenciáltság a túl
érzékenységben (Überempfindlichkeit) nyilvánul meg, amely az érzelmi 
élet túltengésénél fogva sok gátoltságra vezet, sok bennük az összhang
nélküliség s tehetségeiket nem tudják kellően érvényesíteni. Ez a túlsók - 
féleség teher lelki életükben, önmaguktól nem tudnak megszabadulni. 
Nevelésükben ezen túldifíerenciáltság ellen kell küzdeni, akarati tevékeny
ségeik egyszerű, közvetlen megnyilvánítására kell őket szoktatni és intellek
tuális, valamint érzelmi életüket centrifugálisan a sociális élet felé terelni.

A vitában Weimann müncheni orvos hangsúlyozza, hogy a züllés 
a lelki egyensúly első megrázkódtatásával kezdődik. Állandó értékkom- 
plekszumok, a köznek az egyénnel való összefüggése, az érzékenyeknél az 
önérzet kímélése elsőrendű fontosággal bír. Az orvosok pedagógiai tovább
képzése is kívánatos. Egy frankfurti törvényszéki orvos száz, nemileg züllött 
lányt 10 év múlva mégegyszer megvizsgált és ő sem talált náluk erősebben 
kifejlődött ösztönéletet, hanem azt tapasztalta, hogy a prostitúció az aktív 
természetűeknél az alsóbb társadalmi osztályból való kikerülésnek, az érvé
nyesülés lehetőségének az útja; a passzivoknál pedig az akarni nem tudás* 
a körülményekbe való beletörődés indokolja a nembeli züllöttséget. Az 
eredeti konstrukción változtatni nem lehet, csupán az etikai indító okokat 
lehet erősíteni.

Isemann nordhauseni orvos a psziho-terapiát a nevelés elmélyí
tésének mondja, melynek leglényegesebb eljárása az intuitív módszer. A tág 
értelemben vett és nem dogmatikusan alkalmazott pszihoanalizist igen 
jó eljárásnak tartja bonyolult lelki megrázkódtatás esetén.

Würz, a dahlemi nyomorékok intézetének igazgatója „az 1920. évi 
német nyomorék-törvény szociálpedagógiai jelentőségét“ emeli ki. E törvény 
szerint orvosnak és pedagógusnak egyenrangú szerepe van, a törvényben 
a legmodernebb szociális érzés nyilvánul meg, amely a nyomorék gyerme
kek emberi önérzetét van hivatva emelni.

Schnitzer stettini egészségügyi tanácsos „A lelki abnormisok a 
birodalmi ifjúsági törvényben (1903) s a birodalmi jólléti törvényben (1924)“
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cim alatt tart előadást. Ezen törvényekben nem csupán a nevelés gon
dolata érvényesül teljes mértékben, hanem az orvos befolyása is lénye
gesen megnövekedik. Kiinduló pontul a szakértő orvos által megállapított 
értelmi és erkölcsi fejlettség szolgál. Abnormítás gyanújának fenforgása 
esetén nemcsak az orvosi vizsgálat, de pár havi megfigyelés elrendelésére is 
köteles a bíró. Az elhelyezés további módját pedig egyenesen az orvos 
határozza meg. Mivel a nevelés sikere a végrehajtó személyzeten múlik, 
ezek kiképzése, valamint egymás közti tanácskozások feltétlenül szükségesek.

A kongresszust Heller társelnök pár meleg, köszönő és buzdító 
szóval fejezte be.

Végül előadó a német kongresszussal kapcsolatban egyéni vélemé
nyét mondja el. A kongresszus előadásai sorrendjének megszervezése 
nem volt egészen tökéletes, amennyiben a 4-ik nap kivételével, amikor 
egy témakörre vonatkoztak az előadások, különböző, egymástól távol eső 
területekről összehalmozott előadásokkal az érdeklődés és a viták egy
öntetűsége nem volt eléggé biztosítva.

Az egyes előadások színvonala legnagyobbrészt kimagasló volt, 
azonban lényegében újat, szóval olyat, amiről eddig is könyv- vagy folyó
iratból tudomásunk nem lett volna, — nem nyújtottak.

Összehasonlítva a múlt évi „első magyar gyógypedagógiai értekez
lettel,“ örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar kongresszus a 
németével úgy szervezésre, mint az egyes előadások értékére nézve 
mindenképen kiállja a versenyt. Ellenben igen nagy távolság mutatkozik 
a németek előnyére a két intézmény között, ha a gyógypedagógia 
művelésének nem elméleti, hanem gyakorlati keresztülvitelét nézzük. 
Az a sok gyönyörű adat, ami a gyógypedagógiára szoruló gyermekek 
tanítására és nevelésére, elhelyezésére vonatkozik, kiáltó ellentétben 
áll a mi szűkös, tökéletlen viszonyainkkal. Arra kell tehát az intéző körök 
figyelmét felhívni, hogy a gyógypedagógiának sikeres eredményei mindenek 
előtt a pontos végrehajtáson, azaz a jól képzett szakemberek alkalmazásán 
(akikkel kellő számban rendelkezünk) és megfelelően berendezett intéz
ményeken múlnak.

A kongresszus tanúságai közé számíthatjuk még azt, a hazai 
viszonyainkkal megegyező tapasztalatot, hogy a gyógypedagógiának 
régebbi művelői, elsősorban az érzékszervi fogyatékosságokkal (siketnéma, 
vak) foglalkozó egyének szaktudásuk történeti elsőbbségére és módszereik 
viszonylagos önállóságára való tekintettel nem szívesen olvadnak az 
újonnan kialakult, tágabb értelemben vett gyógypedagógia együttesébe. 
Pedig épen a gyógypedagógia legfrissebb ágának: a kriminál-pedagógiá- 
nak szép eredményei mutatnak arra, hogy a természeti tudományok 
módszerével dolgozó orvostudomány milyen eredményes, mert okszerű 
támogatója a régebbi eredetű szellemi tudománynak: a kriminológiának.

Az önkéntes megnyilatkozásra, továbbá a tartalom és 
a nyelv közti viszony érzékeltetésére alapított beszéd

tanítási módszer.
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság gyűlésén előadta 

LETT JÓZSEF, siketnéma-int. igazgató.
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság felkért, hogy a siketnémák 

beszédtanításánál követett eljárásomat ismertessem a Társaság egyik gyű
lésén. Előadásomban ennek a felhívásnak teszek eleget.
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A mi beszédtanításunknak és általában az élő nyelvek iskolai taní
tásának a sikere, tapasztalatom szerint, leginkább e két feltételtől függ: 
í. a beszélgetés tartalmi anyaga egészében, valamint részeinek egymás
hoz való viszonya mindig teljesen világosan álljon a tanuló lelki szemei 
előtt, a tartalom nagy fokban érdekelje őt és a tanuló, különösen kezdetben, 
lehetőleg csak azt próbálja kifejezni, amit benső szükségből akar taná
rával, növendéktársaival közölni, hogy érezze, hogy azt neki kell valami
kép kifejeznie; 2. a nyelvalakok használatát minél előbb és valóban tuda
tossá tegyük a gyermekek előtt, mivel a tudatosság nagy fokban elő
segíti a nyelvalakok önálló használatának elsajátítását.

Alkalmat többféleképen teremthetünk a beszélgetésre. Teremthetünk 
mesterségesen. Ily mesterséges alkalom pl. ha az „ez, az“ mutató név
mások taníthatása céljából egy közelebbi és egy távolabbi tárgyra mutatok, 
azután megnevezem, p l.: ez dió, az kenyér. Mesterséges a beszédalka
lom, ha a tanár eseményeket, cselekvéseket utánoz, tárgyakat mutat fel, 
parancsokat oszt és azoknak megfelelő cselekvéseket végeztet, melyek 
nem szükségből fakadnak, vagy a tanulókkal ugyanezt teteti és mindezt 
szóval is kifejezi vagy kifejezteti a tanulóval. Ez is direkt módon való 
tanítás. Értékére nézve azonban alig ér többet az anyanyelvről idegen 
nyelvre való fordítás módszerénél.

Ha előre megállapítjuk a beszélgetések tartalmi anyagát, sőt ezt még 
évekre be is osztjuk, ugyanígy a kifejezések tanításában is nehézség szerinti 
fokozatokat állítunk fel és e szerint osztjuk be a nyelvalakokat az egyes 
osztályokba tanítás céljából, akkor szintén csak mesterséges alkalomszerű
ségeken taníthatjuk a nyelvet, mivel a természetes alkalomszerűségeken 
való tanítás a tartalom v. a kifejezések előre való bármiféle beosztásával, 
különösen pedig ezeknek megállapított sorrend szerinti tanításával nem 
egyeztethető össze. E kettő: beosztás és alkalomszerűség — szeges ellen
tétben van egymással.

A siketnéma-intézetek tanterve is ily fokozatok szerint évekre előre 
beosztja a beszédtanítás anyagát s ezzel bizonyos sablon szerint való 
tanításra kényszeríti a tanárt. Ez a tanterv hangsúlyozza ugyan, hogy 
érdekes anyagon tanítsuk a siketnémát a nyelvre, e célból a siketnéma 
gyermek kifejezésre jutni akaró érzelem- és gondolatvilágát lessük el; 
elvben kimondja azt is, hogy a beszédet lehetőleg természetes alkalom- 
szerűségeken tanítsuk; érdeme továbbá, hogy rámutat arra, hogy a nyelv
alakokat szemléltetés útján igyekezzünk tudatossá tenni a tanulókban, 
ugyanakkor azonban a tanár kezének indokolatlan megkötésével gépies 
eljárásra kényszeríti őt. A tanterv módszeres utasításai szerint ugyanis 
a heti, a napi az órai beszédtéma megválasztása a tanár feladata és a 
tanár elsősorban a tanterv által előre megszabott tartalmi körből köteles 
a beszédtémát választani, tehát nem önként fakad az a gyermek leikéből. 
Ezt bizonyítják a tanterv következő kitételei: „A kijelölt anyagnak ne 
az ismeretszerzést célzó oldala domborodjék k i. . .  Hanem oly részlet
igazságokat kell szóvá tenni, melyek a tanuló előtt jelenyén meg, ez képes 
azokat áttekinteni és elméjével befogadni“. A hangsúly itt a kijelölt anya
gon van. Más helyen pedig ezeket mondja: „A tartalmi gyűrűzetesság 
hullámait sokszor rossz mértékkel mérik az. emberek. Ezalatt a szép 
jelszóval ellátott zászló alatt tévednek el, hogy t. i. a közeli jobb a távo
linál. A tárgyalás közben ugyanis sokan megfeledkeznek arról, hogy a 
nap és a hold egy és más vonatkozásban közelebb van a gy. leikéhez, 
mint az asztal négy szeglete, stb.“ De nemcsak e bizonyítékul felhozott
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idézetekből, hanem mindabból, amit a „Módszeres utasítások“ a beszéd 
tartalmi anyagáról mond, az tűnik ki, hogy elsősorban a kiszabott tárgykör
ből és mindig a tanárral kívánja megválasztatni a napi vagy órai beszéd
témát. E szerint tehát a gy. önként soha semmit sem mond. Miután 
pedig az iskola négy fala között egyébként is magától kevés alkalom
szerűség kínálkozik, olyan pedig még ritkábban fordul elő, mely az előre 
kiszabott tartalmi anyaggal összevágna, az utasítások arra pedig nem 
adnak útbaigazítást, hogy mikép tehetünk szert elégséges természetes 
alkalomszerüségre, ezért úgyszólván állandóan mesterséges alkalomszerű
ségen vagyunk kénytelenek tanítani a nyelvet.

A tanterv továbbá a nyelvalakokat is a szerint, hogy egyszerűbb vagy 
összetettebb valamely nyelvalak, fokozatokba állítja és e formai fokoza
tok, szerkezeti nehézség szerinti fokozatok betartását meg is követeli és 
e szerint is osztja be a kifejezéseket az egyes osztályokba tanítás céljá
ból. A szerző e beosztással kétségkívül annak a szabálynak akart eleget 
tenni, hogy: haladjon a tanítás a könnyebbről a nehezebbre. A nyelvtan 
útján való nyelvtanításnál, amikor a gy. úgyszólván minden érdeklődés 
nélkül tanulja a nyelvet e külsőre, a szerkezeti nehézségre vonatkozó 
fokozatosság indokolt, azonban a siketnémát szabályokkal, elmélettel nem 
taníthatjuk meg a nyelvre, hanem csak főleg gyakorlati módon. így pedig 
nem az valóban a könnyebb, ami szerkezetileg egyszerűbb, hanem ez 
esetben a nyelvalak mindig a legkönnyebb, melyet világosan megértett 
tartalomra és az érdeklődés minél nagyobb foka mellett alkalmazott. Előbb 
tehát a világosan megértett érdekes tartalmat nevezzük meg a megfelelő 
kifejezéssel, azután a kevésbé érdekkeltő tartalmakat. Ez a benső, a lélek
tani fokozatosság. És csak ez a helyes.

A formai fokozatok betartása mellett továbbá — mint előbb már 
láttuk — csak mesterséges alkalomszerűségeken taníthatjuk a nyelvet. El 
sem képzelhető, hogy a tanteremben annyi természetes alkalomszerűség 
kínálkoznék a beszélgetésre, hogy e tartalmi és kifejezésbeli megkötések 
dacára az eseteknek csak kisebb részében is természetes alkalomszerű
ségeken történhetnék a tanítás. Még a teljesen szabad beszélgetéshez is 
csak ügyességgel tudunk elégséges természetes beszédalkalmat találni.

Mindezekből az tetszik ki, hogy a tantervi utasítások szerzője, okulva 
az előző idők csekély tanítási eredményein, amit a sablonos módszerek 
okoztak, nagyobb eredménnyel kecsegtető szabadabb tanítás módozatait 
kutatta, azonban megoldást nem tudott találni, ezért az ideális tanítási 
követelmények hangoztatása mellett kénytelen volt sablonos kiviteli for
mákkal megelégedni. Ez a kétféleség, sőt ellenmondás határozottan meg
látszik a tantervűnkön.

