
.MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIA“. 1936. 5 -6 . SZÁM.

À vakok nevelésének és oktatásának terve.irta: Schreiner Ferenc.
(Folytatás.)II. A z  „ értelem“ feladatkörének elemei.Az értelem megművelése nem azonos az elméleti képzéssel. Kétségtelenül sok benne az elméleti, különösképpen ha az értelem hangsúlyozottsága révén bizonyos tantárgyakat is „elméleti tá rg y a d nak mondunk hagyományos minősítések alapján. De legyenek ezek bár nyelvtan, irodalomtörténet, vagy nemzeti történet, nevezzük őket bár hittannak, alkotmánytannak, vagy akár írás-, olvasásnak: bizonyos, hogy mindegyike épp úgy indul az elméletet, az elvonást megelőző valóságokból, akár a kefeköíés, vagy az öltözködő mozgás; mindegyike épp úgy számol egyéni fejlettségi igényszükségletekkel és életkövetelményekkel, akár a technológiai ismeretekkel is gazdagító iparosképzés, vagy a „társadalmi m ozgásokéig felvezető mozgásnevelési szándék. És mert ez a fejlesztési, ez a megnevelési rend az elmét, az értelmet hangsúlyozottan veszi igénybe, azért kész hamar az Ítélkezés: túlteng az elméleti képzés a gyakorlatinak rovására. Azonban a vak gyermek érdekében megállapított gyógyító nevelési célzat nem az elméletet, hanem határozottan az érteimet, az értelemnek megművelését kívánja szolgálni. Az értelemmel szemben pedig egyenesen követelmény az, hogy mindenek fölött uralkodjék, hogy értékelő ereje legyen s ezáltal irányítson testet, szellemet és érzületet egyaránt. Az értelemnek ezt az értékelő, ezt a központosító erejét viszont csak úgy tudjuk biztosítani, ha mindarról, ami központosítandó, értékeket is juttatunk számára. Azért kell pl. a valóságok ismertetése alkalmával a felszerelési tárgyakról, a er- mészetben meglelhető állatok, növények és ásványokról értékrajzof adni ; a történések rúgói gyanánt szereplő okokról, azok körülményeiről értékmegállapííásokat adni; a törvényszerűségek okozati viszonyairól tájékoztató mozzanatokat rendelkezésére bocsájtani és az elmének kutató s alkotó képessége felől haszonéríékekhez juttatni.Ha követelmény az, hogy az értelmet központosító erővé emeljük, akkor semmi sem lehet sok, ami ezt a célt elősegítheti. Legfeljebb a hozzávaló idő mennyisége szabhat csak határt az egyéb szükségeseknek is biztosítása érdekében, de semmi esetre sem az 

„elméleti túltengés“ indokolatlan és felületesen gyors érve.A mai kor igénye még a legegyszerűbb látó munkástól is szellemi felkészültséget követe! a boldogulnitudás harcában. Menynyivel inkább a világtalantól !
*Miként a test feladatkörében a gyógyító nevelés feladatai a testnek hármas viszonymérlegeléséből adódtak, nevezetesen a test-Magyar Gyógypedagógia 1936. 5—6. szám.



32nek öncélú, azután az értelemmel, majd az érzelemmel való kapcsolatából, úgy az értelem feladatkörében is a gyógyító nevelés részfeladatait az értelemnek önmagáért, majd a testtel és az érzelemmel kapcsolatosan mutatkozó igényszükségletei szabják meg.A) Az értelem önmagáért, függetlenül a festi és érzelmi lehetőségi viszonyoktól, a gyógyító nevelésnek olyan sajátlagos kibontakozását kívánja, mely a vakság állapotából folyólag az emberré nevelés szempontjából alapvetőnek minősítendő. Ez a gyógyító nevelési tevékenység: az elmének ellátása tartalommal.Alapvető ez azért, mert a látás kikapcsolásával az elme hiányosan és egyoldalúan fejlődik, ezzel a vak a hasonló korú és minőségű épérzékű társának általános fejlettségi szintién alul marad s a kettő közötti különbséget soha ár nem hidalhatjuk az épérzékűnek lehető legnagyobb mértékű megközelítésének bármely célzatával sem, hogy ha nem építjük ki kezdeteitől fogva ezeket a tartalmakat akár hiányaik vagy egyoldalúságaik, akár helytelenségeik vagy hasznosíthatóságaiknak figyelembe vételével.Gyógyító nevelési minőségűnek pedig azért kell mondanunk e tevékenységet, mert a vakság által befolyásolt lelkűiét sajáílagos- ságaihoz mért sajátlagos nevelői renddel oldhatjuk csak meg feladatainkat, hívják bár őket képzetnyujtásnak, fogalomalkotásnak, Ítélkezésnek, síb.-nek.Szinte természetesnek hangzanék az az ellenvetés, hogy ameny- nyiben az elmének tartalommal való telítése az értelemnek öncélúsági feladatai közé tartozik, holott a lelki tartalom mindenkor testi és érzelmi vonatkozásokkal is együtt jár, akkor mi indokolja ezzel a feladatkitűzéssel az értelmi öncélúságof?Indokolja az a tény, hogy az értelmi képességeket és az azokból eredő értelmi tevékenységeket önmagukért kell fejlesztenünk, hogy ezek önmagukban legyenek megbízható, a szükség kívánta alkalom adtán rendelkezésre álló eszközök ahhoz az anyagszerzéshez, mellyel az értelem egymagában, vagy a testtel és érzelemmel külön-külön, vagy együttesen nyújt tartalmat az elme számára.Az elmének tartalommal való ellátásához így hozzátartozik előzetesen bizonyos értelmi képességeknek és tevékenységeknek megindítása és folyamatossá tétele. Ilyenek:
a) a képzeíszerzés számára az érdeklődés és figyelem;
b) a megszerzett képzetek révén a viszonyfelismerés szempontjából (egyezések, hasonlóságok, különbségek, ellentétek)az ítéletalkotásnak képessége;
c) az Ítélkezési vagy állásfoglalási képesség alapján fogalomalkotás és következtetni tudás (ok és okozati megállapítás);
d) az előbbenieknek tudatossá tételére a meghatározó, m agyarázó és osztályozó képesség fejlesztése;
e) mindezek alapján az igazság felismerése.Ezek a képességek mind tartalmai az elmének, melyek sajátságos természetüknél fogva tevékenységi tartalmak szemben az ú. n. ismereti tartalmakkal. Utóbbiak az előbbeniekkel a legszorosabb kölcsönhatásban állanak, mert rajtuk át bontakoznak és fejlődnek az összes képességek, de viszont e tevékenységek révén válnak az ismereti tartalmak is sokoldalúakká, kidolgozottakká s így az élet igényei számára felhasználhatókká. Szükségképpeni tehát,



33hogy ne csak megindítsuk és folyamatossá tegyük az értelmi képességeket, hanem nekik tápot is adjunk a kifejlődéshez,hogy ezáltal viszont az ismereti tartalmakat gazdagítsák.Miután az elmebeli tevékenységi tartalmak vezetnek el az igazi emberi élet területére, azért a legmegfelelőbb tápot fejlődésükhöz szintén az élet adja.Az éleiben pedig a színteret a valóságok jelentik a legkülönbözőbb minőségeik szerint mint élők (személyek, állatok, növények); mint élettelen dolgok (felszerelési tárgyak, munkaeszközök, közszükségleti tárgyak, ásványok, élelmiszerek, közlekedési eszközök, sib.); mint szín-, alak- és terjedelemben, hőmérsékleti stb. tulajdonságok; mint cselekvések és történések; mint számszerűleg jelenlévő vagy megjelenő létezők; és mint transcendeos vonatkozások birtokosai. Ezeket az értékes élet szempontjából meg keli ismernie a vaknak is. Megismerheti pedig azzal, hogy amit általában az élet és a világ megismeréséért folytatott küzdelem eddig az emberszámára kultúrában, közelebbről tudományban adott, azt a vaksághoz mért képességi és lehetőségi mérlegelés alapján, gyógyító nevelői tevékenység útján neki is átadjuk.Ennek a kulíúraátadásnak első lépése, alapvető ténykedése1) a képzetalakítás.Erre épülhetnek :2) a közelebbi és távolabbi környezet helyi és alaki megismerésével, (bútorzat, szoba, ház, istálló síb.) majd a szülőföld megismerésén át a „Földrajz“ keretébe tartozó minden szűk'* séges ismereti adat ;5) a közelebbi és távolabbi környezet élő egyedeinek megismerésén át a „Természetrajz“ keretébe tartozó állat-, növény- és ásványtani ismeretek ;4) a történések ill. esetek megismerésén át a „Természettan“ és „Vegytan“ ismeretei;5) a saját testéről és testi életéről szerzett ismeretei révén az‘ „Elet- és egészségtani ismeretek“ (lásd tantárgyi minőségét' már 1 - D .)  alatt);6) a munka értékmegismerései után az „Ipari és kereskedelmi ismeretek“ ;7) a kötelességeknek való megfelelés, egyben a jogigénylés helyes értékelési élményei után a „Közgazdasági és jogi ismeretek“ ;8) a kötelességek és jogok érdekeinek részben önmagával, részben másokkal szemben szükségelt biztosítása vagy megóvása ill. igazolása céljából ügyiratok és közéleti fogalmazványok szerkesztése (lásd a 11. pont alatt is!), valamint „Üzleti könyvelés és levelezés“ (irodai kiképzés);9) saját és a környezetéhez sorolható személyek életkörülményeinek változásain és azok megismerésén át a „Történelem“ keretébe tartozó ismeretek (magyarok története, világtörténet);10) a dolgok, történések és jelenségek, valamint a tér mennyiség- és arányviszonyainak élményes megismerése alapján a „Számtan“ és „Mértan“ tételes megállapításai;11) a mindezeknek folyamán gazdagodó és végűi a mindezekkel megnövekedett lelki tartalom kifejezésére alkalmas be-
R



34 szed tartalmi és alaki fejlődésén át a „Magyar nyelv és irodalom“ keretébe tartozó nyelvtani, irálytani, vers- és kői- íészettani, valamint irodalomtörténeti ismeretek, kiegészítve az ügyiratok és közéleti fogalmazványok gyakorlati és elméleti ismereteivel;12) a gondolat közlésére és rögzítésére, valamint a mások által rögzített gondolatok megértésére alkalmas „írás és olvasás“ ismerete, a szükség és célszerűség által szabott igények szerint: pontírás és olvasás, rövidített pontírás és olvasás, szúrtírás és latin betűk olvasása, vonalas írás és gépírás;15) egyrészt a népek kölcsönös érintkezésének kimélyülése, másrészt az idegen művelődési értékek megismerése, valamint saját értékeinknek terjesztése és megismertetése, nemkülönben anyanyelvűnk gazdag szépségeinek összehasonlítás alapján biztosítható tudatos élvezése érdekében első sorban egy világnyelvnek (ez idő szerint a német nyelv), másodsorban egy nemzetközi nyelvnek (pl. eszperantó) megismerése és elsajátítása;14) a zenélés technikai ismeretein át a hangviszonyok tudatosítása és a zenei kultúra kifejlesztése érdekében a „Zeneelmélet“ keretébe tartozó összhangzattani, zenetörténeti és szertartástani ismeretek.A 2—14. pont alá foglaltak mind kivétel nélkül tantárgyi minőségűek azzal a hozzáadással, hogy a 2—7. és a 9—11. pont alattiak olyan előzményes ismeretekre építenek, miket az 1. pont alatti képzeíalakítási feladatokkal egyetemben a gyógyító nevelés célja érdekében rendszeresített külön tantárgy alapján, nevezetesen az „Érzékeltető oktatás“ kapcsán oldhatunk meg. A 8. pont alattiak az intézeti általános munkaéleí révén nyernek alapozást, A 12 és 15. pontban foglaltak (írás-olvasás, idegen nyelv) nem igényelnek előzetes alapozottságot, részben mert az írás-olvasás technikai kívánalma oly csekély, hogy ez az „Érzékeltető oktatás“ feladatkitűzéseinek keretében önmagától nyer megoldást, részben mert az idegen nyelv tanulásához elegendő alapot nyújt már az anyanyelv tartalmi és alaki ismerete. A 14. pont alatt felsorolt zeneelméleti feladatok tudatosításához az alapot a „Zeneoktatás“ keretébe helyezett és ott részletezett hangszerkezelésnek (hegedű, zongora, orgona) technikai elsajátítása adja meg.B) Az értelemnek a „fest“-tel való viszonylatából szintén oly feladatok támadnak, melyek gyógyító nevelői célkitűzéseinkben a vakság által befolyásolt lelküleíet alapjaiban helyesbíthetik, az abban mutatkozó fogyatkozásokat megszüntethetik, vagy legalább is az ép- érzékűek normális állapotának irányában javíthatják, gyógyíthatják, tehát gyógyító hatásokkal, gyógyító nevelői ténykedésekkel emelhetik.A vakság által befolyásolt lélek a maga eltérőségeiben testi korlátozottságoknak természetes következménye, folyománya — még ép elmeképességek mellett is. Ez a lélek a látás hiánya miatt a külső világtól elszigetelődik, mert a vak szabad mozgásában kötött, mert annak szemléletétől igen nagy mértékben el van zárva és mert alkalomszerű észrevételei csak szűk és egyoldalú érzékelési területekre korlátozódnak. Ha mindezek alól feloldhatnók: feltárulhatna előtte is a világ és az élet a maga teljességében. De miután az alap-