Már most rá kell mutatnom világosan arra is, hogy különösen a 
beszédtanítás kezdetén a nagyobbrészben mesterséges alkalomszerűsége
ken való tanítást miért nem tartom jónak. Azért, mert a mesterséges 
alkalomszerűségeken való beszédtanításnál a siketnéma gyermek sokszor 
a beszélgetés tartalmát sem érti meg. A siketnéma fogyatkozásából 
természetszerűleg következik, hogy igen szűkek azok a nyílások, melyeken 
keresztül a lelkükhöz igyekszünk hozzáférkőzni. Érthető tehát, hogy amit mi 
közlünk velük, annak tekintélyes részét, amit nem áll módunkban természet
ben bemutatni, nem vagy csak hiányosan értik meg. Pl. egy alkalommal 
egyik legkiválóbb kartársunktól láttam e kifejezéseket tanítani: „Hová való 
vagy?“ „Én Nagykátára való vagyok“. Rámutatott egyik növendékére és 
jelelte, hogy az illető mikor kis baba volt, nem Budapesten lakott, hanem
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messze faluba, hol a papája és a mamája lakik. Nyáron sem marad Buda
pesten, hanem elutazik abba a faluba, hol a mamája van. Mutatta és 
rajzolta, hogy Budapesttől mely irányban és hol van az a falu. A falu 
neve Nagykáta. Ezután megtanította, hogy a fenti kérdésre mikép felel
jenek a növendékek. Ugyanígy tett több növendékével. És növendékei 
többszöri ismétlés után, hetek múlva is csak találgatták a „Hová való 
Vagy?“ „Én Nagykátára való vagyok“, stb. jelentését. Az egyik vonatot, 
a másik falut, a harmadik papát, mamát értett rajtuk, az igazi jelenté
süket ellenben egyik sem tudta. Sok hasonló példát hozhatnék fel a tan
terv tartalmi anyagából, amit hetek, hónapok alatt sem tudunk megér
tetni a .siketnémák igen nagy részével. És addig a gyermekek értelem 
nélkül tanulják a szöveget. Ilyenek pl: „Hogy vagy?“ „Hogy érzed magad?“ 
„Hány éves vagy?“ „Milyen vallású vagy?“ stb. A megfelelő tartalom hozza- 
gondolása nélkül pedig a kifejezések betanításával haszon nélküli munkát 
végzünk.

Ha a gyermek sokszor egészében sem érti meg a mesterséges 
módon nyújtott tartalmat, akkor az ily tartalom részei közti összefüggést, 
a részek egymáshoz való viszonyát még ritkább esetben látja világosan, 
pedig ezen összefüggés ismerete nélkül a nyelvalakok használatát nem 
tehetjük tudatossá előttük, mivel a nyelvalakok használatának tudatossá 
tételénél a tartalmi részek egymásközti viszonyából kell kiindulnunk. A 
sn. jelnyelvében a viszonyítás, a tartalom részei közti viszony kifejezése 
nagyon hiányos. Még az önként közölt tartalmaknál sem látja elég vilá
gosan a sn. a részek finomabb összefüggését, még ez esetben is nehéz 
tehát sokszor a nyelvalakok használatát előtte tudatossá tenni. Az előbb 
mondottak után érthető, hogy igen ritkán sikerülhet ezt a tudatosságot a 
mesterséges alkalomszerűségeknél elérnünk. Mondhatná valaki, hogy a 
halló gyermek sem használja kezdetben sem tudatosan a nyelvet, sőt 
kezdetben sok kifejezésnek, amit pedig mond, a jelentésével sincs tisz
tában, mindezen hiányok dacára mégis jól megtanul gyakorlati úton beszélni. 
Ez igaz. Azonban a halló gyermek 8—10 embert hall állandóan beszélni, 
őt sokan tanítják, a siketnémáknál ellenben 1 ember 15-öt tanít és egy-egy 
gyermekkel csak keveset beszélgethetünk közvetlenül és csak kevés óra
számban tanítjuk a nyelvet. Pusztán gyakorlati úton tehát nem érhetnénk 
el kellő eredményt, még ha folyton érdekes tartalmon tanítanék is a nyel
vet, míg az igazi tudatosság nagyon meggyorsítja a nyelv használatának 
az elsajátítását. Tehát ha tömeget tanítunk nyelvre, a nyelvalakok hasz
nálatának tudatossá tétele, mégpedig a szó igazi értelmében való tuda
tossá tétele még a direkt módszernél is elengedhetetlen. Itt nem peda
gógusok is lehetnek jelen, ezért ki kell jelentenem, hogy nem a nyelv
tan útján való tudatossá tételre gondolok, hanem a tudatossá tételnek' 
ennél sokkal egyszerűbb és a gyermekek által sokkal felfoghatóbb mód
jára, amiről később részletesen fogok szólni.

A mesterséges alkalomszerűségeken való beszédtanításnak az is nagy 
hibája, hogy ha ily módon hozakodunk elő a tartalommal, ez a gyer
mekeket ritkán érdekli nagy fokban. Ezért a siketnéma-intézeti tanártól 
azt is megkövetelik, hogy bizonyos fokú alakító képességgel is bírjon, 
azaz jó színész is legyen. A jó színész sem tud azonban minden dolog 
iránt igaz érdeklődést kelteni, különösen pedig az oly megszokott állandó, 
illetve gyakori jelenségek iránt nem, amilyeneket a tanterv a tartalmi anyag 
fejezetek alatt felsorol, amelyekkel rendszerint kezdjük a beszédtanítást. 
A hét napjai, a hónapok nevei, a „ma, tegnap, tegnapelőtt, holnap, holnap
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után“, a testvérek száma, a tanuló vagy szüleinek kora, vallása, stb. tehát 
csak igen érdekes természetes alkalomszerűségekkel kapcsolatba hozva 
lehetnek érdekfeszítők a gyermek előtt. Amit a gyermek tegnap átélt, 
amit a holnaptól remél, amitől retteg, ami iránt önként érdeklődik, ami 
aznapi életével összefügg, ezek érdeklik őt igazán és ezekkel kapcso
latban a „tegnap“, a „holnap“, a kor és a vallás is. A mesterséges 
alkalomszerűségeken való tanításnál tehát a gyermek sokszor azért nem 
fogja fel világosan a tartalmat és a reá alkalmazott kifejezést, mivel a 
tartalom nem érdekli őt s ezért nem figyel. A gyermek ilyenkor gépiesen 
mondja a tanár után a kifejezéseket, tehát mindketten haszon nélküli 
munkát végeznek.

Végül az ily előre, mesterséges módon kiszemelt tartalmi anyagon 
való beszédtanítás azért sem lehet megfelelő, mivel természetellenes, hogy 
aminek a tartalmát én közlöm tárgybem utatás, utánzás vagy jelek útján, 
azt más fejezze ki szavakkal. Úgy fest ez a gyakorlatban, mint mikor 
az egyik ember szaval, szónokol, a másik pedig gesztikulál hozzá. Már 
pedig a mesterséges beszédalkalmat mindig a tanárnak kell nyújtania. 
Á növendékek pedig az említett okok miatt még a felsőbb osztályokban 
is csak erőltetésünkre, kedvetlenül és tökéletlenül fejezik ki azt. Az alsóbb 
osztályokban a mesterséges alkalomszerűséget úgyszólván minden eset
ben a tanárnak kell szavakba öntenie. Már pedig a gyermek nyelvérzéke, 
beszédtudása sokkal jobban fejlődik, ha minél előbb és ha csak félig-med- 
dig is maga szerkeszti a mondatot, mintha százszor annyit leolvas más 
ajkáról.

Elhibázott dolog tehát a beszédtanítást mesterséges alkalomszerü- 
ségeken kezdeni. Kis gyermekeket így nem lehet megtanítani a nyelvre, 
nagyokat is nehezen, még nagyobb óraszám melled sem, mivel az egész 
eljárás nagyon elüt attól a természetes beszédtanulási módtól, ahogyan 
a halló gyermek tanul meg beszélni és az egész szöges ellentétben van 
a gyermek leikével.

Attól a beszédtanulási módtól, ahogyan a halló gyermek tanulja a 
nyelvet, egyben-másban eltérhetünk és el is kell térnünk, ez az eltérés 
a tanítás módjában azonban csak akkor indokolt, ha a beszédtanulást 
valóban előmozdítja, meggyorsítja, nem pedig hátráltatja.

Az előbb ismertetett beszédtanításnál sokkal helyesebb az a taní
tási mód, amit néhányan a siketnémák kecskeméti intézetében követünk.

*

Előadásom elején rámutattam már arra, hogy a jó beszédtanításnak 
egyik legfontosabb feltétele, hogy a tartalom nagy fokban érdekelje a gyer
meket, továbbá, hogy a tartalom minden részét, részeinek összefüggését 
világosan lássa. Nagyfokú érdeklődés és a tartalom élénk kidomborítása, 
gondolatban való elemzése nélkül a beszédet iskolában, kevés óraszám 
és tömegtanítás mellett, értelmileg alacsony fokon álló gyermekeknél lehe
tetlen sikerrel tanítani.

És mi érdekelné jobban a gyermeket, mint amit magától, önként 
köZföl, ami szórványosan eddig is előfordult! Ezek csupa érdekes élmé
nyek, napi átélései, megfigyelései a gyermeknek. Méltóztassanak mélyen 
átgondolni, hogy mit jelent az a beszéd elsajátítása, a beszédtudás fej
lődése szempontjából, ha a tanuló benső szükségből, önként próbál 
beszélni. Pl. mikor önként elbeszéli, hogy: a bácsijával a szőlőben nyu- 
lat láttak; mikor a nyúl meglátta őket, elfutott; a kutya utána szaladt;
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a kutya sokáig kergette a nyulat; ők kíváncsian nézték, hogy utóléri-e; 
nem érte utói. Az alsóbb osztályokban természetesen az ily egyszerűbb 
szöveg önálló megszerkeztésénél is több hibát elkövetnek. Egyik V. oszt. 
siketen született növendékünk ellenben 2, 3 viszonyítási hibával mondta 
el a következőket: Voltam a vásárban. Mit láttál? Sokfélét. Állatsereg
letet is láttam. Voltál-e benne? Nem. Miért nem? Mert drága, nekem 
pedig nem volt pénzem. Tehát semmit sem láttál az állatseregletből? 
De igen, három majmot kihoztak az állatseregletből. Az egyiknek ciga
rettát adtak és harapta. A cigaretta nem jó, ezért kiköpte. A másik edény
ből tejfelt evett. Egy fiú belenyomta a majom fejét a bögrébe. A majom 
ezért mérgesen nézett a fiúra stb. Ilyenkor az egész osztály feszülten 
figyel a beszélőre. A gyermekek kacagva, az érdeklődés legnagyobb foka 
mellett, észrevétlenül tanulják a nyelvet. A beszélő pedig egész leikével 
dolgozik, még az arca is belepirul. Eszének teljes megfeszítésével keresi 
a kifejezéseket, s ha új kifejezést mondunk neki, azt teljes erejével meg
ragadja. Végtelen öröm önti el egész valóját, ha valamit önállóan ki tudott 
fejezni, ha magát valamennyire meg tudta értetni. Ilyenkor a gyermek 
magától is figyel a tartalom minden részletére és csak olyat közöl, amit 
tökéletesen megértett és amit érdekességénél fogva újra és újra átgondolt, 
átélt a lelkében; ennek a tartalomnak előbb minden részletét meghányta- 
vetette magában, mielőtt másokkal közölné, tehát az egész tartalmat, 
annak minden részletét, a részek összefüggését kidomborítva, világosan 
látja. És ilyenkor győződik meg a siketnéma a beszéd szükségéről, érté
kéről és arról, hogy mit tud már jól kifejezni, ha látja, hogy mennyit 
értettek meg a beszédéből, amit pedig a tartalomból magától nem tudott 
kifejezni, annak kifejezését ilyenkor jegyzi meg könnyen. Mennyire más
kép hat ez a tartalmi anyag a gyermek lelkére, mint a tanterv tartalmi 
anyaga: az órarend, a napi életrend mesterséges előráncigálása és tár
gyalása !

Az iskolai fegyelem, a tanár és a tanítvány közti merev viszony 
miatt azonban a gyermekek nagyon ritkán nyilatkoznak meg maguktól. 
A szórványosan előforduló önkéntes megnyilatkozások pedig, amit a vala
mire való tanár eddig sem utasított vissza, sőt örömmel fogadott, nem 
voltak elégségesek arra, hogy elsősorban ezen a beszédfejlődésre egyéb
ként nagyon is alkalmas anyagon tanulja a gyermek a nyelvet, ezen fej
leszthessük ki benne a nyelvérzéket. Minden egyes önkéntes megnyilat
kozása a gyermeknek 1—1 gyöngyszem, nagy érték a beszédtanulás 
szempontjából, azonban ha ritkán fordul elő, nem lendíthet sokat a gyer
mek beszédtudásán.

Rá kell tehát szoktatni a gyermeket, hogy minél gyakrabban, úgy
szólván folytonosan önként nyilatkozzék meg. A rászoktatás módja igen 
egyszerű. A siketnémák t. i. szintén társas lények; benyomásaikat, gon
dolataikat, érzéseiket, törekvéseiket a siketnémák is szeretik másokkal 
közölni. Élményeiket tehát ők is eljelelik egymásnak, hogy így újabb 
gondolatokat, érzéseket, törekvéseket váltsanak ki egymásból, ami gyö
nyörűséggel jár. Nekik is vannak testi, lelki szükségleteik és érzik, hogy 
ezek kielégítése céljából szükségük van a másokkal való érintkezésre, a 
közlékenységre, a társalgásra.

Velünk szemben is közlékenyek lesznek a siketnémák, ha részünk
ről igaz érdeklődést tapasztalnak és ha a közlékenységre rendszeresen 
szoktatjuk őket. Már az I. osztályos növendékeknél sokszor előfordul,

. hogy maguktól közlik, ami érdekli őket. Ezt a közlékenységet fejlesszük
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ki bennük teljes mértékben már a II. osztályban. Jelekkel kérdezzük meg 
növendékeinktől, hogy miről jeleltek az óra előtt, mit láttak tegnap az utcán, 
mit csináltak otthon, stb. Az első napokon, heteken tehát jelekben kife
jezett kérdésekkel biztatgatjuk növendékeinket, hogy napi megfigyelései
ket, élményeiket, gondolataikat közöljék velünk és az egész osztállyal. 
Ha egy ideig semmit sem közölnének, ezért ne térjünk el e módtól, ne 
habozzunk, hanem a megkezdett irányban dolgozzunk tovább kitartással, 
az eredményt előbb-utóbb el fogjuk érni, t. i. hogy növendékeink előbb 
biztatásra, majd önként is megnyilatkoznak.

Ha valamelyik növendék — látva, hogy életkörülményeik, észlele
teik, minden cselekedetük iránt melegen érdeklődünk — végre magától 
közöl; valamit, azt megdicsérjük és jelekkel biztatjuk, hogy máskor is 
közölje velünk, amit látott, csinált, stb. Természetesen az elkényszeredett 
mosoly és vállveregetés itt nem megfelelő, hanem a tanulónak minden 
ténykedésünkből éreznie kell, hogy mi őt őszintén boldogítani akarjuk és 
igaz érdeklődéssel fogadjuk közléseit. így aztán lassan-lassan majd fel- 
bátorodnak és eleinte az elevenebb eszüek, a bátrabbak, majd ezek pél
dáján felbuzdulva a félénkebbek, a kevésbbé tehetségesek is közlékenyek 
lesznek és maguktól annyi érdekeset mondanak, hogy ily beszélgetések
kel az összes órákat kitöltik, sőt nem is jut idő minden érdekes mondani
valójuk közlésére.

❖

Növendékeinknek ez a nagy közlékenysége nemcsak elmondva tet
szetős, hanem roppant nagy érték a valóságban a beszédtanulás szem
pontjából, amivel a beszédtanításn-ak más mozzanata nem mérhető össze. 
Önként felvetődik azonban a kérdés, hogy e közlések nemcsak a meg
nyilatkozó növendéket érdeklik-e ily nagy mértékben, a többit pedig csak 
kevésbbé vagy épen kevéssé? Mondottam már, hogy a növendékek önkén
tes megnyilatkozásakor az egész osztály feszülten figyel a beszélőre s 
akik e módon tanítanak, tanúsíthatják, hogy a növendékek igen gyakran 
jóízűen kacagnak társaik elbeszélésein, rendesen mosolyogva figyelik egy
más közléseit, ami mind az érdeklődés jele. Egyébként is, amit önkéntes 
megnyilatkozásaikban mondanak, azt legtöbbször együtt vagy többen lát
ták vagy többen vettek benne részt és ha csupán csak egynek az élmé
nye is az, a siketnémák jobban meg tudják magukat társaikkal értetni, 
mint mi tudjuk magunkat velük. Végül ami az egyik gyermeket érdekli, 
az rendszerint a másikat is érdekli, mivel gondolkodásuk, kívánságuk, 
törekvéseik közel állanak egymáséhoz és egymás sorsa, állapota, csele
kedete mindig elevenebben érdekli őket, mint a mi közléseink.

De nem elégedhetünk meg azzal, ha a gyermek csak a tartalmat 
közli magától, de nem igyekszik ezt a tanult szavakkal legalább részben 
önállóan ki is fejezni, hanem mindent csak jelekkel fejez k i! A mester
séges alkalomszerűségeken való beszédtanításnál a gyermek nem érez 
semmi ösztönt arra, hogy amennyire csak tudja, igyekezzék magát szavak
kal önállóan kifejezni. Még a leolvasott kifejezést is csak gépiesen, unottan 
mondja utánunk. Ellenben az önként megnyilatkozó növendék már a 
beszédtanítás legkezdetén magától is többször megpróbálkozik élményei 
önálló szóbeli kifejezésével, ha velünk beszél. A nagy érdeklődés a 
beszéd tárgya iránt ugyanis arra ösztönzi a siketnémát, hogy ezt másokkal 
is közölje és mivel tudja, hogy mi a szóbeli kifejezést értjük meg könnyeb
ben és ezt fogadjuk szívesen, az ismert szavakat már korán megpróbálja

2
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itt-ott alkalmazni. Amit pedig a növendék magától is megtesz, azt szokta
tással még inkább megkedveltetjük vele. E célból az érdekes tartalmat is 
csak úgy hallgatjuk meg, ha azt legalább részben önállóan fejezi ki. A 
második osztályos siketnéma 200—300 szót már tud. Ennyi szóval sok 
jelenséget ki lehet már részben fejezni, tehát már a második osztályban 
arra buzdítjuk, lelkesítjük a kis siketnémákat, hogy amit csak tudnak 
maguktól, önállóan fejezzék ki. A törekvőket nagyon megdicsérjük. Eleinte 
természetesen még az érdekes tartalomnak is csak a legkiemelkedőbb részét 
nevezik meg és ezt is csak tőszavakkal. Pl. mutatja a bevágott ujját és 
mondja: „kés ujj“. Azt akarja mondani, hogy: késsel bevágta az ujját. Kezdet
nek az is nagy eredmény, ha csak ennyit mond. Ezzel megtanulja a külön
böző kapcsolatban, különböző összetételekben előforduló ugyanazon tárgyat, 
személyt, cselekvést, tulajdonságot helyesen megnevezni. A szavak helyes 
alkalmazását is tanulnia kell. Az ily hiányos kifejezéseiket azután nyom
ban kiegészíttetjük. Jelekkel, utánzással bemutatjuk nekik azt a tartalmi 
részt, amit kifejeztek, azután hasonló szemléltetéssel, a tartalom elemzé
sével kiemeljük előttük azokat a tartalmi részeket, amit az önállóan mondott 
szavaik nem fejeznek ki és az így élénken a tanuló szemei elé állított, 
de ki nem fejezett tartalmakat megnevezzük. így a siketnéma világosan 
látja, hogy mely tartalmi részt mely szóval, raggal, névutóval stb.-vel 
fejeztük ki. És hova-tovább fokozatosan megköveteljük, hogy mindig többet 
és minél helyesebben fejezzenek ki a tartalomból. Ha következetesen így 
járunk el és a legérdekesebb tartalmat sem fogadjuk el, ha azt legalább 
részben nem fejezi ki a növendék önállóan, akkor elkerüljük az új kifejezé
sek felhalmozódását. Tanítás közben eszközölt megfigyeléseim szerint így 
naponta átlag csak 2, 3 új szó fordul elő és az érdeklődés nagy foka 
mellett a növendékek ezeket hamar megjegyzik, úgy, hogy igen sokszor 
az egyszer előfordult szót betanulás nélkül sem feledik el sokáig.

Folytonos ilyen öntevékenységgel, a tartalom önálló kifejezésének 
folytonos próbálgatásával hogyne tanulna meg a siketnéma beszélni. Az 
önkéntes megnyilatkozásra szoktatással kell tehát kezdeni a beszédtani- 
tást. Mi, akik e módszer szerint tanítjuk a beszédet, tudjuk, hogy a beszéd
tudás, a teljesen kiformálódott nyelvkészség több irányú gyakorlat ered
ménye; a gyermeknek nemcsak a maga élményeit kell tudni kifejezni, 
hanem másoknak pusztán szóban kifejezett gondolatait, hozzá intézett kér
déseit is meg kell értenie, tudnia kell megnevezni mindama állandó, illetve 
gyakori jelenségeket, melyeket, mint tartalmi anyagot, gyűjtő címek alatt a 
tanterv felsorol, mivel a gyakorlati életben erre szüksége van, azonban a 
gyermek nyelvérzékének, beszédtudásának kifejlődésére a saját érdekes 
megfigyelései, élményei önálló kifejezésének próbálgatása hat a legelő
nyösebben. A halló gyermek is hallja környezete beszélgetéseit, hozzá és 
másokhoz intézett kérdéseit, a hallottakat a maga megértésére fel is hasz
nálja, azonban beszédfejlődésére kétségkívül az van a legnagyobb hatással, 
hogy érdekes élményeit, a neki önként tetsző dolgokat, aktuális szükségle
teit már korán, amikor még alig ismer nehány szót, igyekszik önállóan 
kifejezni és ezt fokozatosan és folyton gyakorolja. Ilyen szabad, önkén
tesen és önállóan végzett beszédpróbák nélkül a gyermek nem is tanul
na meg beszélni. A tantervben felsorolt tartalmi anyag pedig, mint erre 
rámutattam, ily szabad beszélgetésre nem alkalmas, ezért ez utóbbi a beszéd
tanítás alsó fokán csak mint másodrendű beszédanyag szerepeljen. A tan
terv tartalmi anyaga, tehát a beszédkészség kifejlesztése az egyedüli cél, 
nem lehet a beszédtanítás gerince. Itt egyáltalában nincs szükség arra és
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nem is szabad előre megszabni a tartalmi anyagot, amin a nyelvkész
séget ki kell fejleszteni, mivel ezzel úgy sem érünk el célt. Esetről esetre az 
a tartalom a megfelelő, ami legjobban érdekli a gyermeket, amiről ön
ként beszélnek, amit maguktól is igyekeznek kifejezni, miután ezen fejlődik 
igazán a gyermekben a beszédtudás. És a gyakorlatból az tűnik ki, hogy 
ennél a tanitásmódnál is a legegyszerűbb nyelvalakok fordulnak csak elő 
kezdetben, csak nem előre meghatározott sorrendben és nem egymás
után annyiszor, ahányszor mi akarjuk. Tény azonban, hogy a leggyako
ribb nyelvalakok sűrűn ismétlődnek és használatukat a tartalom világos 
átértése és a közlékenységgel velejáró beszédkedv következtében hamarabb 
elsajátítják, mint a tantervi tartalmi anyagok és az ott ajánlott tanítás
mód mellett.

Azt is mondják: a beszédtanításnak kell valami biztos bázisának 
lenni, amin az egész alapszik. Én erre azt felelem: nem lehet biztos bázis 
az a tartalom, amin eddig a siketnémák nagyon kevéssé tanultak meg 
önállóan beszélni, már pedig helyesen csak ez nevezhető beszédtudásnak5 
az önálló beszéd. Ellenben sokkal megfelelőbb bázis az a tartalom, amit 
az önkéntes megnyilatkozáshoz szoktatott növendékek szinte tömegével 
közölnek és amit kedvvel is fejeznek ki, illetve az uj kifejezéseket érdekkel 
fogadják és amint, ha leikiismeretesen és hozzáértéssel bánunk e mód
szerrel, a normális tehetségű siketnémák tűrhetően megtanulnak önállóan 
beszélni.

A felső fokon, hol már a nyelv eszközzé lesz és az ismeretszerzés 
is egyik fontos cél, a tantervi tartalmi anyag mindinkább előtérbe jut, 
mint a „leíró szemléleti oktatás“ anyaga, a főcélnak azonban itt is a 
beszédtanításnak kell maradnia, mivel a beszélni kevéssé tudó siketnéma a 
nyelv segélyével csak hiányos és kevés ismeretet szerezhet.

*

A másik feltétele beszédtanításunk sikerének, hogy a nyelvalakok 
használatát minél előbb és valóban tudatossá tegyük a gyermekek előtt, 
mivel a tudatosság meggyorsítja a nyelv önálló használatának elsajátítását. 
A nyelvalakok használatát tudatossá tenni: ez talán a legnehezebb tanítási 
feladat; mondhatjuk, hogy ezért általánosságban e feladat megoldása sike
rült legkevésbé. Különösen nehéz ezt a tudatosságot a mi növendékeink
nél elérni, értelmük alacsony foka és a beszédtudás hiánya miatt.

Vannak akik, ha a gyermek nem viszonyítja a szavakat, vagy ha 
hibásan viszonyítja, már kezdetben kérdőszóval vagy a viszonyt csak 
általánosságban kifejező konvencionális jellel igyekszenek a tévedésére 
eszméltetni és a hiba kijavítására rávezetni. Pl. ha a gy. ilyet m ond: 
„Az iskola tanulunk“ vagy „az iskolába tanulunk“ — akkor a tanár 
azt kérdezi: hol ? És megtanítja a gyermeket, hogy erre „bán, ben“-nel 
feleljen. Többszöri előfordulás után a „hol“ kérdéssel a „ban-ben“ asz- 
szociálódik a gy. lelkében, ha aztán a „hol“ kérdést hozzá intézzük, azonnal 
tudja, hogy „ban“-t v. „ben“-t kell mondania és kijavítja hibás kifejezését 
így: iskolában. Ilyenkor a gy. nem is gondol a viszony valóságos tartalmára, 
az nem domborodik ki a lelkében, hanem csupán a jelre v. a késdő- 
szóra és a reá illő feleletre gondol. Nem is tudja tehát, hogy mily konkrét 
viszonytartalomra alkalmazta a „ban“-t. Nem értette meg, hogy miért 
kellett ez esetben ragot használnia. Még kevésbé értette meg azt, hogy 
mely esetekben kell a „bán, ben“ ragot használni és így nem is tanulja 
meg soha. Csak gépiesen, öntudatlanul alkalmazza a ragot és így is csak

2*
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akkor használja, ha előbb a megfelelő kérdőszót mondjuk neki. Ep így 
semmi hasznuk sincs a tudatosság szempontjából, de még a nyelvalakok 
öntudatlan begyakorlása szempontjából sem, a különféle viszony feltün
tetésére használt jelek alkalmazásának, aminők pl. a „ba, be, ból, bői, 
ra, re, nak, nek“ stb. viszonyszóval egyező jelentésű jelek. A „ba, be“ 
rag jelentésének megfelelő viszonyt a kéz előrelökésével, a „ból, bőd
nek megfelelőt a kéz visszahúzásával. jelelik, mintha valamiből ki akar
nának valamit húzni, A „nak, nek“-kel kifejezett viszonyt pedig az adás 
kézmozdulatával jelelik. Itt is a jelek használatakor ugyanaz történik, ami 
a kérdőszóknál : ha a megfelelő jelet alkalmazzuk, a gyermek a begya
korlott képzettársítás folytán helyesen alkalmazza pl. a „ba, be“ ragot és 
hiányos kifejezését kiegészíti, azonban nem érti, hogy miért kellett ragot 
alkalmaznia és így sem tanulja meg soha, hogy mikor kell pl. a „ba, 
be“ ragot használni.