35okot, a vakságot, nem szüntethetjük meg, a látóképességnek a vakságig romlott voltát adott körülmények mellett nem javíthatjuk m eg: a restnek egyéb képességeit úgy állítjuk az értelem szolgálatába, hogy a test és értelemnek fokozottabb kölcsönhatása révén a meg
maradt érzékszerveinek  teherbíró képessége növekedjék, azoknak át- és befogó erejük az épérzékűeknél mutatkozó másodlagos szereppel szemben elsó'dlegessé fejlődjék és így az általuk nyert adatok révén, az értelemnek megtartó és kritikai irányító képességével egyetemben, a vakból csupán nemlátó ember váljék, de mindenképpen ember.E  megállapítások a gyógyító nevelői cél szempontjából az érzékszervek fejlesztése felé terelik figyelmünket, mely munkának természeti lényegéhez tartozik, hogy amit ingerképpen szolgáltattunk az érzékszerveknek, az érzéklet gyanánt érvényesülni is kíván érzetek, majd képzetek alakjában. Ennek az önkénytelen lelki folyamatnak menetét a hajlamtól, az érdeklődéstől, vagy akár a megszokástól függetlenül az értelem irányítja célszerűen és tudatosan. Helyes és értékes képzetek így csak az értelem kritikai erőinek segítségével támadhatnak s ez indokolja azt a kapcsolatot, melyet az értelemnek a testtel való összefüggésében gyógyító feladat gyanánt jelzünk.Az értelem feladatkörébe — az értelemnek a testtel való összefüggéséből folyólag — gyógyító nevelési szempontból ezek alapján két részfeladat helyezendő:1) Az érzékszervek fejlesztése  a maguk sajátságos feladat- elemeikkel, éspediga) a tapintási érzék fejlesztése az együttes (szimultán) és részenkénti (szukcesszív) megismerés érdekében még az Ízlelő szervekkel i s ;b) a hallási érzék fejlesztése oly célzattal, hogy ne csak hangkülönbözőségek legyenek észrevehetők, de hangminőségek és hangtudósítások is*) (bizonyos puffogó hangok alapján fel kell ismerni a földdöngető munkát; pergő hangról a do- bolást; finom kattogó hang révén a csippantó (patent) zárását; sajátságos dörzs-hangról a cukrozott tojássárgájának keverését; sustorgó hang nyomán az újság forgatását, lapozgatását, stb. stb .; egyúttal hangforrások távolságát és nagyságát);c) az izomérzék fejlesztése részben a test mozgásainak közvetlen tudósítása és ellenőrzése céljából (helyzetérzék), részben pedig — a tapintási érzetekkel karöltve — a viszonyok vagy arányok felismerése érdekében (nagy, nagyobb, legnagyobb, nehéz-könnyű, hosszú-rövid, sok-kevés, stb.);d) a szaglásérzék fejlesztése különösen a szagtudósítások biztonságáért ;e) az ízérzék fejlesztése a tapintás és szaglás ingereinek többoldalú meg- és felismerése érdekében.Mindegyik érzékszervi terület érzékleteit e megállapítások szerint a hatásuk foka, továbbá a fel- és megismerés szempontjából kell alapoznunk és kidolgoznunk.*) Általában érzékszervi tudósítások alatt azokat a megismeréseket kell érteni, midőn érzetek az értelemmel kapcsolatosan arra a tárgyra vagy cselekedetre engednek következtetni, melyek az érzetekhez ingerforrás gyanánt szolgáltak.



36 2) A képzetalkotás a különböző képzetminőségek figyelembe vételével, amilyeneka) a terjedelem felismeréséhez szükséges képzetek, ú. m. hosz- szúság, szélesség, magasság, mélység; kettős kapcsolataik alapján a terület terjedelmei; hármas összetételeik révén a testiség terjedelmei; a testiség viszonyadatai szerint a kövér, sovány, nyúlánk, zömök, vastag, vékony, köpcös, öszíövér, stb. megismerése, egyúttal a felismerés érdekében nemcsak tapintási- és izomérzési-, de hallási érzetek útján is;b) a form ák felismeréséhez szükséges képzetek, mint kerek, szögletes, négyzetes, téglaalakú, csillagalakú, kerekded, hengeres, gömbölyű, domború, homorú, lapos, dudoros, stb.; ezeknek összetételei kapcsán tárgy-, állat-, növény- és emberformák a megismerés és felismerés szempontjából;c) a sajátképpeni tulajdonságok felismerésének képzetei: kemény-puha, sima-érdes-dudoros, redős, recés, hideg-meleg, merev-hajlékony, stb. hangképzetek kialakításával is (pl. a kemény és puha ütődési hangja);d) az irány felismerésének képzetei a térbeli tájékozódás szempontjából akár a valóság közeli észleletei, akár a valóságnak távolabbi elképzelése érdekében;c) a távolságok  felismerésére szolgáló képzetek oly célból, hogy amit együttességgel (szimultán) megismert a 2—a) alatti „terjedelem“-mel kapcsolatosan hosszúságban, szélességben, magasságban és mélységben, stb.-ben, azt részenkénti haladó (szukcesszív) folyamatok útján is ismerje meg annyira, hogy hegyek, épületek, síkterületek (ligetek, erdők, kertek, legelők, stb.), szakadékok, utca- vagy folyamszélességek megítélése és helyes elképzelése alapján azokat a valóságnak megfelelőleg alakítsa lelki képpé a tapintáson kívül a mozgás idejének és sebességének igénybevételével;f) a m ozgásképzelek, mik a „test“ feladatkörében mint „Moz- gásismeref* nyertek indokolást (lásd I. B —-a) és b) alatt!);g) a hangképzetek oly célzattal, hogy a környező személyek és dolgok, köztük állatok és gépek is, hangadó jelenségeik révén közelebbi, főképpen pedig távolabbi észrevehetőségi és felismerési kapcsolatot teremtsenek a vak és környezete között annyira, hogy a sajátságos mozgásokból vagy tulajdonságokból származó hangok rávezessék a vakot magának a személynek vagy táígynak, mint hangforrásnak felismerésére ;h) az életkor felismeréséhez szükséges képzetek, melyek a 2 — a)—b)—c)—f) és g) alattiak révén tájékoztatják a világtalant is a csecsemő-, gyermek-, ifjú-, felnőtt- és öregkor, tehát a környező személyek legjellemzőbb alkati és természeti sajátosságai felől s így a vaknak a környezethez való teljességét szolgálják;i) a különböző érzelmi állapotok felismeréséhez szükséges képzetek, melyek a megfelelő hangképzeteken kívül a C —1.—1.—b) alatti szerint a „Mozgásismeret“-fel kapcsolatosan nyernek megoldást;



37j) a látási képzetek közül a színképzeteknek ú. n. fotizmákkaí vagy egyéb, a színek tartalmi sajátságait jelző szólásformákkal való megközelítése (pl. a zöld  a remény színe, mert a zöldelő növényzet az új élet, vagy a termés reményével biztat; a zöld  az éretlen gyümölcs színe is s ezért beszélünk zöld ifjúról, ezért mondjuk: zöldeket beszél össze-vissza, stb.) azzal a gyógyító nevelői célzattal, hogy a vak is mentői nagyobb tájékozottsággal helyezkedhessék el abban a látó világban, mely a színeket oly gyakran használja beszéd közben. *Lényeges, hogy a képzettartalmak a különböző érzékszervek útján olyképpen alakuljanak, hogy ne csak a hiányosan vagy egyoldalúan fejlődött vak lelket gazdagítsák, annak többoldalú terjedelmet biztosítsanak, vagyis megismerést, hanem egyúttal felism erést is. Amíg zz részben az érzékszervek fejlettségén és gyakorlottságán, egyben az érzékszervi munkának kölcsönös viszonosságán, kapcsolatán múlik, addig részben a rokonsor  (homologsor) helyes és tudatos kialakításától függ. A rokonsor kiépítésével válhatik az egyedi képzet általános képzetté, csak általa lesz képes a vak is képzeteket csoportokba, fajtákba és osztályokba sorolni, foglalni, csak így alkothat a különbségek és hasonlóságok révén tudatos és helyes Ítéletet, az ítélet alapján fogalmat vagy következtetési eredményt. A képzet egymagában élettelen, életet csupán a lelki tevékenységek légkörében nyer, melynek egyik forrása a rokonsor alakulása.A rokonsor tárgyakra és cselekvésekre egyaránt vonatkozzék. Tárgyak rokonsora, pl. a négylábú, a három- és egylábú szék, a karosszék, a támlásszék, a forgatható zongoraszék, a hordszék, a párnázott, fonott, tömör szék, a kerti szék, a trónszék, a püspöki szék, a hintaszék, a székecske; vagy a vizes korsó, a mázolatlan korsó, a hasas korsó, a szopókás korsó, a füles vagy füleden korsó, a római vagy görög korsó. Cselekvések rokonsora, pl. háton hordani (batyut, gyermeket), vállon hordani, fejen hordani, karon hordani (gyermeket, kosarat), mellen hordani (kitüntetést, csokrot, nemzeti jelvényt), szájban hordani (a macska a kölykét, kutya a csontot), hordágyon, taligán, szekéren hordani, kendőt, zsebkendőt, imaköny- vef, virágot hordani; vagy fűrészelni bakon egymagában, kettesével; fűrészelni bak nélkül térdleszorítással; fűrészelni talpszorítással lábak közé fogott fűrésszel; húzóvonó fűrésszel, függőleges emelőhúzó fűrésszel, kerti fűrésszel, lombfűrésszel, gépfűrészes korongvagy szalagfűrésszel.Úgy az érzékszervek fejlesztése, valamint a képzetalkotás munkája, a köztük lévő kölcsönösségi szoros együtthatás folytán, közös munkarend keretében illeszkednek a tantárgyi minőségek sorozatába „Érzékeltető oktatás“ címén. Hivatkozással azonban a II.—A) 2.—7. és 9.—11. pont alattiakra, hozzájuk kapcsolódnak még mindazon képzetelemek, melyek mint előismeretek biztosítják a reáliákban való haladást.3) Amennyiben gyógyítva nevelői tevékenységet jelent az ér
zékszervek fejlesztése  és a képzetalkotás az értelem feladatkörében, akkor ez a gyógyítva nevelői tevékenység még kiegészítést kíván éppen az értelemnek a testtel való kapcsolata alkalmával a
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rajzkészség  biztosításának helyes megszervezettsége útján. Ez mint részfeladat „R ajzolás“ címén nyer tantárgyi minősítést az „értelem“ feladatkörében az értelem és test viszonylatából folyőlag.A „rajzolás“ gyógyító nevelői célzata az értelem és test kapcsolata alkalmával nem a díszítő elemek elsajátításában, nem a tér esztétikai kitöltésében, vagy a természeti dolgok és jelenségek ábrázolásában mutatkozik meg, hanem abban, hogy általa lehetőségi formát kapunk azoknak a lelki tartalmaknak rögzítésére és erősítésére, miket az „Érzékeltető oktatás“ nyújtott. Vonatkozik ez nemcsak személyekre, tárgyakra, állatokra, növényekre, stb.-re és azok alkatrészeire, hanem a rend, az irány (vízszintes, függőleges, ferde), a különböző viszonyok (párhuzamos, egymáshoz tartó, egyenes, görbe, kerek, merőleges, domború, homorú, hosszú, rövid, egyenlő, különböző, síb.) képzeteinek cselekedteíő és az elképzelést támogató ismételtetésére akkor, amikor a valóság erre nem nyújt elegendő alkalmat, vagy amikor a képzelő tehetség fejlesztésének különleges feladata ezt szükségesnek mutatja. Főként a rend, a szabályozott ismétlődés, a pontosság és gondosság formai érvényesülése válik a rajzolásnak e céljában hasznosííhatóvá pl. az öltözködés kifogástalansága, a felszerelési tárgyak rendbentartása szempontjából.A rajzolási készség az értelemnek a testtel való kapcsolatán túl érzelmi vonatkozásokkal összefüggően adhat oly fejlettséget, hogy a vak elérheti a látóknak bizonyos irányú művészi fejlettségét pl. iparművészeti formák és díszítések megtervezésében, amikor már igazi lelki kifejezési eszközzé emelkedik a vak rajzolnitudása. De miután ez a fejlődés csak esetleges, hozzá még kivételes és ritka is, viszont a rajzolási készség alapozása és fejlesztése gyógyítva nevelői célzatával általában minden egyénre egyetemlegesen vonatkozik, azért a „Rajzolás“ tantárgyi minőségével e helyen — t. i. az értelemnek a testtel való kapcsolatában — nyert igazoló jelentőséget és kiemelést.4) Az a hallási képesség, mely a hangingereket igen részletesen és finomságaikban is felfoghatja, ill. mely ilyenné fejleszthető, arra ösztönzi a vakot, hogy a hangnak különös értéket tulajdonítson részben a környezettel való távolsági kapcsolata, részben a normális ember színvonalának megközelíthetősége szempontjából. Az előbbeninek értékét a képzetalkotás minőségeivel kapcsolatosan (II.—B .—2.) jeleztük. Az utóbbinak érdekében — az ugyancsak a képzetalkotásokban említetteken kívül — a zenei hangok rendkívüli jelentősége mutatkozik fontosnak. A zene a vak számára nemcsak önérdekű, de társadalmi vonatkozású érvényesülési területet jelent. Kiemeli őt elszigeteltségéből, szükségszerűvé, tehát nélkülözhetetlen segítővé teszi a kulturmunkában, kapcsolatokat erősít a látók társadalmával s miután így gyógyító nevelői célt szolgál, egyúttal gyógyító nevelői feladat is a zenei kiképzés.E  helyen azonban hangsúlyozzuk azt, hogy az értelemnek a testtel való kapcsolatában a zene csak olyan mértékben jut műveléshez, amennyire azt egy-egy hangszernek kezelési technikája megkívánja. Tény, hogy a zenei fejlettség a művészetek igényfelíé- íelei mellett bontakozik ki. Azonban tény az is, hogy bármely művészeti fejlettségnek alapszükséglete a technikai jártasság, mely nélkül nincs elindulás és célhozjutás. A művészeti fejlődésnek ezt