Mi a hiba ezen eljárásokban ? Az, hogy pl. a „hol“ kérdőszó csak 
'általánosságban és elvontan mutat rá a helyviszonyra. Ép így a tényle
ges viszonyt helyettesítő jelek sem nyújtják a valóságot, nem pótolják a 
tényleges viszonylatokat, hanem csak általános jelei egy-egy csomó viszony
latnak, melyek azonban a valóságban, külső formájukban kissé elütnek 
egymástól. Pl. a „bán, ben“ raggal kifejezhető helyviszonyok jelzésére 
használt kézmozdulat csak általánosságban mutat rá a viszonytartalmak 
egy csoportjára. Ha tehát a gyermek látja is a jelet, ebből nem eszmélhet 
a valóságban adott, a konkrét viszonyra, mert az azonos viszonytartalmak 
is külső megjelenésükben, egyes konkrét alakjukban némileg különböz
nek egymástól, amint pl.' lényegileg egyezők, a valóságban azonban külsőleg 
némileg elütök a következő viszonytartalmak: szekrény-be/2, pincé-ben, 
tükör-ben. Az a gyermek tehát, aki egyes konkrét tartalmakon nem figyelt 
még meg tudatosan bizonyos viszonylatokat és ily konkrét tartalmakra 
még nem alkalmaztuk előtte néhányszor ugyanazon ragot, a tartalomra 
csak általánosságban rámutató jelről és kérdőszóról nem eszmélhet az 
egyes tartalomra, amit éppen meg kellene neveznie, hiszen ez a megis
merésnek megfordított menete volna, holott a megismerés az egyesről, a 
konkrétről az általános felé való haladással kezdődik. Azt, hogy a tar
talom összefüggéseit és kifejezésüket egyes tartalmakon nem figyeltetjük 
meg eléggé és hogy a növendékeink a kérdőszóról, jelről nem eszmélnek 
a valóságban adott tartalomra, világosan bizonyítja az, hogy az önálló 
viszonyításban elért eredmények nincsenek arányban a reá fordított óriási 
fáradsággal. A gyermeknek tehát előbb egyes konkrét formában kell megis
mernie bizonyos viszonyt. Pl. mikor a gy. ezt mondja: tegnap templom . . .  
voltam, — ekkor a tartalmat érzékeltetés mellett megelemezzük előtte. 
Utánzással, rajzzal megmutatjuk neki, hogy mit fejezett ki e tartalomból. 
Azután rámutattunk arra a tartalmi részre, amit nem fejezett ki, azt neveze
tesen, hogy „bent“ volt a templomban. E célból templomot mutatunk 
v. rajzolunk, azután mutatjuk, hogy a beszélő tanuló csak kívülről nézte 
a templomot, de nem volt benne. Ez ellen a tanuló kétségkívül élénken 
tiltakozni fog és mutatja, hogy ő bent ült vagy állt, bent imádkozott a 
templomban. Ekkor jeleljük neki, hogy ezt nem mondta. „Tegnap templom... 
voltam“ tehát nincs jól mondva, hanem így kell mondani: tegnap templom- 
öt?«. voltam. Ez a szemléltetés nem általános jele a viszonynak, hanem 
az egyes valóságos tartalomnak megújítása és megelemezése. A gy. tehát 
látja, hogy mily viszonytartalomra alkalmazzuk a „ban“-t.

Hogy mily további egyes viszonylatokra alkalmazható a „bán, ben“,
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ezt csak több konkrét, külső megjelenésükben elütő tartalmakra történt 
alkalmazásuknak megfigyeléséből és emlékezetbentartásuk mellett vonhatja 
le a tanuló,_ nem pedig ha kérdőszavakkal v. általános jelentésű jelekkel 
figyelmeztetjük a rag használatára. És ha azt akarjuk, hogy a gyermek
nek ez a megállapítása minél világosabb legyen és minél gyorsabban 
alakuljon ki, ehez szükséges, hogy a tanulók a viszonytartalmakat kidom
borítva lássák. E célból a kifejezendő tartalmakat megelemezzük előttük. 
Es ezt mindannyiszor megtesszük, valahányszor a tanuló hibát követ el 
a beszédben.

A tartalomnak ily érzékeltetés melletti elemzésére is. igen alkalma
sak a növendékek önkéntes közlései. Mondottam, hogy a tanulók csak 
azt közük maguktól, amit jól megfigyeltek, ami érdekli őket, amit meg- 
hánytak-vetettek a lelkűkben, tehát az ily tartalomnak minden része, része - 
inek összefüggése világosan él a lelkűkben, könnyű tehát a kívánt részt 
kiemelni. Pl. ha valamelyik tanuló magától ezt mondja: „Erzsiké m egüt... 
Rózsika. — látjuk, hogy Rózsika sír, mégis, hogy rámutassunk a kife
jezés hiányosságára, szándékosan a valóságnak az ellentétét mutatjuk és 
a két veszekedő növendékkel is úgy végeztetjük el a cselekvést, hogy 
Rózsika üti Erzsikét. És mondjuk is: Erzsikét megütötte Rózsika. A növen
dékek tiltakoznak a tévedés ellen. Ekkor Rózsikét ütögetve megmondjuk 
vagy jeleljük nekik, hogy „Rózsika“ ez nem elég, „Rózsiká-t“, így jó. 
Ezt írásban is kidomborítjuk. Ha a műit időt sem fejezték ki, ezt is kidom
borítjuk előttük és kifejezzük. Az ily önként közölt tartalmak megneve
zésénél azt is tisztán látják és könnyen meg is jegyzik a gyermekek, hogy 
mely tartalmi részt, mely nyelvalakkal fejeztük ki. És könnyen megértik 
azt is, hogy hiányos kifejezéseiket csakugyan szükséges volt kiegészíteni. 
Mindez pedig sokat jelent a nyelvalakok használatának tudatossá tétele, 
önálló használatuk elsajátítása szempontjából, mivel mindezek elsajátítá
sához a legjobb alapul szolgálnak.

A mesterséges alkalomszerűségeken való beszédtanítás ellenben, mint 
láttuk, nem érdekli a gyermekeket, nem is figyelnek tehát a tartalomra. 
Nem látják, mely tartalmi részt mely nyelvalakkal fejeztük ki, sok
szor még egészében sem értik meg a tartalmat, érthető, hogy a ragok
nak ily meg nem, értett egyes tartalmakra történt alkalmazásából általá
nos használatukat nem lehet levonni. Ha a ragoknak ily módon történt 
egyes alkalmazásukat csoportosítjuk is, mint a gyakorlat mutatja, a tanu
lók az egyforma ragokkal ellátott szavaknak ily csoportját legjobb eset
ben egyforma végződésű tőszavaknak nézik.

❖

Ha egy-két konkrét tartalmon már kidomborítottuk is előttük ugyan
azon  ̂viszonyt, úgy, hogy a növendékek a viszonytartalmat világosan lát
ták és csak ezután neveztük és neveztettük meg velük, azért ne akarjuk 
mindjárt általános használatukat megértetni. Ezzel még várnunk kell. 
Egyenlőre elégedjünk meg, ha a növendékeink világosan látták és jól 
megjegyezték, amit szemléltettünk és megneveztünk előttük, mert ha jól 
megfigyelték is egy-két esetben, pl. a szekrény-öen, pincé-beti, tükör-ben 
kifejezéseknél, hogy mily valóságos viszonylatokra alkalmaztuk a „ben“-t, 
ily csekély számú megfigyelés után egy újabb esetben még nem tudja 
felismerni az előbbi viszonyt, nem veszi még észre az eltérő külső mellett 
a lényegben való egyezést. Ugyanazon viszonyt legalább 10—15 válto
zatban kell látnia a gyermeknek a valóságban, egyenként előfordulni és
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minden egyes esetben meg kell jegyeznie, hogy mely nyelvalakkal fejez 
tűk ki és csak ezután kerülhet sor az előfordult esetek csoportosítás mel
letti szemléltetésére. Ekkorára a gyermeknek a tartalom iránti érdeklő
dése megszűnik, azonban az a tisztánlátás, amit a tartalom érdeklődés 
melletti elemzése, felbontása eredményezett, ez sokáig megmarad és ezt 
most jól felhasználhatjuk a nyelvalak általános használatának megérté
sére. Ily előkészítés után ugyanis a gyermek a csoportosításkor könnyen 
átlátja, hogy a csoportosított viszonytartalmak, bár a valóságban némi
leg elütnek egymástól, lényegileg teljesen megegyezők, továbbá látja azt 
is hogy a lényegileg egyező viszonyokat minden esetben ugyanazon nyelv
alakkal fejeztük ki, tehát ha ugyanazon viszonyt ezután, bár kissé vál
tozott alakban előfordulva látja, könnyen felismeri és a hozzá hason
lókra alkalmazott kifejezéssel nevezi meg, vagyis az előfordult r viszony
ról fogalmat alkot, a kifejezését pedig tudatosan általánositja. Es ezután 
ha a gyermek nem alkalmazza magától a nyelvalakot, vagy meg nem 
felelő nyelvalakot használ helyette, a megfelelő tartalmi részt újból kidom
borítjuk, az előbb megnevezett egyező viszonylatokkal összehasonlítjuk 
és így eszméltetjük a viszonyító szók helyes használatára. A „hol“, stb. 
kérdőszó hozzáintézésének csak akkor van értelme, ha a gyermek magá
tól is fel tudja ismerni a viszonyt, ki is tudja fejezni, de most éppen 
nem figyelt rá.

Csak így vezethetjük rá a gyermekeket a kifejezések tudatos hasz
nálatára és ezzel beszédfejlődésüknek nagy lendületet adunk és biztosak 
lehetünk abban, hogy a normális tehetségű siketnémák, ha szorgalma
san beszéltetjük őket, az eddigi általános eredménynél lényegesen nagyobb 
eredményt érnek el a beszédtudásban.

Beszédtanításunknak csak főbb vonásait ismertethettem előadásom
ban. Az itt ajánlott módszert azonban egy nagyobb munkában részlete
sen megírtam, ami azonban eddig nem jelenhetett meg. A módszer jó 
hatásait intézetünkben bárki megfigyelheti a tanítás eredményein.

E módszer főbb eljárásait intézetünkben a fogalmazás és a helyes
írás, a kecskeméti rk. tanítónőképző gyakorló iskolájában, ezenkívül a 
nyelvtan tanításánál is alkalmaztam, megfelelő módosításokkal. Es azt 
tapasztaltam, hogy a tanulók napi élményeinek leiratása, a szabad téma- 
választás a fogalmazásnál és a tanulók öntevékenységének minél nagyobb 
kihasználása az önálló fogalmazás elsajátítását, a tartalom elemzésére és 
a tartalom és a nyelv közti viszony érzékeltetésére alapítod helyesírás 
és nyelvtanítás pedig e tárgyak tanítását annyira megkönnyíti, hogy a 
tanuló összehasonlíthatatlanul csekélyebb fáradsággal jut valódi tudás
hoz, mint eddig. E mellett mindezek nagy mértékben fejlesztik a gyer
mek gondolkodó képességét. Mindezekről, sajnos, az idő rövidsége miatt 
most nem szólhatok.

Végezetül egy kérést intézek e helyről a nm. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztériumhoz. Ugyanis — amint rámutattam — beszédtanításunk 
fejlődésének egyik akadálya a siketnéma-intézetek tantervé. Ezért nagyon 
is az ügy érdekében cselekedne a vk. minisztérium, ha e tantervet a mon
dottak értelmében átdolgoztatná és a fenti módszert részletesen ismer
tető munkámat, melyet már 6 év óta a fiókban hevertetnek, államkölt
ségen kinyomatná. Bizonyosra veszem, hogy ennek következményekép 
beszédtanításunk eredménye egyszerre óriásit emelkednék.



23

Gyógypedagógiai gyakorlat.
A számolás elemei

Az ujjak használatát elfogadva, hogyan haladjunk előre?
Rögtön az első számolási gyakorlatoknál, a legalsó fokon meg kell azt kez

deni. Mihelyt kimondják az egyet, megmutatjuk nekik az egynek megfelelő mozdu
latot is ujjunkon és ezt utánoztatjuk; ha a mozgás erősen korlátozva nincs, a balkéz 
kis ujjának a felmutatása, vagy a padra tevése nagyobb nehézséget nem okoz. A 
kettő felmutatása már nehezebb dolog, mert a balkéz kis- és gyűrűsujját kell felmu
tatnia ; a hármat a balkéz kis-, gyűrűs- és középső-, — a négyet a kis-, gyűrűs-, középső- 
és mutató,- az ötöt a kis-, gyűrűs- középső-, mutató- és hüvelykujj segítségéve! ala
kítjuk. Az 5-ön felüli számokat a balkéz ujjaival és a jobbkéznek a hüvelykujjal 
kezdődő ujjaival szemléltetjük: 6 =  balkéz öt -j- jobbkéz mutatóujja; 7 — balkéz 
öt ujja -j- jobbkéz hüvelyk- és mutatóujja ; 8 =  balkéz öt ujja gj- jobbkéz hüvelyk,- 
mutató és középsőujja stb.

Két dologra kell itt kitérnünk, mielőtt tovább mennénk. Az egyiket a hüvelyk
ujj idézi elő. Mikor a vadakkal és ősnépeknél a számok kifejezését tanulmányozták, 
rájöttek, hogy némelyek közöttük egész kezüket használták, mikor a 4-et akarták 
megjelölni: a hüvelykujj, mely a többi ujjak során kivül esik, náluk e tekintetben 
nem számít: mihelyt megkíséreljük s a gyengeelméjűekkel is ujjmozgásokat utánoz- 
tatunk, ugyanazt a tényt kell megállapítanunk.

A másik a következő: azt mondtuk fentebb, hogy a 10 első szánni mindig 
ugyanazzal a 10 ujjal kell mutatni. (Állandó számképek, Nöll*) Ezzel szemben egyes 
szerzők (p l: Descoeudres) úgy vélekednek, hogy a gyermeket nem kell arra kény
szeríteni, hogy valamely számot csak azokkal a bizonyos ujjakkal jelölhessen meg. 
Mert ha valamelyik gyengeelméjű valamely számot más ujjakkal jelöl meg, mint ami
nőket mutattunk neki, akkor ez a szám megértésének kétségtelen jele, azt megaka
dályozni kár lenne; és mivel a könnyűség, amellyel az egyik ujját jobban tudja 
mozgatni egyik-másik gyermek, mint a másikat, — továbbá, hogy a hüvelykujj 
észrevétele is egyénenkint változik, ép azért nem volna igazságos valamennyit ugyan
azon a módon számolni tanítani akarni. A szokás minden gyermeknél elkerülhetet
lenül más és más módját ejti a 2, 3, 4 5 ujj felmutatásának;' de nem is szükséges, 
hogy ez a mód minden gyermeknél egyforma legyen.

A kettőre visszatérve, ha a gyermeknek a már említett igen könnyű szemlél
tetési mód (balkéz kis- és gyűrtsujja) nehézséget okoz, mondjuk talán mert 
ujjai merevek, akkor ettől a gyermektől más megoldási módot is elfogadhatunk. 
Ugyanez áll a többi számok szemléltetésére is.

Az ujjgyakorlatok szempontjából igen ajánlatos, hegy a gyermekke1 mind 
azpkat a különböző módokat, ahogyan az egyet, kettőt hármat . . ."egy és két kézen 
előállíthatjuk, elvégeztetjük. A gyermek tehetetlensége miatt sem ezen a területen, 
sem más téren nagyon gyorsan ne csüggedjünk e l : ha a gyermekkel egy, eleinte 
lehetetlennek látszó mozgást — ujjait kezünkben tartva — elvégeztetünk, nehány 
gyakorlat után gyakran azt tapasztaljuk, hogy mégis célhoz értünk. — Ami a 
számolást illeti, fontos, hogy odajussunk, mikép a számszók (később a jegyek) és 
az ujjmozdulatok közt lehetőleg gyors és biztos kapcsolatot teremtsünk. Említettük, 
hogy ezek a mozgások némely gyengeelméjünél automatikussá válnak, mihelyt egy 
számot megnevezünk, vagy á gyermek sétaközben, beszéd- és értelemgyakorlatok 
keretében, vagy otthon ismert mennyiségű tárgyat lát. Ezek a gyors, közvetlen 
mozdulatok a számlálást megelőzik: a gyermek mutat 1, 4, 3, 2, 5 ujjat, még mielőtt 
megtanulta volna a számok sorrendjét és ez így helyes; így elkerüljük azt, ami 
normálisoknál és gyengetehetségűeknél egyaránt előfordul, hogy a gyermek, mikor az 
1, 2, 3, 4, 5-öt kimondja, csak azt veszi számba, hogy 1 az első 2 a második, 3 a 
harmadik stb. tárgynak a neve, de a fogalomalkotást, mely szerint a három 
első tárgyat a 3, a négy első tárgyat a 4 stb. kifejezéssel foglaljuk össze — elhagyja. 
Hogy ezt a nehézséget áthidaljuk, Nöll az alábbi kitűnő gyakorlatot ajánlja: „egy“-et 
mondok, „egy“ ujjat mutatok; az ujjat becsukom, aztán „kettőt“ mondok és két 
ujjat mutatok; „hármat“ mondok s három ujjat mutatok és így tovább. Az ujjmoz- 
gások és a számszók közt levő egyszerű kapcsolatok megerősítésére Nöll olyan gya
korlatokat ajánl, melyek egyszeriben a kézi ügyesség fejlesztésére is igen alkalma
sak; ezek a gyakorlatok az ujjak erős kinyitásából és összehúzásából vagyis 
Feró törvényének^gyakorlati alkalmazásából állanak, mely így szól. „A mozgások 
ereje éŝ  pontossága összhangban áll a lelki képzetek erejével: az izmok mérsékelt 
megfeszítése kedvező a lelki működésekre“.

* Nöll: Das Fingerrechnen bei Schwachsinnigen
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Sokszor kinyujtatjuk az 5, aztán a 4, 3, 2, 1 ujjat. Aztán minden gyakorlatot 
ismételtetünk így.

5 4 5 4  5 3 5 3  5 2 5 2  5 1 5 1
4 5 4 5  4 3 4 3  4 2 4 2  4 1 4 1
3 5 3 5  3 4 3 4  3 2 3 2  3 1 3 1
2 5 2 5  2 4 2 4  2 3 2 3  2 1 2 1
1 5 1 5  1 4 1 4  1 3 1 3  1 2 1 2

Mindezeknél a gyakorlatoknál a következő nehézségi fokozaton keli átesni:
a) Össze kell kapcsolni: a látási képet (=  az előadó ujjai) aztán a számszó 

hallási képzetét, végül a mozgási visszahatást .: az előadó mutat, a gyermek utánozza 
és hallja a hangot;

b) ehhez járul a szóképzet: az előbbi gyakorlatokon kívül a gyermek kimondja 
a számszót;

c) ehhez j:n  a számjegy, melyet az előadó egyik kezével a táblán mutat.
Nyilvánvaló, hogy az ujjak és ezen mozgási gyakorlatok szerepe néni szorít

kozik csupán arra, hogy a számok felfogását kisérje, ellenkezőleg azok használata 
ép oly fontos, akkor is, mikor műveletek elvégzéséről van szó ; bár kezdetben bizo
nyos mozgási nehézségek miatt és mert az ujjak áttekintése nem oly világos, más 
jól látható tárgyak bevonása is szükséges. Tapasztalatom szerint a gyermeknek is 
jobb, ha előbb tárgyakon tanul számolni s az ujjak használata csak ezután kövétke-,- 
zik. Használom ezenkívül Nöll-nek alábbi gyakorlatait is, melyek ütenyben és karban 
elvégezve igen alkalmasak a számolási formák megtanulására.

Kinyujtás és becsukás 5,2,7, egyidejűleg mondják: öt meg kettő hét, közben 
minden számszóhoz a megfelelő ujjmozgást hozzákapcsolják. Aztán ezt: kinyujtás és- 
becsukás 8, 3, 5, közben mondják: 8—3=5.

Ha a tíz első szám begyakorlását átléptük, akkor az ujjakat felhasználhatjuk 
a 10—20-ig (10 j-3 =  13; 10+ 6=16), vagy a 20-100-ig (10+10+10 =  30), de sőt 
az 54 (10+10+10+10+10+4) stb. számok szemléltetésére is.

Mint már fentebb is említettük, mindaddig, amíg a gyermekek a fejszámo
lásban nem járatosak, de sőt a 10-et átlépő műveleteknél, vagy pl. a 7 + 4 + 9  
feladat elkészítésénél minden számot ujjaink segítségével adunk össze. Van a gyenge 
tehetségűeknek bizonyos százaléka, akiknél ez az eljárás az egyedüli, amely nekik 
az összeadást lehetővé teszi; az előadótól függ, megszabni az időpontot, amelyben 
az ujjak használatától el lehet térni, amennyiben t. i. a tanulókat más úton-módon 
lehet számoltatni.

Az első tizes átlépése az a terület, amelyen a konkrétről az abstraktra való 
átmenetnél az ujjak igénybevétele különösen hasznosnak bizonyult. Nem lehet eléggé 
hangsúlyozni ezen pontnak a számtanoktatás szempontjából való fontosságát, mely 
a tíz első számnak és azok szétbontásának, részeinek alapos ismeretét feltételezni. 
Vegyünk egy kivonási példát: 12—5. A gyermek szokás szerint 12. ujjat mutat így; 
10+2. A tizet leteszem az ölembe vagy a fejembe. Hogy ebből 5-Öt elvehessen, 
előbb az utoljára mutatott két ujjat kelt elvennie s csak aztán vehet el hármat a már 
előbb mutatott, de most megint a padra tett tíz ujjból; ez a számolási eljárás csak 
akkor végezhető el eredményesen, ha a tíz alsó szám szétbontásában járatos a gyer
mek. Ha ezt a gyakorlatot ebben a formában már gyakorolták, csak egy lépés választja 
el a tanulót az elvont számolástól, mikor a gyermek a műveletnek ezt a két egy
másután következő fázisát már csak a képzeletben látja, A gyengébb gyermekeket 
— akik az elvonásnak erre a fokára nem jutnak el (és mily nagy számban akadnak 
ilyenek a gyengetehetségüek közt!) — talán még elemibb módon is taníthatnák erre 
a műveletre 12—5, mégpedig olyan formán 12 ujj =  10 (leteszem az ölembe) + 2 . 
Ebből elvesszük előbb a kettőt így: egy, kettő, felveszem a tizet az ölemből asztalra 
és tovább számlálok: három, négy, öt, miközben minden számnál egy-egy 
ujjat behajlítunk.

Később aztán az ujjak a tízeseket ábrázolhatják, de különösen is hangsúlyoz
zuk, hogy csak akkor, ha a 10-eseket előbb a valóságban, tárgyakon már gyako
rolták — s így megkönnyitjük

a) a számlálás megtanulását. A tízeseket ujjaikon ellenőrizhetik: 40-etpl. négy 
ujjal, — 80-at nyolc ujjal mutatnak mindaddig, amíg ezek a fogalmak egészen világosak;

b) az ujjak, ha tízeseket ábrázolnak, megkönnyítik az ilyen műveleteket:: 
60+20, 50+30, 20+30+40 stb.

Ha majd a gyengetehetségű az iskolából kikerült s évek múlva annyi fárad
sággal megszerzett elvont fogalmak fejéből többé-kevésbé elszálltak, ha a többi 
szemléltető eszköz (játékok, számképek stb.), amelyet az iskolában használt, nem 
áll rendelkezésére, vájjon nem érzi e magát szerencsésnek, ha mozgási emlékezetében 
megtalálja azokat a segítő eljárásokat, amelyek segítségével a gyakorlati élet számtani 
feladatait meg tudja fejteni, amelyeket soha sem tudott volna megoldani anélkül a
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páratlan kitiinőségü számoló eszköz nélkül, amely mindenkor rendelkezésére á ll: 
tíz ujja nélkül.

B)
Másik módszer, melyet nézetem szerint sem a normálisoknál sem a gyenge- 

elméjüeknél nem alkalmaznak eléggé: a számképek. Ez abból a tényből indul ki, 
hogy pontok közül, ha azok t. i. egy sorban vannak elhelyezve, 4—5-nél többet nem 
tudunk megkülönböztetni; ezt számos laboratóriumi kísérlettel állapították meg ; 
amelyekből kitűnik, hogy igen sokan, niég felnőttek is, a 4 és 5 tárgyból álló soro
kat öntudatlanul eltévesztik. Az a tény, hogy az elemi számtanoktatásban még ma 
is olyan számológépeket használnak, amelyeken 10 egyforma, egy sorban álló ¡golyó 
van, mutatja a legjobban, mily kevéssé vetnek számot és alkalmazkodnak bizonyos 
tanítási segédeszközök a tapasztalati lélektan legbiztosabb megállapításaihoz. Más
fajta az a számológép, amelyen a golyók két színben vannak tartva, az els,ő tizes 9 
piros és 1 sárga golyóból, a második tizes 8 piros és 2 sárga golyóból áll és így tovább. 
De kérdem: hol marad ezen módszernél a szemléltetés, ha 4-et meghaladó számról
van szó ? A tanuló azt a számot, amely 1-et, 2-öt, 3 -at..........10-re kiegészíti csak úgy
tudja felfogni, ha a golyókat megszámlálja, de az így elrendezett golyók megszám
lálása nagy figyelmet igényel még a felnőttektől i s : itt tehát szemléltetésről beszélni 
sem lehet. Vannak számológépek, amelyek jobbak az említetteknél, amennyiben raj
tuk minden tízest 5—j—5 más színű golyó ábrázol; de még itt is ügyelnünk kell rá, 
hogy a gyermek tudja, mikép minden golyócsoport 5-öt ábrázol, mert a szemlél
tetés neki ezt meg nem mondja.

Ép azért, hogy ezt a súlyos hibát elkerüljék, hogy a szemléltetést valóságossá 
alakítsák át, egyes szerzők „számképeket“* állítottak össze; azaz csoportosításokat, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a tárgyaknak nagyobb számát első pillanatra felfog
hassuk, sokkal gyorsabban, mint az egy vonalban való elrendezésnél ez lehetséges. 
Általában az a nézet, hogy a mai napig Lay-rendszere a legjobb, mert a leg
könnyebb feltételeket valósítja meg: a számokat karikák ábrázolják s közülők 4—4 
egy-egy négyzetbe van csoportosítva; egyik négyzetet a következőtől nagyobb térség 
választja el. Pl. a 9 Lay rendszerében így néz ki ° °  ° °  0 Amint látjuk, a szám
felfogása szempillanat alatt történik meg, mégpedig egészen 12-ig. A négyszögeket egy, 
pillanat alatt felismerjük, ép úgy mint az egy sorba rakott három pontot.

Lay képeinek az ad nagy jelentőséget, hogy gyakorlati kísérletek alapján kelet
keztek, melyeket következetesen tolytattak mindaddig, míg csak meg nem állapították, 
hogy minden feltétel megvan bennük, hogy ezek, segítségével tiszta, világos és gyors 
szemléleteket hozzunk létre. Majd ha egyszer lehetővé válik, hogy minden tanítói 
eljárásunkat ilyen vizsgálatnak vessük alá, kétségkívül fognak olyan módszerek fel
tűnni, amelyek a gyermek lelkének jobban megfelelnek. Lay először is a számfelfo
gást vizsgálja hallás és látás útján: a gyermekek sokkal többet hibáznak, ha hallott 
hangokat ismételnek, mint ha látott képeket lerajzolnak. Aztán megállapítja a szerző 
— előbb már említettük is — hogy az ember igen hamar, már a 3-nál, 4-néj 
elérkezik azokhoz a számokhoz, amelyek egy sorban, még valahogy felfoghatok; ezt 
a határt sokszor azért nehéz megállapítani, mert némely gyermek a 4 golyót egy 
pillanat alatt 2-j-2-re (5-öt 3-j-2-re) bontja fel; ezekben az esetekben természetesen 
szó sem lehet többé a számnak egyszerű felfogásáról.

A számképek alkotására felhasznált tárgyak alakját, színét, egymástól való- 
távolságát mind külön-külön kísérletileg tanulmányozták. A kerek alakot találták leg
megfelelőbbnek, mert a szem a kör közepére irányul s nem követi az alak körvo
nalait. A színekre vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy a színek maguk nem oly 
fontosak, fontos a sötét és a világos váltakozása; hogy a szemnek túlnagy világítás 
által való kifáradását elkerüljük, ajánlatos, hogy a körök a sötét alapról jól elüsse
nek; a fekete és a fehér az a két szín, melyek a legerősebb ellenhatást váltják 
k i; ezáltal a képzetek erejét és tartalmát kedvezően befolyásolják; másrészt az élénk, 
sokféle színeket kellemes érzetek kísérik, melyek az emlékezeti képek megrögzítését 
befolyásolják kedvezően. A legmegfelelőbbnek látszik az a távolság, mely egyenlő a 
körök átmérőjével; a négyszögek közt levő távolságnak P/a-szer, 2-szer akkorának 
kellene lennie, mint amekkora az átmérő.