39az alapozó kibontakozási lehetőségét minden egyes vak gyermek számára meg kell adnunk, még abban az esetben is, ha testi vagy egyéb képességek hiányában csak zenekedvelővé fejleszthettük általa, mert ezzel is gazdagítottuk amúgy is hiányos lelki világát s ezzel is előbbre vittük az emberré nevelés útján, bár ha csak egy-kéí lépéssel is. És miután a zenei fejlődésnek Kibontakozási lehetősége a technikai, vagyis testi készségeket igénylő munka mellett a helyes értelmi munkától is függ, azért soroljuk ezt a gyógyítva nevelői részfeladatot az értelemnek a testtel való kapcsolatában e munkakörbe „Zeneoktatás“ címén. Ez magában foglalja a hegedűlésnek, ül. zongorázásnak mindenki számára kötelező megtanulását azokkal a megszorításokkal, miket az intézet szervezeti szabályzata erre vonatkozólag megállapít. Továbbá a zenekari munkának zenei kultúrát kínáló hivatásához mérten egyéb vonós, esetleg fúvós és ütős hangszereknek szükségszerinti és az orgonálásnak pedig egyénekhez kötött megtanulását.A zeneoktatásnak azt a fokát, mely már a művészi irányú kiképzést és fejlődést szolgálja, az előbbeni fok természetes folyományának tekintjük azokkal szemben, kiknek képességeik az ez- irányú komoly haladást reményleni engedik. Miután az ily minőségű haladás azonban a testi és értelmi képességeken kivül nagymértékű érzelmi tónusnak is velük való együtt- s kölcsönható munkáján múlik, azért a művészi zenei képzést tulajdonképpen az értelemnek az érzelemmel leendő kapcsolatában helyeztük el ugyancsak „Zeneoktatás“ címén. (Lásd: 11.—C .— 1.—c)5) A zenei kultúrával szorosan összefügg az ének  művelése is, mely a hallóképesség fejleszthetősége révén és a hangokra való szükségképpeni ráutaltság alapján lehetőségi és képességbeli érvényesülési területet jelent a vak számára, tehát szintén gyógyítva nevelői célt szolgáló feladati elemet az értelemnek és testnek kapcsolatában.Igaz, hogy az éneklés, akár a beszéd, a fejlődésnek szinte természetes velejárója. Kétségtelen azonban, hogy a fejlődésnek csak azon a fokán jelentkezik mindkettő, amikor a képzettársítások önkénytelen folyamatán túl az értelem is igénykivánalmakkal lép fel. S  bár az éneklés amellett érzelmi szükségleteknek is kielégítője, mégis tekintettel arra, hogy a vak számára az éneklés sajátlagosan jelent érvényesülési területet, melyen csak az értelemnek testi képességekkel való együttes és rendszeresen kiépített munkája hozhat oly eredményeket, miknek révén számbavehetően érvényesülhet a vak, szükséges: hogy külön tantárgyi minőség keretében alapozzuk és fejlesszük az éneklés képességét. Az énekre nevelésnek ez a munkája tekintettel van a rekeszizom, a mellkas, a gége, a szájüreg, a beszélőszervek és az arc izmainak fejlesztésére, begyakorlottságára, a hang magassági és erősségi fejlesztésére, az előadás haíásmoz- zanataira, egyszóval mindazon szükségletekre és eljárásokra, melyekkel a vak értékes énekkultúrához juthat.C) Az értelemnek az érzelemmel való kapcsolata alkalmával egy igen fontos hatásmozzanattal kell számolnia a gyógyítva nevelői tevékenységnek. Nevezetesen: miután az érzelem ősibb, mint az értelem, ősibb voltánál fogva nagyobb erők is érvényesülnek benne és általa az értelem erőinél, mélyebbre is vetik gyökereiket a lélek-



40ben utóbbiaknál. S  amennyiben érvényesülnek, úgy rétegeződésük- nél fogva a legbensőbb énes embernek megnyiiaíkoztatásdra törekszenek. Terelik a hajlamot, ébrentartják az érdeklődést, tömörítik a figyelmet, fokozzák a képességek megnyilatkozó erőit, növelik a kibontakozási lehetőségek számát és ezzel meg is szabják a fejlődés irányát, sőt menetét. De miután a fejlődés akkor helyes, ha nem az érzelem, hanem az értelem vezeti: az érzelmeknek simul- niok kell az értelemnek szándékerőihez. Ez a feladat az igazi emberré való nevelés szempontjából a gyógyító nevelésre vár. Nélküle a vakság által befolyásolt érzelmek az épérzékűtől eltérő, vagy éppenséggel vele ellentétes munkára késztethetik az értelmet, míg a gyógyító nevelésnek célkitűzései és feladatai mellett az értelem veszi át az uralmat az érzelmek fölött is és utóbbiakat úgy engedi érvényesülni, hogy az általuk ébresztett érdeklődés és figyelem értékesnek találja azt, amit az értelem kapott akár szokásformákban vagy magatartást kormányzó erőkben, akár ismeretekben vagy tanulságban. Ha a vak ezeket értékesnek találja, akkor meg is becsüli őket, sőt maga hasonlóknak megteremtésére kap közvetlen ösztönzést.Az ösztönzött vagy serkentett hajlamok, készségek és képességek kifejlődési lehetősége vagy megnyilatkozási alkalomhoz jutása az eredmények révén mindig örömérzetekben nyilatkozik. És éppen ez az örömérzeí az, mely a lelki termelés szempontjából a vakot egyrészt kifejlési alkalmaknak kereséséhez vezeti, másrészt a termelés m egbecsüléséhez juttatja. Azért a helyesen alapozott érzelmi fejlődést e két irányú tevékenység szempontjából fontosnak tartjuk s használjuk is fel és ki azt úgy, hogy1) egyrészt magunk adjuk meg a kifejléshez a megfelelő és kellő alkalmat,2) másrészt magunk is támogassuk a megbecsüléshez jutást.Az előbbinek érdekében bő kifejlési lehetőség mutatkozik a „kari vagy csoport munkák“ révén s azért szervezzük az 1) alattinak szolgálásáraa) az énekkarokat (vegyeskar, gyermekkar, egyházi énekkar);b) a zenekarokat (vonószenekar, vegyeszenekar, alkalmi zenekarok) ;c) a művészeti irányú zenei képzést a megfelelő fokon és a megfelelő egyedekkel szemben ;d) a rajzolási készségnek kifejlődési lehetőségét;e) a slöjd- és kézimunkákban való önálló járatosság elérését;;f) a torna- és táncgyakorlatokban a magas edzettségi és kivitelezési fok elérhetését ésg) a különböző tanulmányi és ügyességi versenyeket.Mindezek révén feltárulnak, még az ezekben tevőlegesen részt nem vehetők előtt is, az érzelmek által serkentett készségek és képességek megnyilatkozási területei, ahol a saját és mások eredményeiért kifejtett küzdelem alapján élményes ismeretekhez jut a vak, azokban és az azokhoz előfeltétel gyanánt szolgáló elemi tudásban is az igaznak érvényesülését fedezi fel. Rájön arra, hogy amit a történelem tanúlságként ad, amit a földrajzi egység érvényesülése megkövetel, ami a 2X2 megdönthetetlen eredménye, az mind bizo-



41nyos, mind érvényes, mind igaz. É s eljut így végeredményben az 
igaznak, az igazságnak  megbecsüléséhez.Azonban a küzdelem eredményeinek és az eredmények elismerésének ténye által, — akár tanár, vagy növendék, vagy bárki idegen részéről történjék ez az elismerés — meggyőződéssé válik a vakban is, hogy az igazért való küzdelem meghozza a sikert. így saját magával és embertársaival szemben is egy meggyőződéses, bizalmi álláspontra helyezkedik, mely a törekvések és a törekvésre érdemes feladatok sikervoltában reménykedik, tehát értékeknek megvalósulásában. Kezd hinni az értékekben, hisz az értékekért áldozott munkában, hisz a munka jövőjében, s ha ezt az önkénytelen, ösztönös hitet mi magunk is kiépítjük az értékek fennmaradásának és eredményességének irányában s kiépítjük annyira, hogy az ösztönös hit az értelemmel kapcsolatosan egy legfőbb Gondviselő felé utal, ki a siker eljövetelét számunkra lehetővé teszi és biztosítja, akkor ebben a kiépítettségben élményszerűleg jut el az isteni gondviselés birodalmába, az élményes hit és vallás éleíforrásaihoz.Ily munkálkodásunkkal szolgáljuk a lelki termelés megbecsüléséhez való eljutást, mint a 2) alatt jelzett feladatnak megoldását, melyebben a vonatkozásban tantárgyi minőséget is ad „Hittan“ címén.íme: az „értelem“ gyógyító nevelői feladatköre végső mozzanatként elvezet az igazsághoz és a hithez.

*E  helyen jegyzem meg, hogy a különböző ismeretek és készségek begyakorlására szolgáló ú. n. „gyakorló órák“ nem kerülhetnek a tantárgyak sorozatába, de mivel fontos célt szolgálnak, azért az e cél elérésére való idejük a növendékek elfoglaltság! rendjében jelzendő.
Az „értelem" feladatkörébe tartozó feladatelemeknek 

vázlatos áttekintése,
A) Áz „értelem" önmagáért, öncélúanaz elmének tartalommal való ellátását kívánja. E ze k :1) Elm ebeli tevékenységi tartalmak, amilyeneka) az érdeklődés és figyelem,b) az ítélet vagy állásfoglalás,c) a fogalomalkotás és következtetés,d) a meghatározó, magyarázó és osztályozó képesség,e) az igazság felismerése.2) Elm ebeli ismereti tartalmak, amilyeneka) a képzetek (lásd II.—B)— 2) alatt!). Ezekre épülveb) a földrajz,c) a természetrajz, *d) a természettan és vegytan,e) az élet- és egészségtan,f) az ipari és kereskedelmi ismeretek,g) a közgazdasági és jogi ismeretek,
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42 h) az üzleti könyvelés és levelezés (irodai kiképzés),i) a történelem,j) a számtan és mértan,k) a magyar nyelv és irodalom,h) az írás, olvasás,m) idegen nyelv,n) a zeneelmélet.
B) Áz értelem és test kapcsolata.1) A z érzékszervek fejleszíésé  a megismerés és felismerésszempontjából és pediga) a tapintási érzék,b) a hallási érzék,c) az izomérzék (helyzetérzék),d) a szaglásérzék ése) az ízérzék fejlesztése.2) A képzetalkotás és pediga) a terjedelem,b) a formák,c) a sajáíképpeni tulajdonságok,d) az irány ése) a távolságok megismerése és felismerése, továbbáf) a mozgásképzetek (Lásd: Mozgásismereí),g) a hangképzetek,h) az életkor ési) az érzelmi állapotok képzeteinek, valamintj) a látási képzetek szempontjából.3) Rajzolás;4) Zenei kiképzés;5) Ének.