Ezután a szerző a számok felfogását vizsgálja aszerint, hogy azokat egy sor
ban vagy négyszögletes alakokban (Lay rendszer) tesszük a gyermekek elé; a vizs
gálatokat egyidejűleg elvégezte kis kezdő I. osztályos gyerekeken és tanítójelölteken. 
Ez a két vizsgálat mindig megegyezett: az idősebb tanulók eredményei sokszor jel
legzetesebbek, mert náluk ritkábbak a figyelem-eltolódások. Lay kísérletei megáila-

* E kérdés történetére és egyéb vonatkozásaira szóló adatokat megtaláljuk Lay klasszikus mun 
kájában, melynek cime Ftihrer. durch den ersten Rehenunterricht
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pították, hogy a hibák száma a számok felfogásánál ötszörié kisebb, ha azokat: 
egyszerű sorok helyett négyszögletű képek alakjában ábrázolják.

Lay műveletekkel (összeadással, kivonással) is végzett kísérleteket, 
mégpedig részben négyszögletű, részben egy sorban fekvő mennyiségeken. A kísér
let abból állt, hogy függőleges vagy ferde vonallal két részre osztott számokat 
őo oo vagy ° o ° /0 o a vizsgált egyénnek emlékezetből vissza kellett adnia, 
még pedig előbb az egész számot, aztán a részeket, majd előbb a részeket, aztán 
az egész számot. 70 tanítóképző intézeti hallgató 35 hibát ejtett a négyszögletű, — 129 
hibát az egy sorba helyezett számképrendszeren.

Lay azt következteti ebből, hogy a műveletek elvégzése kétségkívül könnyebb, 
gyorsabb és biztosabb a négyszögletű számképek, mint a sorok alkalmazása mellett.

A négyszögletes számalakok előnye nemcsak az egyidejűleg észrevehető szám- 
mennyiségek nagy számában rejlik, hanem abban is, hogy a gyermek egy szempil
lantás alatt szemléleti úton, minden műveletet felfoghat rajtuk, amit azon a számon el 
lehet végezni; egy pillanatra észrevehetjük pl. a 6-ot ° ° ° 4-j-2, 3-j-3, 6—1, 6—2, 
2X3, 3X2, 6 :2 , 6 :3.

Lay számképének fölénye más rendszerek fölött abból a tényből is kiviláglik, 
hogyha egyik képet szétbontjuk vagy egyik részét elvesszük, a maradék megint 
csak egy, a gyermek előtt ismert számkép lesz, ami nem így van, ha pl. ebből a formából.
° o° vesszünk el egyet, a megmaradó 4 nem a gyermek előtt ismert ° ° lesz.
I 0 0

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a számképek lehetővé teszik a gyermeknek, 
hogy egy számot képezzen vagy megkülönböztessen, még mielőtt számlálás útján oda 
ért volna. Ez részben előny, részben hátrány. Előnyös abban az értelemben, hogy a 
gyermek a 6-ról ebben az alakban ° ° ° sokkal világosabb fogalmat alkot, mintha 
a 6-ot csak akkor ismerné fel, ha 1— 6-ig megtanult számlálni. Hátránya abban van, 
hogy a tárgyaknak ilyen elrendezése a gyermeknek pihenő párnául szolgálhat, ha 
a rajz elkészítésével beérné, anélkül, hogy megtanulná a 6 tárgyat egy vonalba rakni 
de a tanító is csalódhatik, ha azt gondolja, hogy a 6-ot teljesen elsajátította a 
tanuló, mikor a tanuló a tárgyakat a számkép alakjában el tudja rendezni. Ha a 
gyermek a számképet látva 6 ujjat mutat is, sőt ha a számszót és a számjegyet is 
hozzá mutatja, még akkor sem biztos a tudása; a 6 elsajátítása csak akkor lesz 
biztos, ha 6 tárgyat egy sorba tud rakni s azokat meg is tudja számlálni. Előfordul 
néha, hogy a számok mértani alakban való elrendezése inkább nehézséget, mint egysze
rűsítést hoz : némely hallótípusú gyermek, aki a rajzolásban elmaradt, gyorsabban tud 6-ot 
így 0 0 0 0 0 0, mint így ° ° ° rajzolni; egyeseknél az utóbbi rajz arra adott okot, 
hogy összezavarják a mennyiségeket, mert a 3-at és a 6-ot felcserélték. Az ilyen 
esetek megállapítása helyén való, de ezek (rendkívüli nehézségek eseteit kivéve) 
nem teszik okvetlenül szükségessé, hogy a számképek használatáról lemondjunk; ez 
utóbbiak nagy előnyei — hogy t. i. a mennyiségekről s az azokat alkotó részekről 
világos, tiszta fogalmakat közvetítenek — felérik a nehézségeket, melyeket le kelt 
győzni, hogy azokat megszokhassuk.

C)
Magától értetődik, hogy az ujjak használata és a számképek alkalmazása az 

egész számtantanílást nem teszi ki. Ha súlyt vetettünk rá, hogy erre a két eljárásra 
támaszkodjunk, ez azért történt, mert úgy láttuk, hogy ezek előnyei a számtantaní
tásra általában, különösen pedig a gyengetehetségűeknél és gyengeelméjűeknél igen 
jelentősek. A szemléltető és kézimunka órákon, a séták, kirándulások alkalmával, 
a mindennapi élet eseményeinek megbeszélésekor, minden alkalmat megragadunk, 
hogy a gyermekekkel számiáltassunk, hogy az első számokat jól emlékezetükbe 
véssék és hogy ezeket a számokat szétbontsák. Ha idáig eljutottunk, igen sok szóbeli 
gyakorlatot kell tartani s ezeknek az Írásbeli-, továbbá az elvont számolási munkála
tokat meg kell előzniük. Sokszor hibás a gyermek beszéde, az irás is igen nagy nehéz
ségeket okoz neki; sokszor előfordul az is, hogy a gyermekek teljesen képtelenek 
hibátlanul elmondott formáknak a leírására ; csak időt nyerünk, ha a tanulónak írásbeli 
munkát nem adunk addig, amíg őt erre gyakori szóbeli gyakorlatok képessé nem teszik.

Fontos, hogy az első 10 számnál mindaddig megmaradjunk, míg a gyermek 
azok kölcsönös vonatkozásait felfogta, mert ezek a számok képezik az alapját az 
egész számolásnak. Ez okból kellett itt majdnem kizárólag az első számolás 

. alapjaival foglalkoznunk, mert az alaposságtól függ a további lépések eredménye.
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Másik fontos elv a számolás tanításnál, hogy a konkrétről az elvontra körül
tekintően térjünk át Ebből a szempontból alább nehány példát is mutatunk *) 
be, mert gyakorlatból tudjuk, hogy ez az átmenet nehéz és sok elővigyázat szük
séges, mielőtt erre ráléphessünk, ha azt akarjuk, hogy számtantanításunk biztos ala
pokon nyugodjék.

1. Példa. Olyan gyakorlatról van itt szó, mely a gyengeelméjű gyermekeknek 
minden tekintetben jól megfelel. (Ezt a gyakorlatot H. Mai re la Chaux de Fonds-i 
tanítónál láttam, a gyengeelméjűek egyik osztályában.) A gyermekek egy kosár vagy 
fiók körül állnak. Tegyük fel, a 7-nek a begyakorlásánál tartanak. Egyik (mondjunk A) 
gyermeknek 7 labdát (nem gummiból valót!) vagy 7 gesztenyét, esetleg másféle 7 tárgyat 
adunk a kezébe, amivel dobni lehet s neki azokat a kosárba bele kell dobni a; 
ahányszor ez a beledobás sikerül, a gyermekek karban számlálnak: 1, 2, 3 . . . .  
Kitűnő gyakorlat ez a körül állóknak, mellyel figyelmüket gyakorolják és a gépies 
tevékenységnek gátat vetnek, mert nem számlálhatnak mindig, ha a labda leesik, 
csak akkor, ha céljait nem téveszti el s a kosárba hull. Ha aztán minden labdát 
elhajított s azokat a gyermekek Lay-rendszere szerint elrendezték (ezt már maguktól 
elvégzik, ha a képeket ismerik), akkor arra a kérdésre kell felelniük: hány labda 
van a kosárban ? hány a kosár mellett ? A gyermekek karban felelnek és most már 
semmi nehézséget nem okoz ez a formula: 4-j-3 — 7. Most másik gyerek következik, 
mondjuk a B. Ugyanazokat a gyakorlatokat végzi, mint az előbbi, de az eredmény 
talán ez lesz 24-5 =  7. Azután jön a C, 6-j-J.-= 7-tel. A tanító minden dobás után 
nemcsak az utolsó formulát mondatja el, hanem azok eredményeit is kikérdi, akik 
előbb dobtak. Mondd el csak, hogyan is csinálta A: 4-j-3 =  7. Te meg mondd el, 
hogyan csinálta B s így tovább. A tanító ugyanazon szétbontás megismétlését 
elkerülheti, ha a gyermeket a célhoz, a kosárhoz közelebb vagy attól távolabb 
állítja, vagy ha a labdákat a balkézzel dobatja (balkezesek ilyenkor természetesen 
a jobbot használják.) Ez a tanítás ideálisnak tekinthető a gyengeelméjűeknél, mert 
mozgást, kézi cselekvést és ügyességet vált ki a gyermekben; beszédre ösztönöz 
az érdeklődés által, melyet felkelt. Az a tény, hogy minden szám szétbontása átélt 
kis eseményből keletkezett, egy bizonyos gyermekhez van kötve, nagyon is emeli 
az érdeklődést valamennyi összetétel iránt. Sokszor magam is csodálkozva állapí
tottam meg félórai ilyen munka — vagy játék — után, mily sok gyermek tudta a 
szóban forgó szám képzésének különböző módjait elismételni s mennyien tudták 
a második alkotó részt kitalálni, amelyre szükség volt, hogy a begyakorlandó 
számot kiegészítsék.

Ugyanaz a gyakorlat alkalmat ad Írásbeli munkákra is, melyek a növen
dékek fejlődési foka szerint különbözők lehetnek.

a) A leggyöngébbek lerajzolják a kosarat vagy a ládafiát, bele 4, melléje 3 
labdát v. gesztenyét; aztán a többi változatot is.

b) mások ugyanazt a rajzot készítik el, de melléje írják az írásbeli formulát 
is : 4-f3 =  7 stb.,

ejvannak, akik az írásbeli formulát maguk tudják levezetni és leírni, ha a 
rajzot elkészítették;

d) később már csak a fiókban levő labdákat rajzoljuk fel a nagy táblára s a 
gyermeknek kell kitalálnia — vagy emlékezetébe idéznie — hányat kell a 7 kiegészí
téséig még hozzá rajzolnia;

e) ugyanez a gyakorlat, de melléje írva az írásbeli formulát;
f i  elhagyjuk a rajzolást, a táblán ez áll 4 +  =  7, 2># ' = 7  s a tanuló

leírja és kiegészíti ezeket.
g) a gyermek emlékezetéből, a rajz segítsége nélkül elismétli a 7 képzésének 

valamennyi módját. Ez utóbbi gyakorlatnál különösen kitűnt, mennyire megkönnyítik a 
munkát az egyes gyermekeknek, a szétbontások cselekvéseihez kapcsolódó emlékezeti 
képek.

Ez a tanítási mód megvalósít oly kívánalmat, mely máskülönben az egyenlőt
len és széteső elemekből álló kisegítő iskolai osztályban csak nehezen lenne elér
hető ; ennek segítségével egyidejűleg 3-féle gyermekcsoportnak lehetünk hasznára.

a) Az egész kicsinyeknek, a nagyon visszamaradtaknak, akik a lecke célját 
(ugyanannak a számnak különféle összetételét) még nem tudják felfogni, de akik a 
számokat elmondják s az előttük ismert legkisebb számok felé érdeklődéssel 
fordulnak;

b) azoknak a gyermekeknek, akiknek a lecke tulajdonképen szánva van s akik
nek a szám (a 7) felbontását és annak különböző tényezőit meg kell tanulniok;

c) végül az előrehaladottabbaknak, akiknek 1. a számok szétbontása felett átte

*) L. Dr. Nathan, Dr. Durot: Les arriérés scolaires (Paris, 1913) c. munkájának A tízesekről 
és a méterrendszerről szóló fejezeteit.
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kintést nyújt, amit a beszélni tudókkal nem lehet eleget ismételtebb, hogy az náluk, 
hogy úgy mondjuk testté és vérré váljék; — 2 lehetővé teszi, mint második átmenet 
a konkrétről az elvontra ezen újból alaposan betanult fogalomnak nehezebb esetekre 
való alkalmazását: mindjárt a most leírt lecke után a tanulók haladottabb csoport
jával kiszámíttatjuk ezeket 12—7, 16—7, 14—7 és röktön számot adhatunk magunk
nak róla, mennyire:segíti őket a számolásnál a 7 szétbontásának teljes elsajátítása: 
12—2—5, 16—6—1, 14—4—3, olyan gyakorlat ez, amire ők minden előkészítő lecke 
nélkül talán képtelenek volnának.

2. Példa. Az ujjak használatáról szólva már említettünk egy eszközt — mely 
igen hasonlít a most vázolthoz — s alkalmazandónak mondtuk, hogy annak segít
ségével a számolásnál a konkrétról az elvontra elsietés nélkül átmehetünk. _ Igen jó! 
felhasználhatjuk ezt a szorzás szemléltetésére is: pl. ha a gyermek ki akarja számí
tani, hogy 7 tyúknak hány lába van, 8 asztalnak hány lába van, 6 tizfilléres hány 
fillért ér, akkor 7, 8, 6 ujjat tesz a padra s ezek 7 tyúkot, _ 8 asztalt, 6 tizfillérest 
jelentenek s miközben minden ujjra 2-öt, 4-ef, 10-el stb. számlál, megkapja a kívánt 
eredményt.