C) Áz értelem és érzelem kapcsolata.1) A kifejlési alkalmakhoz : a) énekkari munka, a) zenekari munka,c) magasabb zenei képzés,d) rajzolási készs. fejlesztése,e) slöjd munkában önállóság,f) torna- és táncfejlettség,g) tanulmányi és ügyességi versenyek.2) A m egbecsüléshez :a) az igazság felismerése,b) a hitélet (Tantárgyként: „Hittan“).*



43III. A z  „ érzelem“ feladatkörének elemei.Az „érzelmek“ nevelése által határolt gyógyítva nevelői feladatkörben az út az ösztönöktől az erkölcsös életig vezet. Vagyis az állatembertől a kötelesség, a tisztesség emberéig. Ez a leghosszabb út a nevelési hatások számára, egyúttal a legnehezebb is. Leghosz- szabb: mert a hatás érvényesülése nincsen korhoz kötve; a hatásra szüksége van nemcsak gyermeknek, de felnőttnek is; az erkölcsös élet útján leckét kell elfogadnia sokszor a 70 esztendős éleíböics- nek is. Legnehezebb pedig: mert szövevényes, hiszen testi, értelmi és sajátságos érzelmi mozzanatok tömegéből áll; mert érzékenységénél fogva nincsen határozott kifejléshez kötve, hiszen a hangulat változékonysága szerint a testi és lelki állapot sokszínűvé festheti a bizonyos érzelmi állásfoglalást; s végül, mert nem is ismerjük még annyira az erkölcsnek, vagy akár az erkölcsösségnek hatá- rozmányait minden részletéig, hogy erre bizonyossággal építeni lehetne.Mindezek alapján a gyógyító nevelés sem tudja úgy megszabni teendőit az „érzelmek“ feladatkörében, mint ahogy megtehette azt a „test“-fel és az „értelem“-mel kapcsolatosan. Nevezetesen nem tudja tantárgyi minőségekhez kötni az érzelmi nevelést az érzelmeknek 
elsődlegesen  érvényesülő igényei szerint. Mint másodlagos vagy járulékos igényeket mindenütt érvényre juttatta, mit az a sok tantárgy igazol, melyet a testnek és értelemnek az érzelemmel való kapcsolata adott. De mivel valószínűnek látszik, hogy ennek oka az érzelmek természetében rejlik, holott is az érzelmek maga az egész élet a maga sokszerű változatával, emelkedésével és sülyedésével, lángolásával és ellankadásával, azért nem is kívánják a tárgyi kötöttséget. Olyan nevelési területet jelentenek tehát, melynek feladatai mindenben és mindenütt oldandók meg. És amennyiben az oktató szó nemcsak akkor oktat, ha tantárgyakkal kapcsolatosan hangzik el, ha tudományos tételek igazságait közli, hanem akkor is, ha. abból az ősforrásból merít, melyből minden tudomány megszületett: az életből, azért az érzelmi feladatkör teendői is az élet szemszögéből állapítandók meg, az élethez kötötten oldandók meg, s munkaterületben azt az átfogó érvényesülést jelentik, mely a vak gyermek életében nemcsak a tanítás óraidejét, de egész életidejét adja.E  tevékenység révén a vaknak az élet legbensőségesebb értékeihez kell eljutnia s miután vaksági állapota ezen értékek megszerzésében, vagy ezeknek érvényesülésében gátolja is, meg helytelen irányba is tereli, azért a gyógyító nevelésnek fölötte fontos teendői akadnak e feladati körben. Egyszersmind hangsúlyozzuk különös kiemeléssel e helyen, hogy e gyógyítva nevelői teendők nagyrészt átnyúlnak a gyermeknek oszíályonkívüli életére is. Azért az osztályon kívüli fontos nevelési, ill. nevelői feladatok megoldása csak gyógyító nevelői felkészültséggel rendelkező igaz emberre, őszinte gyermekbarátra bízható.A) Az „érzelem“ feladatköre az érzelmeknek elsődleges érvényesülésével, tehát az érzelmeknek önmagukban való jelentőségében megkívánja gyógyítva nevelői szempontból az ösztönérzelmek
nek  helyes irányú kifejléséí gátoltatással vagy serkentéssel. E  két
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alakító fényezőnek eredményessége az akarat határozottságán és tartósságán múlik. Azért mindenütt, ahol a táplálkozási-, támadó-, védelmi-, birtokolási-, érvényesülési-, mozgási-, pihenési síb. ösztön a gáfolfság vagy serkenteítség révén határozott és tartós akarat uralma alá jut, ott hajlamok módosulnak, szokások változnak, lelki beállítottságok alakulnak. Mindegyike helyesen azonban csak akkor, ha az akarat egyúttal jóakarat is. Ennek megszilárdulása révén maga a lélek jóérzületben  állandósul s amennyiben ezt elérhettük, akkor már is megvetettük az erkölcsös élet alapját. Ösztönérzelem a jóakarat útján így fejlődik jóérzületté.B) Az érzelemnek a testtel való kapcsolata alkalmával tekintettel vagyunk az ú. n. kifejező mozgásokon kívül, melyeket az I- C . —l . —-b) alatt indokoltunk, a) egyrészt azokra a testi vonatkozásokra, mik az érzelmek időleges módosulására, huzamosabb voltukkal esetleg azok tartós kialakulására hatnak, b) másrészt azokra, melyek mint előnyösen vagy hátrányosan befolyásoló körülmények az egészséget és a munkabírást módosíthatják.a) Az előbbenieknek szempontjából fontos az általános kö z
érzetnek oly minőségű biztosítása, hogy a testi jólérzés, a fiatal erők mozgásos, játék- vagy munkamozgásos kielégülése, a kellő és megfelelő táplálkozás és ruházat, a szükséges hőfok, a tisztálkodás igényének kielégíthetősége vagy megvalósulása révén támogassa is az általános közérzet az érzelmileg helyes lelki termelést.Ugyanide sorolhatjuk a betegségek m egelőzésére és az egész
sé g  fenntartására vonatkozó minden törekvésnek foganatosító tényét.Mindegyike azonban az intézet szervezeti szabályzatának, ill. házirendjének ily vonatkozású intézkedései révén jut érvényesüléshez.b) Az egészség és a munkabírás szempontjából a testre elő
nyösen vagy hátrányosan ható élvezetek  (evés, ivás, dohányzás, nemi kilengések) külön figyelmet érdemelnek, mert megbolygathatják az érzelmi egyensúlyt, egyoldalú fejlődést alapozhatnak az elhanyagoltokkal való összhang rovására s útját állhatják annak az eredménynek, melyet a gyógyító nevelés a kifogástalan ember elérése vagy megközelítése érdekében kitűzött. Az okos szó, a tapintat és a kellő alkalomnak helyes megválasztása a káros élvezetek megszüntetésével vagy nagymértékű csökkentésével újból biztosíthatják a megfelelő érzelmeknek kívánatos fejlődését.Ugyanezen elbírálás alá esik a pihenés és mozgás ösztöne  is azzal a hozzátétellel, hogy amíg az élvezetek a test közvetítésével hatnak az érzelmek helyes és összhangzatos kifejlődésére, addig a pihenés és mozgás ösztöne befolyásolja a test épségét és munkabírását. Tervszerű kimértséggel, vagy a mozgás szempontjából célszerű ösztönzéssel, mely egyúttal figyelembe veszi a mozgásképességet és az önbizalmat, oly eredmények érhetők el a világta- lanoknál is, hogy  ̂általuk a gyógyító nevelés igényeihez mérten fejlődjék a test egészséges és munkabíró testté.C) Amit az erkölcsi nevelés érdekében feladatokként eddig megállapítottunk a III. A) és B) alatt, az tartósságot és helyes érvényesülési értéket, valójában egyéni értéket akkor kap, amikor az 
értelem is kapcsolódik az érzelemhez. Az előbbeniekben megállapítottak részben ápolás útján, részben okok alapján (parancs, félelem, kényszerűség, stb.) alakítják az érzelmi életet. Amint azonban



45az értelem, ennek révén a kritika, majd mindkettőnek folyományaként a belátás veszi át az érzelmi élet irányítását, akkor eljutottunk az erkölcsi belátás területére, magához az erkölcsi élethez, amelyen többé nem okok (kauzák), hanem észtények (ratiók) az uralkodók. Amit a „test“-tel kapcsolatosan a test, az anyag embere kapott, amihez az „értelem“ révén az ész, a szellem embere jutott, az itt válik igazi értékké az erkölcsi belátások területén. Hiába való az egészséges és munkabíró test, ha erkölcsi belátások nélkül az munkaerőit csak céltalan vagy káros cselekedetekben érvényesíti; hiába való az ész rendkívüli volta, ha az csak konkolyt tud vetni és mérget aratni.Nyilvánvaló, hogy amikor az erkölcsi belátáshoz a vakot is el akarjuk juttatni, akkor az erkölcsös élet megalapozottsága érdekében fontos tennivalói kínálkoznak a gyógyító nevelési munkának annyival is inkább, mert a vakság állapota — gátolván az érzelmeknek és értelemnek helyes kifejlődését — erkölcsi tekintetben is sokat visszásán fejleszt, a társadalmi és általános emberi igényekkel sokszor ellentétesen. Ez pedig társadalmi elszigetelést, sőt kiközösítést von maga után. Azért az erkölcsileg valóban fejlett élet a vak számára egyéni és társadalmi érvényesülési tényezőt jelent.Az erkölcsi életnek, mint érvényesülési lehetőségnek a megalapozói az erkölcsi élmények. Ilyeneknek keli minősítenünk mindazon cselekedeteket, sőt szándékokat is, melyek az indíték és a cél nemességének tartalmazói, kifejezői. Megmutatkozhatnak ezek már a gyermekkor zsenge évei alatt a szeretetben és annak formáiban: a ragaszkodásban, őszinteségben és szánakozásban. Azonban amíg e korban érdekösztönöknek, vagy hajlamoknak folyományai, addig erkölcsileg tudatossá csak akkor válnak, amikor az ész, az értelem lesz egy bizonyos fejlettségi fokon az indíték irányítója és a cél mérlegelője. Az erkölcsi vonás tehát nemcsak érzelem, hanem Ítélet, ennélfogva értelem is.Erkölcsi élménnyé alakulhat ígya) az érdeklődés és az általa ébresztett figyelem, ha észreveszi a gyermek, hogy a helyes irányú érdeklődés és figyelem őt értékes meg- és ráismerésekhez vezeti. Az érdeklődés és figyelés saját lelki zárjának kulcsa, de kulcsa egyúttal a körülötte terjedő világnak. Ha felnyithatja velük lelkét, akkor az befogadásokra készségessé vált s megismerheti vele a sokváltozatú világ személyeit, tárgyait, tulajdonságait, töríénési folyamatait, s a folyamatok eredményeit: az alkotásokat, akár valósságok (fizikaiak) gyanánt vegyük azokat, akár szellemi alkotások gyanánt. Tehát megismerheti egyúttal a tudományok és művészetek értékeit. S  ha olvasásaival kapcsolatosan az irodalmi értékű termékek felé fordul, mint az összes művészeteket átfogó alkotásokhoz, akkor olyan lehetőség tárul fel előtte, mellyel a vakság révén tőle elzárt területeket —- még a színek és formák birodalmát is — megismerheti, ha nem is a látóval azonos képzettartalommal, de gyönyörködtető és nemesítő hatások tájékoztató és felemelő tartalmai útján. Megismeri mindezek révén a felépítettségek és összefüggések értékeit, közelebbről a rend, a tisztaság, a szabályozottság értékeit, melyeket alkalmazhat a lakás körül, a ruházatban, a testével kapcsolatosan s minden tevékenységében. Hangsúlyozzuk az utóbbit, mert a megismert értékek az Ízlés,
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ennélfogva a jóízlés kialakulása felé is terelik, mely magatartásában, magaviseletében is jut kifejezésre, tehát egyik legközvetlenebb tevékenységében. Miután mindez egyéni és társadalmi boldogulásának feltétele, azért a gyógyítva nevelésnek szolgálnia kell az ér- dekló'désf és figyelmet minden következményével egyetemben.b) Erkölcsi élménnyé alakulhat az érdeklődésből és figyelemből folyólag az igyekvés. Segítségével a vak gyermek is mentői többet törekszik elsajátítani azokból az értékekből, melyekhez az érdeklődés és figyelem révén juthat. Ezt az igyekvést folyamatossá teszi a szorgalom , azért utóbbi egyúttal az éríékszerzésnek legeredményesebb biztosítója, ill. lehetőségi útja. Eredményeivel ez növeli az értékgyarapodás tudatát, tehát annak bizonyosságát, hogy többek lettünk, magunk értékesebbek lettünk. Az igyekvő szorgalom testi és szellemi erők igénybevételével nyilatkozik meg, azért természetes következménye a pihenési szükséglet. A pihenésben, mint negativ tevékenységben, szintén meg kell mutatkoznia az értékességnek. Sem a lustálkodás vagy henyélés, sem a léha szórakozások nem szolgálják ezt az értékességet. Ennélfogva amikor a vak gyermek silány gondolatok vagy céltalan elképzelések jogán és ürügyével tétlenül heverészik, akkor az nem pihenés sem a szellem, sem a test etikus kívánalma érdekében. Az erkölcsi jelleg az egészség szabta szükségességben és a munka változatosságában határozza meg az értékes pihenés igényeit. Utóbbiak közé tartoznak a szórakozások, melyek legyenek szintén erkölcsi jellegűek, vagyis nemesek és kedélyderítőek, mert frissítő hatásukban frissül a fáradt test és szellem.  ̂ Amennyiben a szórakozások jáíékíerületein a világtalanoknak valamelyike testi vagy szellemi képességei alapján bizonytalanul, vagy sikertelenül szerepelne, a gyógyító nevelői tapintat és alkalom egyengesse a lehetőséget ahhoz, hogy a játéknak szellemet és testi ügyességet fejlesztő hatása mentői hamarább s mentő! jobban érvényesüljön.A szorgalom igazi értéke az erkölcsileg értékes munkán fordul meg. A munka fogalma alatt ma már nemcsak szükségleti igénykielégííésí értünk. Az etikus ember méltóságához illően a 
munka erkölcsi kötelességet jelent, melynek élethivatássá kell fejlődnie. A munka nélkül való ellátásnak követelése és a koldulás nem erkölcsi jellegű ténykedések. Azért a szorgalomnak másfajtájú sikerértékeivel szemben mindig különös gonddal kel! kiemelnünk az ingyenélésnek és koldulásnak erkölcsellenes voltát, emberi méltóságot alázó minőségét. A gyógyítva nevelői tevékenységnek ez egyik legszebb, legértékesebb, s ha bár gyakran sikertelenséggel járó, mégis a legtöbb esetben eredményíhozó feladata és így a társadalmi 
értékesség  szempontjából alapvető, egyúttal betetőző feladata.. ,  5̂  igyekvés és szorgalom az erkölcsi élmények útján további kifejlésí eredményeznek azzal, hogy a nyomukban támadt sikereredmények magának az egyénnek  értékességét is jelzik. Felfedezi a vak az elismerések jogán a maga értékét s eljut az én éríékérze- íéhez: az önérzethez. Értékes ez mindaddig, amíg erkölcsi alapokon szabályozza az egyénnek önmagabecsülését, vagyis erkölcsileg értékes érvényesülési igényét. Erre erkölcsileg jogos a vak, mert az érvényesülési igény — ha erkölcsi alapokon uyugszik — a jognak fogalmi eleme. Jogos ennélfogva a vaknak önérzete és az ön-



47érzet becsülése s miután ehhez élmények útján jut el, élményszerű- lég alakul ki benne a becsület erkölcsi fogalma, melyet ha ugyanazon jog alapján a mások érvényesülési igényének elismeréséhez kapcsol, akkor a tisztelet fogalmához ér el.Erkölcsileg nem helyes azonban az önérzet, ha betegesen, vagy jobbik esetben — egyoldalú értékeket általánosítva — egyéni túlértékelés alapján fejlődött. Erre pedig hajlamos a vak. Hajlamossá teszi a fogyatékosság érzetéből származó ú. n. rekom penzációs, vagyis ellensúlyozó, ül fogyatkozást leplező ösztöne, és az azzal összefüggő túlérzékenysége.Az elsőnek szempontjából mindenhez tudni akar, mindenbe van beleszóinivalója, tekintélyt más csak alig vívhat ki magának előtte s magatartásával így nem szerez rokonszenvet.A másiknak szempontjából hamar báníődik, vélt igazának érdekében harcol és küzd hangos szóval s névtelen levelekkel, napirenden az összetűzés, a perpatvarkodás.Ha ismerjük a forrásokat, mikből ez értéktelen magatartási formák megszületnek, akkor az egyéni boldogulás érdekében sokat tehet a gyógyítva nevelői szándékolás.Az önérzet erkölcsi élményével kapcsolatosan szükséges, hogy a szerénység  erkölcsi értékével egyensúlyozzuk az önérzetnek egye- det túlértékelő felburjánzását. A szerénység megvalósításának lehetőségét a társadalmi illem által megszabott tevékenységi formák nyitják meg, melyeknek kialakulását a „Mozgásismeret“ keretében alapoztuk. Ezek azonban csak külsőségek, a szerénységnek esetleg csak látszatos megmutatkozásai. A szerénységnek erkölcsileg igaz volta ott kezdődik, ahol a képesség a mások önzetlen szolgá- lására vállalkozik, ahol le tud mondani valaki valamiről mások javára, ahol egyéni érdekekhez fűződő vágyaknak gátat tudunk vetni, szóval: ahol fegyelmezettséggel, s annak forrásával, az önuralom
mal találkozunk. Az igényeknek helyes irányú mederbe való terelése, az igényeknek okos tompítása és a belátó értelem által szabályozott érvényesülése a gyógyítva nevelő/ munkának igaz értékekhez vezető feladatai.Hangoztatjuk azonban, hogy ez a feladat nem tör az igények elfojtására. Igények nélkül nincsen haladás, szükségképpeni tehát, hogy helyes igényszabásokkal biztosítsuk is az emelkedést munkaeredményben, ezzel együtt életeredményben. Az igények szabta szerénységnek itt csupán az a feladata, hogy önfegyelmezettsége és értelmi belátása alapján a vak is tudjon megelégedett lenni, viszonyokhoz alkalmazkodó s ne lázadozzék sem sorsa, sem adott élet- körülményei ellen.Az a vélekedés, hogy a palotában lakó vak, a fényes külső keretben nevelkedve, nehezen fog gyökeret verni családjának szerény életformái között, hogy maga is az élet küzdelmei közepette elégedetlenségnek lesz hordozója és méíelyezője, mind alap- és oknélküli feltevés, mert az emberszereíet jelentőségéhez mért, de a vak szempontjából egyáltalán nem fontos fényes palota hereiében is folyhat oly szerény, oly kevéssel megelégedő, igénytelen élet, hogy annak kapuin túl a család viszonyaihoz bármikor könnyedén illesz- kedhetik.A fentebb említett becsüléssel és tisztelettel kapcsolatosan
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48utalni kívánok az idegennek megbecsLilíetésére is, amikor nemcsak saját és másoknak személyi értékét kel! becsülnie a vaknak, — akár a látónak — tehát nem szabad önmagával szemben hanyagnak, megalkuvónak lennie, nem szabad társait megbántania, azokkal verekednie, azokat sértegetnie, szidalmaznia, hanem értékesnek kell tartania mindazt is, ami e személyi éríékbecsüléssel összefügg. Nevezetesen kímélnie és óvnia kei! az egyéni és közvagyont, valamint a ruházati és felszerelési tárgyakat, egyben az idegen értéket nem szabad eltulajdonítania.A tisztelet szempontjából elő kell segítenie másoknak érvényesülési igényeit is. Ezt a kölcsön ös támogatásnak erkölcsi jellegű szándékával eszközölheti, amikor segítségére van a nagy a kicsinynek, az erős a gyengének és amikor nem ütődik mesterséges ék a termeszeíszerűleg együvé tartozó fiúk és leányok közé. Kettőjüknek helyes kölcsönhatása igen szép és ériékes eredményeket hozhat az erkölcsi nevelés érdekei szempontjából. Azért lehetővé kell tenni, hogy pl. kivételes ünnepi alkalmakkor, „kedves nővérek“ felügyelete mellett, kitüntetésképpen közös szórakozásokhoz, társalgásokhoz együvé kerülhessenek egy-egy osztályba tartozó fiúk és leányok olyan számban, hogy a felügyeletet, a gondos és körültekintő, szinte anyailag irányító ellenőrzést a „kedves nővérek“ könnyen és a fiatalság érdekeivel rokonszenvező öröm jegyében gyakorolhassák.A tisztelet igényének nem tesz eleget, ki embertársát tudatosan félrevezeti, megtéveszti, azért az erkölcsi vonás hiányát tünteti fel a hazudozó, a csaló. A  hazugság  és csalás  elleni gyógyítva nevelői küzdelem ennélfogva munkánknak igaz értékek felé vezető fontos feladata, mely az őszinteség  nyilvánulataiva! jut erkölcsileg alapozott eredményekhez.d) A „szorgaloméinál kapcsolatosan kifejtett megállapítások ( C —b) arról győznek meg, hogy amikor a szorgalom leginkább növelheti a belső ember értékfokát és az értékgyarapodás tudatát, akkor ez csak akként lehetséges, hogy a belső értékességnek gyökerei lenyúlnak a lélek mélyébe. Le is nyúlnak, sőt átformálják az egész lelket, mert arra késztik, hogy állandóan törekedjék ezen értékek felé. És miután élmények alapján meg is tudja különböztetni az értékest az értéktelentől, az élményektől erősödött kritikai állásfoglalás irányító, parancsoló erők forrásait nyitja meg a lelkében. E  parancsoló léleknek a szava: a lelkiismeret. S  miután önmagának a léleknek kritikai állásfoglalásából származik, azért a lelkiismeret erkölcsi önkritika. Erkölcsi értékélmények alapján fejlődik végeredményben a lelkiismeret is.e) Helyesen az jár el cselekvéseiben, ki a helyes értékek által meghatározott és megszabott lelkiismeret szándékával azonos irányban tevékenykedik, ki követi a leikiismeret értéksugallatát, azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, ezekben kötelességeit ismeri fel.A kötelességíeljesífés elsőbben és természetszerűleg a közvet
len környezettel szemben  nyilatkozik meg. Ez a vak gyermek kö- telességi fejlődésének is megindulása. Majd amikor a környezet szerves tagjául ismeri fel önmagát s kialakult önérzete, akkor ráeszmél az önmaga iránti kötelességeire  is. Környezetének kibővülése révén tudatára ébred a család és embertársai iránti köteles-
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ségeinek; a községnek és államnak szükségszerű, fenntartó, védő, kultúrát biztosító tevékenységével az állampolgári kötelességeire 
eszm él; nemzetének értékfenntartó küzdelmei révén hazafiúi köte
lességeire, majd a minden értéket fenntartó legfelsőbb gondviselő fiatalommal kapcsolatosan az Isten és vallás, ül. egyháza iránti 
kötelességeire.A kötelességteljesítés erkölcsi jellege abból a viszonyból adódik, melyben a kötelesség a joggal áll. Ebben pedig az az ismert függés, hogy „joga csak annak van, aki kötelességét teljesíti,“ a benne lévő érdek mozzanaton túl a felelősség  erkölcsileg fontos tudatát alapozza. Felelős vagyok magamért és másokért, hogy a jog értékei érvényesülhessenek bennem s általam. S  miután ez a felelősségi tudat és az eszerint való cselekvés fűzi — mint minden embert — a vakot is bármely embertársához, azért ez a tudat és az ettől idomuló cselekvés a vak egyéni és társadalmi értékének igazi szabályozója.Egyrészt a felelősségnek e jelentésénél fogva, másrészt a vaknak azon nem ritka hajlamánál fogva, hogy a társadalmi és állami rendtől csak követel, azokkal szemben felelősséggel nem tartozik, azoknak csak reá rovó és tőle váró kötelességszabványaií veszi észre, azért a társadalmi és állami rend tisztelete érdekében szükséges. hogy a felelősséget, mint egyedi éríékszabályozőt, a gyógyítva nevelés komoly megfontolással szolgálja.A „kötelesség“ tartalmaival kapcsolatosan fel kell tárnunk azt a tényt is, hogy nem erkölcsi jellegű az olyan kötelességi érzet, mely nem teljesít semmit sem ellenszolgáltatás nélkül. Az altruizmusnak, az érdek- és haszonnélküli odaadó tevékenységnek csiráját, magját a gyermekkor kezdeti éveiben kell már elhintenünk, mert az önzés veszélye nagy a világtalannak lelkében, hosszú ápolási, féltőén gondos nevelői időre van szükségünk, hogy az önzetlenség  nemes vonása nemessé tegye a vak lelkét is. A gyógyító nevelés ilyen célú munkájához hálás területet kap a mi viszonyaink mellett az ifjúsági egyesületek kereteiben, azért tartalmas és értéket jelentő munkásságot kell biztosítani minden egyes számára az önképzőkör, az Ifjúsági vöröskereszt és a cserkészcsapatok alakulataiban, egyben az osztály- és intézeti éleinek minden vonatkozásában.f) Az értékfelismerésből származó „kötelesség“ az érfékbecsü- lésbő! nőtt ki. Becsülni pedig azt becsüljük, mit szeretünk. A helyes becsülni-, vagyis értékelni tudásra törekvő gyógyító nevelői szándék azért egyúttal a helyes szeretetben is meghozza gyümölcseit. A helyes szeretet azonban a becsülni tudáson kívül még egy gyógyító nevelői többletet is kíván a szeretetnek megnyilatkozása érdekében. Mert nem elég csak hangoztatni a szeretet szükségességét, rá is kel! vezetni annak nyilvánulásaira vakot úgy, mint látót. Tudni kell, hogy a szeretet pl. a bocsánatkérést kívánja a megbáníódás alkalmával; tudni kell, hogy a szeretet gyűlöli a bűnt; hogy az édesanya szomjúzása alkalmával két kézzel is hozzuk sebtiben és készséges örömmel az üdítő pohár vizet; hogy a tanár fáradozása után  ̂örömmel veszi, ha az örömteli segítőkészség támogatja őt kabátjának felvevésében; s hogy köszönésben nyilatkozik a szeretet, ha ajándékot fogadott el, ha látogató érkezett, ha tüsszentéskor egészséget kivánt valaki a betegedés elmúlásának okáért, stb. A
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50szeretet az élő segítés, a rokonszenv, mely könyekeí töröl, vigasztal és örvend az örvendezővei. Így valóság lesz a szeretet s nem csak üres szó.g) Minden egyes érték, mely a felsoroltakban felszínre vetődött, cselekvési érték. Mindegyikének közös az alapja: az akarat. De miután ezeket az értékeket olyan törekvés kívánja elérni, vagy megtartani, mely az önzetlen kötelesség tartalmából fakad, azért 
jóakaratnak minősül. Ez pedig még akkor is erkölcsi jellegű, ha célját el sem éri.A jó akaratnak és az ehhez alapul szolgáló általános akaratnak olyan erősítése, hogy benne kezdettől fogva az erkölcsi jelleg vonásai mutatkozzanak meg, az erkölcsi élet szempontjából a gyógyító nevelésnek rendkívül fontos feladatai sorozatába tartozik. Meg kell ragadni már az ösztönéletben mutatkozó ösztönös akaratot; gátat kell vetni szoktatással az abban mutatkozó kilengéseknek; élmények okos beállításával vagy lehetővétéíelével fel kell fedeztetni az akarat káros következményeit; és értelmi belátással el kell érni az akarat egész irányának és céljának módosítását. Ha így értékek birtokába jut a helyesen megnyilatkozó akarat, akkor az értelmi belátás révén az értékekért, a bizonyos jókért állandósul az egyénben a jószándék, a jóakarat. A léleknek állandósult készsége pedig nem egyéb, mint a jellem . Állandósult jóakarat azonos így a jó jellemmel, az értékes jeliemmel.Az erkölcsi jóakarat végeredményben felvisz az értékes cselekedetek magaslatáig, hol a jót önmagáért a jóért kedveljük, a rosszat önmagáért a rosszért megvetjük. Olyan magaslat ez, melyen a jellemes ember bontakoztatja ki erkölcsös, értékes életét.