3. Példa. A már említett játékok közt egyik-másik igen ügyesen oldja meg 
a konkrétról az elvont számolásra való átmenetet. Ilyen pl., a gomblottó: a gyer
meknél van tegyük fel a 8-as számnak a kártyája; most egyezteti a különböző kár
tyákat : 4^—4, 5-j—3 stb. minden helyes megoldás után a megfelelő formulát el is 
mondatjuk. Megkísérelhetjük a gyermekkel kitaláltatni, melyik kártyát cseréltük ki 
azalatt, amíg ő behunyta a szemét; hogy célunkat elérjük, megállapíthatjuk a nagy 
és kis kártyák eltüntetésével, hogy a különböző formák látási emlékezetébe bevé
sődtek-e s hogy tudja-e azokat el is mondani. Ezután fokozatosan nehezedő gyakor
latok következnek kézimunkával vagy rajzzal, majd írásos feladatokkal, hogy ezeket 
a képzeteket a gyermek saját tevékenységével megerősítse. Csak akkor, ha a tanuló 
ezekben a gyakorlatokban jártasságot szerzett, lehet ugyanabban az órában (szem
léltetve vagy máskép) több számnak a szétbontását ismételni.

4. Példa. Nagy nehézséget okoz a gyengeelméjűeknél a pénz kezelése, mert 
igen nehéz az alacsonyabb színvonalon álló gyengeelméjűekkel megérttetní, hogy egy 
pénzdarab 2, 5 vagy 10 koronát ér. Értelmüket ez annyira meghaladja, hogy csak 
sok gyakorlás után vihetők erre rá. Decroly erre is igen ügyes gyakorlatokat talált fel.*) 
Az egyik gyakorlat, amelyet jó eredménnyel alkalmaztam ezen nehézségek legyőzé
sénél, abban áll, hogy a gyermekeket rászoktattam az 1 és 2 jelzésű pénzeknek 
olyaténképen való megszámlálására, mikép pl. az 1 koronásra egyet, a 2 koronásra 
kettőt üssenek. Ezt a gyermekes módot a tanuló magától elhagyja, mikor megtanulta 
a kettőt egyszerre számolni. Meg kell őt szoktatni, hogy hasonlókép járjon el az 5 
koronás megszámlálásánál is, közben, amint csak lehetséges, az ötösöket egyszerre 
számiáltatjuk meg.

5. példa. A gyengeelméjűek emlékezetének gyengesége teszi nehézzé olyan 
fogalmak elsajátítását, amelyeknél a szóbeli kifejezés is szerepet játszik; ilyen pl.'- 
a tucat, féltucat, másféltucat; viszont a gyakorlati életben oly nélkülözhetetlenek 
ezek, hogy elhagyásukra gondolni sem lehet. Akinek egy kis gyakorlata van a gyenge- 
tehetségűekkel, tudja, mily soká összetévesztik ezeket a fogalmakat és hogy az itt 
ejtett hibáik inkább a kifejezések meg nem értéséből s nem kiszámításából erednek. 
Hogy ezeknek elsajátítását megkönnyítsem, Lay négyszögletes alakjai szerint papír- 
tojásokból tucatot, féltucatot, másféltucatot ragasztottam fel kemény kartonra. Kez
detben két kifejezést emléztetek sok ismétlés által, miközben a tucatot és féltucatot 
mutatja és kimondja a gyermek, csak aztán kapcsolom össze a hozzáadással és 
elvevéssel (l/a tct-f-3 stb.) A másfél tucat fogalma csak néhány órával később jön 
hozzá, amikor a megelőzőket már teljesen felfogták; ezeket újra sok beszédgyakor
lattal kezdjük. Bizonyos, hogy a gyermek emlékezetében mindez megmarad, ha a 
segítőeszközöket el is vonjuk tőle.

Ehhez hasonló játékkal megkönnyíthetjük a gyermeknek a pár felfogását. 
Különféle kartonokon 2, 7 stb. pár cipő van felragasztva; a gyermeknek ezekre rá 
kell ragasztania a cédulákat, amelyeken ez á ll: 2 pár 4 cipő; 7 pár 14 cipő stb.

6. példa. További nagy nehézséget okoz az alacsony fokon álló gyengeelmé- 
jűeknek az idővel kapcsolatos számolás: ami időbeli képzeteik gyengeségéből ered; 
az idő fogalmáig tanítványaink sokáig nem érnek fel. Még ha az életet, a valóságot 
vesszük is igen gyakori szemléltetéseinknél alapul, még akkor is csak nehezen tud
ják a hét, hónap, évszak, év fogalmát elérni. Sok közvetlen megfigyelhető gyakor
latra van szükség, mielőtt őket ezekkel a fogalmakkal kapcsolatos — akár a _ leg
egyszerűbb — feladatokba bevezethetnék. Előbb a napszakokat kell megfigyeltetni 
és tisztázni; aztán a hét napjait, miközben minden napnak a sajátosságát, érdekes- •*)

•*) Lásd : L’ initiation a l’activité
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ségét felrajzoljuk, amelyeket aztán szorgalmasan ismételünk. A hónapoknál a havi 
naptár lapjaira olyan képeket ragasztunk fel, amelyek az évszakoknak megfelelnek; 
minden hónap végén az elmúlt hónapokat sorban elmondatjuk, amelyeknek képei 
a szobában fel vannak akasztva s így igyekszünk a gyermekeknek lehetővé tenni, 
hogy fogalmuk legyen róluk. Itt is igen egyszerű eszközt készítettünk: egy kartonra 
a hét napjai fel vannak ragasztva ; aztán egyes cédulák vannak a különböző napok
kal; ezekkel a gyermek maga állítja össze a hetet; ehhez hasonló másik játékkal az 
évet állíthatjuk össze. Midegyik játékot külön gyakoroljuk; később mind a két játé
kot felhasználjuk, hogy a hetet, a napokat, az évet, a hónapokat megkülönböztessük ; 
a gyermek a napokat hétté fűzi össze vagy elvesz belőle napokat;" megszámlálja a 
több hétben található napokat ; hasonlókép számol a hónapoknál ; az emlékezések, 
amelyek ebből a kis anyagból neki megmaradnak, megkönnyítik neki a munkát, ha 
majd elvont számolásra kell áttérnie.

D)
Ha eljutottunk oda, hogy a konkrétról az elvont számolásra kell átmennünk, 

Decroly magasabb játékait haszonnal alkalmazhatjuk itt is. Az „Initiatíon“*) című 
munkájában Decroly és Monchamp behatón ismertetik ezeket a játékokat, amelyek 
közt mind a négy műveletre a pénzre, időszámításra stb. találunk értékes s a gyer
mekeket lebilincselő gyakorlatokat.

Az a terület, ahol a számolójátékoknak nagy hasznát vehetjük: a Számlálás, 
Felhasználhatjuk ezeket az 10 —20-ig és 10—10Ö-ig; aztán azoknál a számoknál, 
amelyeket könnyű elcserélni, vagy amelyeknél a helyi értékelés okoz nehézséget a 
gyermeknek: 24 és 42; 37 és 73. A tapasztalat bizonyítja, hogy a gyengetehetségű 
gyermekeknél ilyen segítségre szükség van. Fejlettebb gyermekeknél ezek a játékok 
ezerig terjedhetnek, miközben a nagy mennyiségeket zsákok jelzik, melyekre a tar
talom számjegyekkel van ráírva. Ezen játékok mindegyike a következő részekből á ll:.

a) egyes kártyák, amelyeken a számok vannak ábrázolva (a 20 pl. két sorban 
Lay rendszerében, vagy máskép)

b) kisebb cédulák, amelyekre a számjegyek vannak felírva; (20)
c) másik cédulára a'számszók vannak felírva (húsz)
cl) fejlettebb ■ gyermekek kezébe olyan cédulákat is adhatunk, amelyeken a 

tízesek vannak jelezve (2 tizes).
A játék abból áll, hogy a számképre a megfelelő cédulákat mind rárakja a gyermek.
Hasonló , játékot ajánlhatunk a törtek begyakorlására. Az a) sorozat jelzi magát 

a kartonból kivágott törtet a b) sorozat a számokkal kifejezett törtet mutatja (3,j) a
c) sorozaton pedig betűkkel van felíiva a tört (háromnegyed.)

Mindezek a gyakorlatok természetesen nem merítik ki a gyengeelméjűek szá
molási oktatásának tövises útjait. Főleg gyakorlatiasságra törekedtem. Éltes M.

Szakirodalom.
Borbély Sándor : A magyar siketnéma oktatás bibliográfiája és adatgyűjte

ménye 1920 végéig. Összeállította a S. T. O. E ■ felkérésére. . . . .  egyes, elnök, d  sn. 
váczi kir. orsz. int. igazgatója. Kiadja a M. S, O. című szaklap 25 éves fennállásának 
évfordulóján a fentnevezett egyesület a vall. és közokt. miniszter támogatásával. Vácz 1924.. 
I. kötet. 124+XII. old. — Lapzárta után értesültünk a munka megjelenéséről, melyre 
alkalomadtán még visszatérünk.

F. A. Rauh és A. _D. Drozsin Az oroszországi siketnéma-intézeti tanárok 
Moszkvában, 1910. dec. 27—30. tartott országos értekezletének munkálatai. A moszkvai 
városi Arnoldo-Tretyakovszkíj-féle sn. int. kiadása. 1911. 369 oldal. Az orosz siket
néma-intézeti tanárok 1910. dec. 27—31-ig országos értekezletet tartottak Moszkvá
ban az otíani Arnoldo-Tretyakovszkíj intézet 50 éves fennállása alkalmából. Nem 
szándékozom itt részletesen ismertetni az oroszországi 1910-es állapotokat, bár az 
igen tanulságos, ajánlatos lenne. Ép azért hiszem, hogy ezt a munkát elvégzi Sturm 
József ko l.egám, akivel együtt volt alkalmam a moszkvai intézetet meglátogatni. Most 
csak egy témát akarok kiragadni a sokból: a gyengetehetségű siketnémák ügyét.

A kazáni intézet igazgatónője, E. Q. Lasztocskina terjedelmes dolgozatban fog
lalkozott a gyengetehetségű siketnémák oktatásával. Munkáját, mely a gyengetehet
ségű siketnémák ügyének meleghangú szószólója, röviden a következőkben"ismertetem.

A siketséget előidéző okok igen gyakran nem szorítkoznak csupán a hallás 
szervének szétrombolására, hanem az idegrendszer egyéb, kisebb vagy nagyobb 
jelentőségű fogyatkozásait is okozzák. Ily esetben a siketséghez a siketnéma szeren
csétlen helyzetét még inkább súlyosbító fogyatkozások társulnak. Egyik ilyen fogyat
kozás, mely elég gyakran kisérője a siketségnek, az értelmi képességek abnormitása.

* D ecro ly-M oncham pL’ initiation a 1’ activité intellectuelle et motrice par le jeux éducatifs* 
Neuchâtel. Delachaud et Corn. ■



30

A gyengetehetségű siketnémák az osztálynak súlyos terhet jelentenek, mert 
normális társaiktól állandóan elmaradnak. A tanárnak örökösen azzal kell számolnia, , 
hogy az adott anyagot még nem voltak képesek kielégítően elsajátítani vagy pedig 
máris elfelejtették, amit csak imént tanultak. Ha a tanár ily esetben új anyagra tér 
át, akkor azokat az elmaradókat tulajdonképen kizárja az osztály munkájában való 
részvétel lehetőségétől. Lelkiismeretes tanár erre nem határozhatja magat, hanem 
igyekszik a gyengéket különös figyelemben részesíteni, idejének nagyobb részét nekik 
fenntartván, hogy ez által valahogyan kiegyenlítse azt a különbséget, mely tanítvá
nyainak értelmi képességei között van.

De hamarosan meggyőződik arról, hogy ezzel csak kart okoz. o amikor 
belátja, hogy minden fáradsága meddő marad, megbuktatja a gyengetehetségűeket a 
tanév végén. Á gyermek ismétel. Azonban a kétévi tanulási idő sem elegendő min- 
den esetben, megesik tehát az, hogy a gyengetehetségű siketnéma harmadszor is 
ugyanazt az osztályt járja. Ha pedig a harmadik évben felmegy a következő osztályba, 
ott újra csak megkezdődik a fokozatos elmaradás. Sőt már sokkal nehezebb lesz a 
.gyengetehetségű siketnéma helyzete, mert gyengébb képességei a magasabb osztály 
nagyobb követelményeinek még kevésbbé képesek megfelelni. Kimerül a gyermek s 
megakad fejlődésében. Arról nem is szólva, hogy á normálisok között az allando siker
telen erőlködésnek mily érzelmi hatása van a fogyatékosra s milyenek aztan ennek 
a következményei. S végeredményben, ha el is végezné nagynehezen az összes 
osztályokat, mit visz magával az intézetből kilépő gyengetehetségű siketnéma ? Nagyon 
is elemi ismeretét a beszédnek, mely sémmi esetre sem elegendő arra, hogy a kor 
nyezetével való érintkezésre felhasználhatná és töredékeket egyéb ismeretagakbol, 
melyeket félig meg nem értett, félig el nem sajátított.

A dolgok ily állása mellett a siketnéma-intezetek nem teljesíthetik feladatukat 
a gyengetehetségűekkel szemben, ami — tekintve azok nagy számát (a kazáni inté
zetben 1900—1910-ig a növendékek 40 %-a volt gyengetehetségű), — nem hagyható 
figyelmen kívül, oly megoldási módokat kell tehát találni, amelyek mellett a gyenge- 
tehetségűek meglévő értelmi képességeit ki lehessen fejleszteni és őket az eleiben 
való lehető önállóságra képesíteni. Egyike a legfőbb teendőknek, a gyengetehetse- 
gűeknek a tehetségesektől való elkülönítése. Ennek az 1. vagy 2. tanév vegevel kell 
megtörténnie, amikor tényleg kitűnt, hogy a tannló nem képes megfelelni az adagos 
követelményeknek. Az elkülönítés történhetik külön osztályokban (a kazani intézet
ben) vagy külön épületekben (a pétervári, a charkovi intézetben).

A gyengetehetségű siketnémák oktatásának végső céljáról szólva, eloado két 
követelményt állít fe l: az értelmi képességek lehető kifejlesztése és az elet gyakor
lati követelményeire való előkészítés. Ez utóbbit úgy véli elérni, ha megtanítja okét 
a hangos beszédre oly fokban, hogy leendő környezetükkel, egyszerű kismuveltsegu 
emberekkel érintkezhessenek és ha valamely iparágat teljesen elsajátítanak.

A tanítási módszer alkalmazkodjék a növendékhez: lehet a hangos beszed 
módszere lehet Írásos, vagy mindakettő, de semmi esetre sem mimikái. A mester
séges jel semmit sem adhat a gyengetehetségűeknek, csak meg mkabb megnehezí
tené tanításukat. .......... . . . , ,  ,

Német módszerrel csak azok taníthatók, akiknél hallasi- vagy beszedmarad- 
ványok találhatók. Dacára annak, hogy a gyengetehetségű siketnémákat — az előbb 
említetteken kívül, — nem lehet végig a tisztán hangos beszed segitsegevel tanítani, 
a hangos beszédre mégis meg kell tanítani őket. Természetes, igen megszukitett 
tananyaggal: a leghasználatosabb szavak és szólásmódok, a legszuksegesebb nyelv

tani kivü] m£g csají a hittanra és számtanra tanítandók. Az ily módon
megszűkített tanterv aztán bőven hagy időt oly irányban való foglalkoztatásukra, 
mefynek jövendő életükre igen nagy jelentősége van, azok a rajzolás es az ipar.

A tanítási idő nagyobb részét az ipari képzésre kell fordítani. Az ipán képzés 
mellett földművelést, kertészetet vagy házi munkákat is fel lehet venni a tantervbe.

Még egy követelményt állít fel Lasztocskina: „ mert bármilyen ügyes is legyen 
a  tanár és bármily odaadóan is teljesítse feladatát, munkája csak akkor lesz ered
ményes, hogyha a növendékek száma csekély (hatnál nem több).

Az előadás után megindult vitából különösen figyelemre méltó F. A. Ráüli-nak, 
a moszkvai intézet igazgatójának a felszólalása. ..................

Rauh is a gyengetehetségűek elkülönítése mellett foglalt állást. Szerinte ez a 
kérdés a siketnéma-intézeti tanárok körében még heves vitákat vált ki. Az elkülö
nítés ellenzői szerint a fogyatékosak és normális képességűek közös oktatasa jótékony 
hatással van az előbbiekre, mert a tehetségesek példája serkentőleg hat iájuk ; a 
tanár szempontjából pedig azért ellenzik az elkülönítést, mert a fogyatékosokkal való 
állandó foglalkozás nagy terhet jelent. Az intézetnek azonban egyedu a _ gyengete- 
hetségű növendék pszihéjével kell számolnia. Hogyha a gyengetehetsegu hozza
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hasonló képességűekkel együtt tanul egy osztásban oly tanterv mellett, amely erő
inek megfelel, egészen másként fog fejlődni, mint hogyha a tehetségesek között 
állandó elnyomásnak, gúnynak, hasztalan erőlködésnek "van kitéve. Ezt megfontolva 
Dániában, Svédországban, Norvégiában, Finnországban máris elkülönítették a gyen- 
getehetségűeket, vagy parallel osztályokba vagy külön iskolákba. Az utóbbi termé
szetesen a jobb megoldás, de csak ott valósítható meg, ahol az egész ország iskolái 
egy vezetés alatt állanak. A moszkvai intézetben az újonnan felvett növendékek (évente 
kb. 30) tehetség szerint 3 csoportra különülnek e l : tehetségesek, közepesek és gyen
gék. A növendékeket bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat kiterjed: alakok, színek, 
mennyisegek megkülönböztetésére; tárgyaknak képekről és modellekről való megis
merésére; hangok utánzására; a hallás és a fizikai állapot megvizsgálására. Dániában 
a növendékeket csak az első tanév végével csoportosítják lehetség szerint. Rauh kife- 
jezest ad ama reményének is, hogy a közel jövőben a kísérleti lélektan megbízha
tóbb alapokat fog nyújtani a növendékek tehetség szerinti osztályozására.*) Ami pedig 
a tanítás módszerét illeti, Svédországban, Norvégiában, Dániában és Finnországban 
a vegyes módszer van alkalmazásban (hangos beszéd, írás és daktilologia). Lasz- 
tocskina előadásával kapcsolatosan az értekezlet a következő határozatokat hozta:
, „ , }• .A gyengetehetségű siketnémák tanításának a tehetségesektől elkülönülten 
kell folynia.

2. Szükséges külön intézetek felállítása, ahova a gyengetehetségűek áttelepí- 
tendok, miután megállapítást nyert, hogy nem képesek ugyanolyan feltételek mellett 
tanulni, amily feltételek mellett a tehetségesek taníttatnak. Abban az esetben, hogyha 
ily intézetek felállítása lehetetlen, a siketnéma-intézetekben külön osztályok szerve- 
zendok a gyengetehetségűek tanítására.

, ?. A gyengetehetségűek tanításának célja jövendő életük gyakorlati követel
ményei szerint állapítandó meg.

4. A gyengetehetségű siketnémák oktatása kizárólag szemléltető legyen és 
minimális tanterv szerint, mely képességeiknek megfelel, haladjon.

5. A tanítási módszer legyen Írásos vagy hangos beszédes, a növendékeknek 
a hangos be szedre való képességeinek megfelelően.

6. A gyengetehetségűek tanításának tárgyai: a) hittan, b) hangos és írott beszéd, 
v  gyakorlati számtan, d) rajzolás, e) ipar, földmívelés, kertészet, házi munkák.
i gyengetehetségűek ipari foglalkozása és általában a kézi munkák a leg
komolyabb figyelemben részesítendők, s a munkaidő nagyobb része erre fordítandó.

8. A gyengetehetségűek megállapításánál orvos jelenléte szükséges. Ungermann.

Vegyesek.
Új orsz. Szakfelügyelőnk. Berkes János igazgató, szakfelügyelő nyugalomba 

vonulásával a minisztérium Klug Péterre, a siketnémák szegedi intézetének igazgatójára 
ruházta a gyógypedagógiai intézetek orsz. Szakfelügyelőjének teendőit. Az új szak- 
telugyelo urat lapunk olvasóinak nem kell bemutatnunk Évtizedek óta az első sorban 
küzd o intézeteink fellendüléséért. Hivatása szerint a siketnémák ügyét szolgálta. 
Létrehozta ezelőtt egy negyedszázaddal a siketnémák áll. segélyzett intézetét Szegeden 
s mintaszerűvé fejlesztette azt. De amellett, hogy kiválót végzett a saját szakmájában, 
hathatósan támogatta a gyógypedagógia többi ágait is. Ennek köszönhető, hogy az 
ifjú vakok intézetet, az állami kisegítő-iskolát megalapították Szegeden. A fiatalkorúak 
züllésé ellen megindult társadalmi mozgalmakban állandó vezető szerepet visz s a 
szegedi gyermektanulmányi fiókkörnek is egyik megalapítója és ügyvezetője. Emellett 
a szegedi társadalom tudományos és művelődési mozgalmaiban is állandóan irányí- 
tolag vesz reszt. Több tudományos értekezést írt s amellett a Révai Nagy Lexikonnak 
nelso munkatársa. Az új orsz. szakfelügyelő nehéz időkben vette át a gyógypedagógia 
najojanak a kormányzását. Adja Isten, hogy erős kézzel a felvirágzás révébe vezesse !
• Sándor ünneplése. Március 7-én köszönte meg a váci siketnéma-
íntezet tañan kara a nyugalomba vonult Borbély Sándor igazgatónak negyedszázados 
munkáját, amit első sorban a váci intézet, de amellett a hazai siketnémaoktatásügv 
e s , az egesz gyógypedagógia érdekében kifejtett. A kedves meleg ünnepségre az 
egesz országból sokan jöttek össze Borbély tisztelői, aki nyugalomba vonult, de azért 
nem pihen. Munkásságának élénk bizonysága a Bibliográfia, melynek első kötetével 
az ünnepélyen lepte meg az egybegyűlteket. A mű megjelenését mai lapunkban jelezzük, 
legközelebb bőven foglalkozunk vele.
,.... Szaucsek István gyp. tanár kartársunkat,aki tudvalévőén mint tüzérhadnagy küz- 

dotte végig a háborút, a németek „Ritter dér deutschen Ehrenlegion“ címmel tüntették ki.

legközelebb v fs íz a lé r ta l '^ & e r t .  megtÖrtént a sike-tnéma gyermekek intelligencia vizsgálatával. Erre
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Szentimrei Márta kecskeméti áll kisegítő-iskola tanítónő kartársunkat a 
Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság“ dec. 24-iki ülésén rendes tagjává választotta.

” Honvéd József. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter 6424/925. számú ren
deletével á: hivatalos bírálat alapján az engedélyezett taneszközök jegyzékébe felvette 
Honvéd józssf kispesti áll. kiscgítő-iskolsi tanító ksi társunknak két tslálniányát. Az 
egyiknek „Hangkapcsolást szemléltető g é p a másiknak „Természetes rendszerié 
számológép“ a neve. Mindkettőnek az elemi népiskolák 1. osztályában való haszna
idét is megengedte a minisztérium. . . . . .  ....

A költségvetési vita alkalmával feltűnést keltett Nagy janos (egri képviselő) 
nagyszabású előadó beszéde: A gyönyörű beszédből intézeteinkre vonatkozólag közöljük 
az alábbi részt: „ . . .  a szakiskolák között kell megemlítenem a gyógypedagógiai 
iskolákat. Internálással egybekötött siketnéma intézet van hat, két ilyen iskola van 
bejáró növendékekkel, két műhellyel, 111 rendes tanárral, 22 óraadóval es-5o2 növen
dékkel. Vakok intézete van iskolakötelezettek számára egy, felnőttek szamara három, 
25. tanerővel, 7 óraadóval, 342 növendékkel. A gyengeelméjűek szamara^ két iskola 
van — Budapesten és Gyulán -  10 rendes, 3 rendkívüli tanerővel és 84 növendékkel. 
A gyengetehetségűek számára, hogy az elemi népoktatást ettől a tehertől megmentse, 
a kulluszkormány külön intézeteket állított fel. 10 ilyen intézet van az mszagbari, 
55 rendes tanítóval, 8 óraadóval és 931 növendékkel. A beszédhibások es nagyot
hallók számára is van egy-egy tanfolyam 69 növendékkel. A gyógypedagógiai isko
lákban működő tanítókat külön tanárképző intézetben képzik ki._ Ezeknek teha, Kettős 
képesítésük van. A gyógypedagógiai tanárképzőn ma 36 hallgató van, de, hogy ennyi 
is legyen, azt a kultúszkormány csak úgy tudja elérni, hogy egy-egy hallgató szamara 
havonta 80.000 papírkorona ösztöndíjat biztosít és élelmezésükről úgy tud gondos
kodni, hogy a vakok és siketnémák intézetében ugyanazt az eleimezest kapjak, mint 
a gyermekek. Külön meg kell említenem az ezen iskolákban működő tandok nehez 
helyzetét. Ezeknek a tanítóknak 18'7%-a ugyanis rosszabb helyzetben van, mint az 
óvónők, 11-3%-a rosszabb helyzetben van, mint az elemi iskolai tanítok, — bar kettős 
képesítéssel bírnak — 40% egyforma elbírálásban részesül a tanítókkal s 3 0 /„-a 
valamivel jobb helyzetben van, mint a tanítók. Ezek statusának rendezeset illetően 
a kultúszkormány mindent megtett. A kultuszminiszter úr erre vonatkozó felterjesztese 
a pénzügyminisztériumban van. A kultúszminiszter úr azt akarja elerni, hogy az ezekben 
az intézetekben működő tanerők 1— 5 évi szolgálattal a X. fizetési osztályba, 5—10 évi 
szolgálattal a IX., 10—16 évi szolgálattal a Vili, 17—23 éviszolga lattal a VII. fizetési 
osztályba jussanak és 24 évi szolgálat után megnyíljék szamukra a VI. fizetési osztály

A M a g y a r  Gyógypedagógiai Társaság február 12-en szakulest tartott Az 
ülés elején Ákos István a Társaság nevében üdvözölte ár. Imre Sándor nyugal
mazott államtitkárt, a Társaság elnökét abból az alkalomból, _ hogy a szegedi 
Ferencz lózsef tud. egyetemen a pedagógia nyilvános rendes tanarava neveztetett ki.
— Ugyanekkor megemlékezett arról is, hogy a gyógypedagógiai intézetek orsz. szak- 
felügyelőjének teendőit Klug Péterre, a siketnémák szegedi mtezete igazgatójára bízta 
a minisztérium. Az elnök javaslatára egyhangúlag elhatároztak hogy az uj szak- 
felügyelőt írásban üdvözli a Társaság. Az ülés targya Horváth,Kálmán W P ;J fe r  
előadása volt aki a bes-édhibák kezelésénei felmerült újabb eljárásokat isméi tette.
— A március 11-iki szakülésen Tóth Zoltán, a gyp. tanárképző igazgatója volt az 
előadó. Érdekes előadásának tárgya a következő volt: ,,Mi a gyógypedagógia a 
szellemileg fogyatékosok és a vakok oktatásában ?“ (Az előadást laPu]̂ F . ^ z^ tf t
_ Március 17-én a külföldi szakirodalom ismertetesenek _ meghallgatásai a jöttek
össze a Társasá» tagjai, mikor is Horváth Kálmán a Freudizmust es a psziíioana- 
Hzfst6 ismertette^ Mcűe/s Fülöp pedig a Reyue général c f n c ia  fob^ra t ~ r  a 
francia siketnémaoktatásról beszélt s ismertetését a sajat tapasztalataival íliuszt a .
— Március 21-én elnökségi ülést tartott a Társaság. n

A 11. gyógypedagógiai értekezlet es kiállítás. (Körrendelet.) A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium f. évi január 25-en ,104.071m*za/]í ¿$5 jJkofa 
mennyi állami és államsegélyes gyógypedagógiai intézet es állami 
igazgatóságához az alábbi rendeletet küldte le; ,,A MagyarGyogyped^ogim T a r^ -  
ságnak f évi október hó 11-én kelt jelentéséből arról értesültem,.. hogy a Tarsasag 
)925 év 'őszén fogja II. orsz. értekezletét tartani, s az értekezlettel kapcsolatban kivan 
^ 'g Z S á S a i  kiállítást rendezni. Méltányolva a Társaságnak a fogyatékos 
gyernmtei^ oktatása és népszerűsítése érdekében kifejtett munkásságát fe h,vöm a 
Címet hogv a Társaságnak az orsz. értekezlet es gyógypedagógiai kiállítás eideKeben 
megindított akcióját kísérje figyelemmel s a Társaságot az a k e io s ^ r e  e rd e ib en  
kifejtendő működésében minden irányban támogassa. Úgy értesülünk, hogy a
kongresszus és a kiállítás 1926. tavaszán lesz. ---------------- -----------x __
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