Áz „érzelem" feladatkörébe tartozó feladatelemeknek 
vázlatos áttekintése.A) Áz „érzelem" öneélúságában kifejlesztendők:1) az öszíönérzeimeka) gátlással,b) serkentéssel.2) az öszíönakarat.B) Áz érzelem és fest kapcsolatéban biztosítandók:1) a közérzet,2) az élvezetek és5) a pihenés helyes igényei.C) Áz érzelem és az értelem kapcsolatában biztosítandó:1) az érdeklődés és figyelem,2) az igyekvés és szorgalom,5) az önérzet,



514) a szerénység, fegyelmezettség, önuralom,5) a becsülés (kimélés, óvás, kölcsönös támogatás),6) a tisztelet (őszinteség megmutatkozása, hazugság, csalás kerülése),7) a lelkiismereí,8) a kötelesség és felelősség,9) a szeretet,10) a jóérzüleí, akarat és jóakarat, végül11) a jellemes és erkölcsös élet helyes kialakulása.* *❖A „test“ , az „értelem“ és az „érzelem“ feladati köreiben hármas végeredményhez jutottunk. A' „íest“-tel kapcsolatosan az egész- 
ség-hez és munká-hoz; az „értelem“ révén az igazság-hoz és hit- hez; az érzelem útján a jóérzület-hez és az erkölcs-höz. Ezek a végeredmények átfogják az egész embert s miután életkörülményekből származtak nevelési szükségletek alapján, átfogják egyúttal azt az embert, ki sajátságos életkörülmények között él. Életkörülmények életközösséget teremtenek, azért az e nevelési terv beállítottságában nevelkedett gyermek — ha vak is — egészségét annak a közösségnek óvja, munkáját annak a közösségnek áldozza, melynek közös földjén él: a magyar hazáért; az így nevelkedett gyermek — ha vak is — majd annak a közösségnek áldozza szellemét, értelmét, melynek igazáról történeti múltja révén meggyőződött, melynek természeti és szellemi kincseit ismeri, jövőbeli vágyaiban és szándékaiban szentül hisz: a magyar nemzetért; és az így nevelkedett gyermek — ha vak is — arra az erkölcsi magaslatra fog emelkedni, ahol nem üres szó és alkalmi lángolás a hazafiság, hanem ahol a magyar életrajongás igazi értékekkel a magyar erkölcs megtestesítője, s az erkölcsi igazságban a magyar szellem örökkévalóságának hirdetője.

A z  intézet jellege.Az intézet céljának megállapítása és a cél szolgálatára természetszerűleg adódott feladati körök és feladaíelemek a leghatározottabban szabják meg intézetünk jellegét. Nyilvánvalóvá lett, hogy az épérzékűek fejlettsége felé való törekvés csupán gyógyítva nevelői tevékenység alapján oldható meg. Az abba helyezett szándékunkat csak a gyógyítva nevelői szempontoknak figyelemben tartásával tudjuk gyümölcsözővé tenni. S  mert megindulás, végrehajtás és siker mind csupán a gyógyítva nevelésnek célszerű és okszerű beállításán múlik, mely egyúttal egész nevelői tevékenységünknek legbeszédesebb és leghatározottabb jellemzője: természetes és elvi- tázhaíaílan, hogy intézetünk nem lehet, s tényleg nem is más, mini 
gyógyítva nevetői intézet. * *❖Mindezen célok és feladatok által megszabott keretben oldandó meg ezután az egyes tantárgyaknak gyógyító nevelési szempontból mutatkozó oktatástani követelménye is. Ez a munka azonban ez idő szerint még további kifejtésre vár.
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Mikor fele! meg a gyógypedagógiai iskolai 
oktatás a fejlődés törvényeinek?Irta : Éltes Mátyás.Feré szerint a szellemi tevékenységet kedvezően befolyásolja az azt kisérő, célszerűen alkalmazott kézimunka. A kézimunka segítségével ugyanis nagyobb agyrészeket hozunk mozgásba, mélyebbre ható ingereket idézünk elő, a figyelmet jobban lekötjük, a szellemi munka lassúbbá válik és így több idő jut arra, hogy a szellemi folyamatok a gyöngeelméjűeknél is tökéletesebben menjenek végbe.Röviden szólva, több működési ingert idézünk elő és ezzel kapcsolatban több ösztönzést adunk meglevő hiányok kiegyenlítésére és minden oldalú tökéletesítésére.Ezt használjuk ki alaposan, azért mindig m ozgási gyakorla

tok által kísért és átszőtt rendszeren alapuljon minden tanításunk. A megbeszélésre kerülő tárgyat nemcsak megmutatják, hanem a gyermek annak körvonalait, határait ujjával, kezével, pálcával stb. bekeríti, míg csak oly tiszta fogalma nem lesz róla, hogy azt becsukott szemmel is megközelítőleg reprodukálni tudja. Itt rajzolnak a gyermekek tanítás közben ujjakkal vagy irónna! az asztallapra, tenyerükre, vagy a levegőbe. Megfelelő mozgások segítségével utánozzák a megbeszélés folyamán előforduló térbeli viszonyokat, pb kezükkel a ferde háztetőt, a gömbölyű gyümölcsöt, a hegyes sarkot stb. Az illető tárgy tulajdonságait az öntevékenység segítségével, amennyire csak lehet, mérés, mázsálás, összehasonlítás, felbecsülés stb. által vonjuk szemlélés alá, különösen pedig az én- képzeí kifejlesztése céljából a saját testével és annak részeivel is kapcsolatba hozzuk. Ezen az úton nyerjük pl. a következő eredményeket : olyan hosszú, mint a mutató ujjam, erősebb, mint az én karom, csak a vállamig ér, félakkora mint én, stb. Továbbá a kezekkel megmutatjuk, megállapítjuk: ilyen vastag, ilyen vékony, ilyen magas, ilyen mély, ilyen széles, ilyen keskeny, stb. Jobb szemléltetés céljából utánozzák az illető tárgy cselekvéseit, foglalkozásait pl. a cserebogárnál a kétkarrnú lábakkal való kapaszkodását, a szárnyak kiíerjeszkedését és egyidejűleg a levegő be- szívásáí, repülés előtt a legyező alakú csápok kiterjesztését stb. Aztán olyan cselekvéseket, aminőket az illető dologgal el lehet végezni pl. kaszálunk a kaszával, lovakat hajtunk, a kalapáccsal ütés, öntözés a kannával, stb. A cselekvések ritmusát is utánozzák, vagy pedig aszerint igazítják saját cselekvésüket. Az olvasást, beszédet, előadást kifejező mozdulatokkal, gesztusokkal kisérik; a megfelelő olvasási, szemléltetési, bibliai anyagot dramatizálva adják elő. S z ó val mindenütt, ahol az anyag alkalmat ad rá és a gyermekek tevékenységét erőltetés nélkül belevonhatjuk, azt a legmesszebbmenőleg megtesszük s ezek a gyakorlatok az összes osztályokon végig mennek azzal a különbséggel, hogy felfelé mind tökéletesebbek és a gyakorlati élethez mindjobban alkalmazkodnak a mozgás, differenciálódása törvényének mindjobban megfelelve. Az alsó (I.—III.) osztályokban a beszéd- és értelemgyakorlat keretében főkép csak olyan dolgokat tárgyalunk, amelyekkel a gyöngeelméjűnek is min-



53dennap dolga akad és amelyek alkalmasak arra, hogy általuk a gyermeket cselekvésre ösztönözzük, de egyúttal a beszédét is gya- koroljuk, mert semmi sem segíti azt annyira elő, mintha a szóval jelzett dolgokat egyidejűleg el is végezhetik, megcsinálhatják.Azért itt a tárgyalásnál alkalmazásba vett mozgási gyakorlatokon kivül — különleges, a tárggyal közvetlen kapcsolatban álló cselekvéseket és játékokat is végeztetünk, amelyek egyúttal átmenetet alkotnak a tornához is. Pl. a lóval kapcsolatosan beszélünk a kovácsról, aki a ló lábára ráveri a patkót. A kovács üti a vasat kalapáccsal. Ezt a gyermekek utánozzák és mondják egyenkint is, karban is : kip-kop. Aztán megtanulják, karban mondják és együttes mozgással kisérik ezt a versetKip, köp, kip, köp (ütik) kalapács, kicsi kovács, nagy kovács.Üssed, üssed (ütik) a vasat,patkoljuk meg a lovat. (Patkolást utánoznak).Az ilyen célszerű mozgások segítségéve! a szervezet beteg, megsérült részeit (pl. a merev ujjakat) egészségesekké igyekszünk tenni (amire a gyakorlatok kiválasztásánál különösen ügyelni kell), de emellett a gyermek én-képzetének és beszédének kifejlesztésére is állandóan gondolnunk kell. Épen azért ezeket a gyakorlatokat az azokhoz tartozó beszélgetés kíséretében végeztetjük el pl. én felemelem a széket, én leteszem . . ., mi felemeljük . . ., mi leíesz- szük . . ., te felemeled . . ., ti felemelitek . . ., emeld fel (tedd le)! emeljétek fel (tegyétek le)! síb.Ha pl. „a tantermünk „Lépő“-je (sámli) volna az előírt tananyag, akkor ezt a tárgyat először is a fentebb előadott cselekvési gyakorlatok lehető széleskörű felhasználása mellett, beható szemléltetés kapcsán megbeszéljük. Közben, mint fontos új fogalmak különösen kiemelendők és kidolgozandók a következők: felle, felfelé-lefelé, ferde-meredek.Aztán, ha a gyermekek a feladatnak ezt a részét felfogták, tovább megyünk a tanultak behatóbb feldolgozására. Közben a tárgyalás két részre oszlik. Az egyik a játékhoz és a tornához, a másik a leíró rajzoláshoz, illetve mintázáshoz, szóval a munka- oktatáshoz vezet.Az első sorozatot követve, a lépőnél először is beszéd- és cselekvő gyakorlatok következnek. A lépőt egy, majd több gyermek elmozdíjta a helyéről, közben beszélnek : „én jobbra (tolom), teszem a lépőt“ „mi balra tesszük . . . előre . . . hátra . . .Ezután hasonló módozatok mellett egy, két vagy több tanuló a lépőket a kijelölt helyre el- és visszaviszi, fellépnek rájuk, lemennek, leugrálnak róluk, de egyidejűleg mindig mondják pl. én . . . mi . . .  te, ti . . . stb.Erre kis mese kapcsán pl. az „Erdő mellett nem jó lakni“ c. dal megbeszélése és megtanulása (előbb cselekvési gyakorlatok nélkül, aztán azokkal) következik. Cselekvő gyakorlatokként a beszéddel és az énekkel összekapcsolandők: járás helyben és helyből, padra ütés a bal, a jobb, majd mind a két kézzel együttesen, felváltva, ritmus szerint, az ének taktusához, de mindig a jtíték természetéhez is alkalmazkodva.



54 A második rész során a lépői rajzolás segítségével állítják elő, még pedig úgy, hogy a képen az egész osztály közösen dolgozik.Egyik azt az utasítást kapja, hogy rajzolja meg a lépőhöz a padlót. Az illető kimegy a nagyításához, rajzol, de mondja is egyben : „én a padlót rajzolom.“ A többiek is rajzolnak (a levegőben, a pad lapjára, vagy ceruzával a papírra) és mondják : „ez a padló.“ Hasonlóképen rajzolják le — vonalat vonal után húzva — a lépő többi részeit, mig az egész kép el nem készül. Akkor ezt félre- íeszik és a rajzot ugyanily módon emlékezetből is megcsinálják s ezt gyakorolják mindaddig, arnig a tanulók nagyobb része a lépőt önállóan is Se tudja rajzolni. Akik még ekkor sem tudják, azoknak sablont (papírból készült, esetleg kivágott mintát) adunk és úgy

segítjük őket rá, hogy a kitűzött célt legalább megközelíthessék.Ennek a feladatnak elvégzése után lép fel a munka-oktatás. Arról van szó, hogy a lépőt maguk is meg tudják csinálni. E lkészíthetik plasztikusan : fából, kemény s puha papírból és agyagból, vagy pedig kivágás, felragaszíás stb. segítségével. Hogy a jelzettek közül melyiket alkalmazzuk, az a tanulóktól is függ. A gyógypedagógusra keli bízni, hogy az előállításnak azt a módját, azt a kézügyesítő anyagot válassza ki, amelyik legalkalmasabb arra, hogy tanulóit jobban előbbre vigye.Ide tartoznak még az egyes leckék között tartani szokott léiek- zési gyakorlatok, fonétikai, különösen pedig hangozíatási gyakorlatokkal és a szoba-torna, főleg svéd-gyakorlatokkal.
A speciális munkaoktatás a fentebb már jelzett nagy cél elérésére (hogy t. ,i. a tanulót kereső-képessé tegyük) nélkülözhetetlen a gyógypedagógiai iskolában, mert1. a munkáltatás belekapcsolása a tanítás menetét lassítja és majd a tananyaggal való túlterhelés ellen ;2. a tanítás eredményét biztosítja, mert kényszeríti és segíii a tanulót, hogy az anyagba való elmélyedéssel a szemléltetés elemeihez leereszkedjék, miáltal mélyebb emlékezeti benyomásokat hoz létre;5. a tanításnak is bizonyos gyakorlati és hasznos irányt szab, a tanuló megtanul gyakorlatilag gondolkozni és cselekedni; ismerete tudássá lesz ;4. a munkaíanítás számtalan mozgási ingert, finomabb koordinációt idéz elő és a végtagok szabadabb, célszerűbb használatát elősegíti ;5. az érdeklődést élénkíti, az akaratot erősíti.A munkáltatás anyagát a tárgytanításból, az 1. 1!. és 11!. osztályban a beszéd- és éríelemgyakorlatokból, az olvasásból, a számolásból és írásból vesszük. A IV. V. VI ik osztályban pedig onnét vesszük, ahol az a tanulás szempontjából legcélszerűbbnek látszik. Elrendezésénél a mozgás differenciálódásának törvényeit követjük, amennyiben a legkülönbözőbb kézügyességeket alkalmaz-



55zuk. A sorrendet megtanulásuk nehézsége, továbbá az illető tanuló «gyedekre való fiziológiai hatások mineműsége szerint határozzuk meg. Amit készítettek, mindazt leíró rajzolás segítségével is előállítják. Az utóbbi annak a próbája : vájjon felfogták-e és mennyire az illető tárgyat a gyermekek ?De lássunk néhány alkalmas eszközt (technikát), amellyel tanításunkat kiegészítve, azt élénkebbé, kedvesebbé, eredményesebbé tehetjük.a) A kisegítő-iskola alsóbb osztályaiban az agyaggal vagy piasztilinnal, mint legegyszerűbb és legkönnyebb technikával kezdjük. Első tárgyul a golyót készítik el, amit a számolás szolgálatára máris felhasználhatunk Ha több készül el, számképekké fűzzük őket össze. Az év végére minden gyermeknek lesz egy magakészítette számológépe: 10 átszúrt golyó, kötőtűre (sodronyra) felfűzve.Ha a golyót kihengereljük: bot, palavessző, tű, szarv, villa, sétapálca síb. lesz és már is benne vagyunk a beszéd-értelemgyakor- latokban.A meghajlított, megrövidített bot kis golyóval a tetején „ i“ lesz, könnyen lehet belőle aztán még u-t, n-ef, m-ef, r-et stb. csinálni, míg a hosszú botból l, f, h stb. készül.b) Fonálrakás. Nagyon fejleszti a tapintó érzéket. Ép azért azoknál a tanulóknál, akiknél szembetegség miatt a tapintási érzés fejlesztésére szükség van, nagy haszonnal alkalmazható. Ezzel még az írás megtanulását is nagyban elősegíthetjük. A kivitel, mint lapos munka történhetik színes fonalak segítségével, külön erre előkészített táblákon (fapados vászon), vagy a gyermekek által lehengere- zéssel készített lapokon agyag, plasztilin, viasz vagy más fonalakból, úgy hogy a keletkező betűk tömör festek lesznek pl. s, d, E, I  stb. c) Hajtogatás, kivágás és felragasztás. Ezt a vonalzó vagy a tolltartó egyik oldalának kivágásával kezdjük, közben színes papír alkalmazásával a színérzéket is tisztázzuk és fejlesztjük. Ezt követi az egy-, majd a kéthegyű ceruza stb. és lehetőleg egyöntetű menetben a többi tanszer kivágása is. És máris benne vagyunk a beszéd-éríelemgyakorlaíban. Ha a behajtott és szétvágott papírcsíknak a fejét levágjuk és magasabbra tesszük, megkaptuk a nyomtatott i~í, benne vagyunk az olvasás-tanításban. Ha a papírcsíkot vízszintesen ragasztjuk fel, aztán alul is, felül is, kis darabkákat ragasztunk rá, ezzel az eljárással minden számot könnyen kirakhatunk; benne vagyunk a számolásban.
czzrzr - .11...  1

□  EZÜd) Bevezetjük a gyermekeket a kész minták (karikák, tojás- alakok, négyszögek, háromszögek, félkarikák, téglaalakok, hosszabb- rövidebb szalagok síb.) használatába is. Ennek is megvannak a 'maga előnyei:aa) a minta tiszta és biztos koordinációt teremt a szem és a kéz között.bb) a helyes formákat állandósítja, nem úgy mint a szabad



56kézből való ábrázolás, melynél mindig ugyanazokat a hibákat vágják ki és ragasztják fel a gyermekek.cc) nehezebb alakok önálló elkészítését teszi lehetővé, már oly időben, mikor szabad kézzel erre nem is lehetne gondolni. Pl. a vonat. o o oMagától értetődik, hogy az ilyen munka csak szükségszerű: kisegítőeszköz és használata megszűnik, mihelyt a tanuló anélkül is tud boldogulni.A munka itt is azonnal a tantárgyak szolgálatába szegődik. A korong, mint nap és hold a beszéd- és éríelemgyakorlaíoknál fordul elő. A számolásnál is haszonnal érvényesíthetők az ily színes korongok. Aztán jön a tojás, mint levél és gyümölcs. Egyenes és görbe vonalak beiktatásával ezt a gyakorlatot az írás szolgálatába is beállítjuk, hogy egyes nehezebb betűalakokat jól és biztosan begyakoroljunk pl. f, l stb.e) O stya és borsó munkák. Ezek főkép az olvasás szolgálatában állanak, amennyiben az előírt betű-alakokat színes ostyákkal vagy fél borsókkal kirakja és beragasztja a gyermek. Hasonló eljárást követünk azf) agyagnak vagy nedves homoknak kész mintákba való bele- nyomásánál. Itt a számtan tanításban előforduló változatokat párokká, féltucatíá, tízesekké és számképekké stb. állítjuk össze.g) P álcikák kirakását a beszéd- és értelemgyakorlatoknál és a számolásnál használjuk fel építésre.A 5-ik osztályban az alakok és gyakorlatok már komplikáltabbak.A 4-ik osztályban ezekhez jön még a szülőföldismerteíés, mikor is minden tanulónak külön tervrajzot (előreszúrt lyukak ki- varratásával, akárcsak a vakoknál) és domború térképet kel! kidolgoznia.Az 5. és 6-ik osztályban a munkaokíatást összekapcsoljuk a szülőföld, történet, mértan, rajz és természetrajz tanításával. Itt új gyakorlatokat veszünk fe l: kartonmunkák, fűrészelés, drótmunkák, mértani alakok előállítása.Emellett a különleges munkatanítás mellett még kertészetet és rendszeres kézügyesítő oktatást is tartunk, mely utóbbinak főleg használati tárgyak előállítása a célja; de mindig ügyeljünk rá, hogy a könnyűről a nehezebbre haladjunk, mind a tárgy felfogását, mind annak gyakorlati kivitelét illetőleg.Könnyen beláthatja bárki is, hogy ilyen oktatás által igen sok funkcionális ingert váltunk ki, amelyek, — mivel az elkészítendő tárgyak kiválasztásánál, úgyszintén az egyes gyakorlatok alkalmazásánál a tanulóknál előforduló hibákra is tekintettel vagyunk, — ki-
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t. enlítőleg hatnak. Az ilyen foglalkoztatás egyensúlyt hoz létre /yérmék lelkében, amellett a tanuló jövőjére is jelentőséggel van. - gyakorlatok t. i. fokozatosan komplikáltabbakká lesznek, a moz- - j s  differenciálódásának törvényét követik és a testi munka közútién vonatkozásba kerül az elvégzendő szellemi munkával.De ezáltal eleget teszünk a fejlődés törvényének is.
S Z A K I R O D A L O M

D om okos L ászlőn é és B laskovich E d ií dr. : A z  oktató m unka az új iskolában. K iad ja  a M a g y a r Gyerm ektanulm ányi és N evelésügyi T á rsa sá g . Budapest, 1934. 180. /. Á r  nélkül. A szerzők Nagy László, a nagy nevelőújitó mesterük, útmutatójuk emlékének ajánlják ezt a könyvet. Adolf Ferriére, a szociológia doktora, az Uj Nevelés Nemzetközi Ligájának alapítója és igazgató tanácsának tagja irta hozzá az előszót (Kenyeres Elemér dr. fordítása). Azt mondja : „Nem volí-e (Nagy László) egyik hírnöke a Tevékeny iskolának, mely útban van, hogy meghódítsa a világot ? . . . Rámutatott a régi típusú iskolák lélektani tévedéseire. Dolgoznak ezekben az iskolákban ? Azt állítják. Nem, a robotmunka nem igazi munka ! Minden olyan tevékenység, mely nem felel meg a növekedés, a világosan látniakarás belső szükségletének, minden a védekező gyermekre kívülről ráerőszakolt munka, melyet ő színlelt megadással és ügyetlenül leplezett rosszakarattal végez : tiszta időveszteség. Sőt töbo : lelki deformálás, tehát valóságos baj. Ezt látta meg Nagy László jobban, mint korában bárkimás s ezt hirdeti a Tevékeny iskola „ ..............  „Eljön az idő,mikor a magyar tanítóság, — de az iskolai és törvényhozó hatóságok is, — tudatára ébrednek Nagy László műve nagyságának“ .A bevezető után Domokos Lászlóné ír „A gyermeki alkotás lélektani feltételeiről“. Azt mondja többek közt : a gyermektanulmány „kutatja, hogyan formálja a gyermek lelki élete műhelyében az eszközöket ahhoz, hogy a világot és magát megismerje“ .Nagy László gyennekfejlődésíana szerint a magyar gyermek fejlődéstani adatai a következők :7 -  8 év : A szubjektív érdeklődés kora. D o m i n á l ó  f u n k 
c i ó k :  Izolált képzetek fantasztikus színezése. Érdeklődés: szubjektív. Beleélő fantázia. F o g l a l k o z t a t á s :  A gyermeki kedélyélet szubjektív kapcsolata családi és természeti környezetéhez. 
M ó d s z e r :  Utánzás. Beleélés. Élmény. Cselekvő szemlélet.9 - 1 0  év : Az objektív tapasztalatszerzés kora. D o m i n á l ó  
f u n k c i ó k :  Felfogás: konkrét. Érdeklődés: objektív. Gondolkodás: analitikus. F o g l a l k o z t a t á s :  A természet életének konkrét tapasztalatokon nyugvó megfigyelése. M ó d s z e r :  Megfigyelés. Kisérleíezés. Mérés. Önálló kutatás.é v :  A gyakorlati cselekvések kora. D o m i n á l ó  
f u n k c i ó k :  Konkrét és objektív érdeklődés gyakorlati irányú tevékenységet követel. F o g l a l k o z t a t á s :  A természettudományok



58alapján gyakorlati munkák és konstrukciók. M ó d s z e r  : Kisérle Gyűjtés. Rendezés. Technikai gyakorlatok.15 éven felül : Az etikai és szociális érdeklődés kora. D ó 
in i  n á I ó f u n k c i ó k : Absztrakt képzetek objektiválása szimbolu mokban. Gondolkozás : szintétikus. Az etikai és szociális én formálódása. F o g l a l k o z t a t á s :  A szociális és etikai én alakításai történelmi és irodalmi élmények nyomán. M ó d s z e r : Az intuitii beleélés foglalkoztatása.A táblázat magyarázata a következő : Ha a tábla rovataid hosszában (Életkor egymásután, domináló funkciók egymásután, foglalkoztatás egymásután, módszer egymásután — végig !) nézzük : a fejlődési egymásutánt; — ha szélességében, akkor: egy fejlődési réteg jellegzetességét láthatjuk tanítási következményeivel. Az első rovatban (a kor) hosszában nézve (felülről lefelé) Nagy László érdeklődés-fejlődéstani fokozatait látjuk ; ezek azt mutatják meg, hogyan változik 7 éves kortól 14-ig a gyermek viszonya (érdeklődése) a környező világhoz. A következtetés logikus. A íanitás : a gyermek kapcsolata a környező objektiv világgal. Ez a kapcsolat mesterséges, ha a tanítói erőszak hozza létre, — természe;es, ha a gyermeki kiválasztás (érdeklődés) az alapja. A taniíónak azért tudnia kell, hogy a gyermek vonatkozása a világhoz miiyen minőségű és milyen hatások között mozog. Nagy L. fokozatait ismerik és elismerik a francia és a német kutatók is ; hazánkban iít-ott legfeljebb beszélnek róla vállvonogatással. Igen, mert mi tanítók, tanárok igen konzervatív emberek vagyunk és a magunk úttörő értékeit legfeljebb a külföldön át méltatjuk figyelemre. Domokosné elmélyedt Nagy László törekvéseibe és megvalósította azokat. De mekkora ellentétekkel kellett és kell még ma is megküzdenie! Azt csak az látja, aki 20 évi küzdelmeit figyelemmel kisérte. Szent meggyőződéssel hirdeti, vallja és megvalósítja: „hogy a gyermekkel az életkorok változása szerint egyes szellemi munka elvégezhető. De más tevékenységeket csak erőszakkal végeztethetünk, mert ezek az ő fejlődését a maga törvényszerű útjában bénítják. Ezzel az élő, fejlődő mozgalmassággal szemben áll az elméleti pedagógia, mely az életet nem a maga életszerűségében és összetettségében látja. Ez a pedagógia, mikor tantervét készített, kezébe vett egy kvantum magyar nyelvet, vagy számtant, vagy történelmet és szétosztotta azt a 6-tól 18 éves életkorra, kellő részekre szabdalva az anyagot. A  gyermek íudományadagoka! kapott, nem életet. A gyermek akkor "is azt kapta, amit a tudománykvantum egységes logikai menetének végcélja követelt, nem ami fejlődésének kielégítése érdekében életkorának belső törvényszerűsége eléje szabott. Az iskolafajok kiépítésében kevés szerepe volt a gyermeknek“ „az új iskolában nem a tanterv, nem a tantárgy és órarend az 
iskolai nagyhatalom, hanem maga a gyerm ek“, -  elve, hogy „a 
gyerm ek fejlődési szükségleteit elégíti k i“ . . . továbbá, „ hogy a 
gyermek nem befogadó lény, hanem cselekvő egyén.“ általános jelszó: az alkotás. Az alkotás területei az iskolában: 1. a tanulók munkafüzetei, 2. gyűjtések, versenyelőadások, 5. agyag- és karton munkákkal díszített osztályok, 4. ünnepélyek és kiállítások.Bizony, tükör az, amit Domokosné elénk tár. Látjuk benne világosan iskolánk mai fonákságait. Érdemes ezt elolvasni.
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59A továbbiakban gyakorlati útmutatásokat ad, s ez a része a könyvnek valóságos kincsesbánya. Eddig inkább a fejlődő gyermekről szóltunk. Ezután áttér az alkotó gyermek ismertetésére. Cselekvés az iskolában, majd alkotás az iskolában címen ismertet meg bennünket az Uj Iskola működésével. Aztán a közvetlen megismerésről szól a gyermekekkel kapcsolatosan, végül a serdülő gyermek sajátosságait, jellegzetességeit tárgyalja.Nekünk, gyógypedagógusoknak különös örömünkre szolgál, hogy a lelkes szerző soha sem hallgatja el, ha ügyünkkel kapcsolatot talál. Elég utalnom „Az értelmi munka eszközei, tanítás technika“ c. fejezetre, ahol azt fejtegeti, hogy „Tökéletességüket növeli, hogy az abnormis gyermekekkel való foglalkozás talajából nőttek ki“ stb.A könyv második részében dr. Biaskovich Edit szól hozzánk „A  történelem és irodalomtanítás új módszeréről.“ Bergson lélektani meglátásai alapján áll s azt mondja, hogy a történelem és irodalom önálló élményeken alapuló, állandóan a lélekből merítő belső tevékenység legyen. A továbbiakban ennek alkalmazási lehetőségeit fejtegeti és ezzel a középiskolai tananyag feldolgozását akarja megvilágítani az Új Iskola szellemében. Elgondolását itt gyakorlati példákkal is alátámasztja.Nagy lépést jelent ez a könyv, mert belevilágít a fejlődő gyermeki lélek kívánalmaira felépített tanítás menetébe.Vajha minél többen olvasnák és megvalósítanák az életből veit anyagon az életre való nevelés elgondolásait!Nagy lelki gyönyörűséggel olvastam a könyvet, mely útmutatás arra, hogyan kell lélekkel tanítani-nevelni a fejlődő lelkeket.Bár nálunk több elgondolása megvalósult, mi gyógypedagógusok is okulással olvassuk a művet. És hisszük, hogy a magvetés után sokan lesznek, akik követik az írás szavait: „Menj és hasonlókép cselekedj!“ fém.)P rof. Dr Heinrich H an selm an n : . .  . aber er gehí nichí gernzűr Schule. Lernm üde Kinder. 2  Aufíage Schw eizer Spiegel
Verlag Zürich. Schriften zűr Erneuerung dér É rzi eh un g. K is 8.
106 1. Á r  nélkül. Hanselmann professzornak több könyvét ismertettük, ilyen volt a „Jakobli“, melyben az elkényeztetett gyermekkel foglalkozik, „Die geschlechtliche Erziehung des Kindes“, melyben a gyermek nemi felvilágosítását tárgyalja. Ezúttal azokkal a gyermekekkel ismertet meg bennünket, akiknek nevelése nagyobb nehézséget nem okoz, mégis feltűnő jelenség náluk, hogy nem szeretnek iskolába járni. Mi lehet ennek az oka? Hogyan lehet ezen a bajon segíteni: ez a könyv célja. Az természetes, hogy itt általános érvényű szabályt felállítani nem lehet. Minden egyes esetet külön kell megvizsgálni és keresni a baj okát. Az iskolakerülés okai közt felemlíti a gyermek idegességét, közben a gyermeki idegességet példákon is bemutatja. Ide sorozza az iskolától való irtózást és a tanulók korlátoltságát.Hibás lehet az iskolakerülésnél a szülői ház és maga az iskola is; továbbá az iskola szervezete és a tanító.Ezek ismertetése után áttér a baj leküzdésére.Ez a könyv élénk igazolása dr. Náray-ftzabó államtitkárnak



60és munkatársainak, akik ezelőtt 36 évvel „Gyógypedagógiai könyvtár“ címen sorozatos munkákat adtak ki, hogy közérdekű formában tanácsot adjanak a szülőknek, hogyan kell bánni a hibás gyermekekkel. Dr. Sarbó  a beszédhibás, K lis  a siketnéma, tierodek  a vak, Skultéty a gyengeelméjű, Éltes a gyengetehetségű gyermekekről írt ilyen közérdekű tudnivalót. Dr. B é c s i  pedig a gyermekek gyakorlatilag fontosabb szellemi rendellenességeivel foglalkozott. 
Dr. Ranschburg  „Gyermeki elme“ című műve szintén úttörő volt ezen a téren.A külföldön most valósult meg Náray-Szabó elgondolása.Bizony jó lenne ezeket a közérdekű tudnivalókat újból kiadni és kibővíteni. (ém.)D rozdy G y u la : A gyerm ek intelligenciájának v izsg ála ta .

„ Néptanítók Lapja“ 1935. évf. 18. sz . 702 -  706. I. A szerzőma Magyarország egyik legelső melodikusa, akinek a népiskolai oktatás és nevelés elmélyítésére, észszerűvé és gyakorlativá tételére megírt kitűnő vezérkönyvei az egész magyar tanítóság körében széleskörű elterjedésnek örvendenek, s aki, mint a „Néptanítók Lapjának“a szerkesztője, állandó érintkezésben van hazánk íaníióságával: ebben a tanulmányában a gyógypedagógiát közelről érdeklő problémával — az intelligencia-vizsgálattal — foglalkozik. Rövid, világos összefoglalásban, markáns vonalakkal az olvasó elé vetíti az intelligenciát, az intelligenciavizsgálaí menetét és az intelligenciakor megállapításával kapcsolatos számításokat. Ritkán olvashatunk aránylag rövid cikk keretében ilven megkapóan szép, kere'kded összefoglalást, mely az olvasót rögtön beállítja a probléma középpontjába s arról teljes megvilágítást nyújt neki. Majd azt mondja : „helyesen teszi a tanító, ha legalább is a tanév elején tesztekkel méri meg gyermekei intelligenciáját.“A továbbiakban azonban józan kritika alá veszi az intelligencia- vizsgálatot s azt mondja, hogy a jó tanító kezében nemcsak a lesztek fokmérői a gyermeki értelem fejlettségének, hanem minden kérdés, minden feladat ilyen, ha az gondolkodíaíásra ösztönzi a gyermeket. „Minden egyes probléma, amely a tanítás és nevelés közben felvetődik, egy-egy teszt (próba), amelynek megfejtése,, megoldása igénybe veszi a gyermek gondolkozását, értelmét. Éppen csak az kell hozzá, hogy a tanító ne siessen nyomban a gyermek segítségére úgynevezett ,kisegítő-kérdésekkel“. Csak hadd fejtsen ki maga a gyermek erőt s mutassa meg intelligenciáját. A tanító csak akkor avatkozzék bele, ha feltétlenül segítenie kell. Sokszor látszólag fogadja el a helytelent is csak azért, hogy gondolkozással újabb erőkifejtésre késztesse a gyermeket s így vezesse a helyeshez A tapasztalt pedagógus az ilyen alakú tanítás melleit csakhamar megállapítja a gyermek intelligenciáját, eszességét, élelmességét.“ Ezek olyan megállapítások, amelyeket legnagyobb gyógypedagógusainknál is megtalálunk. Decroly  dr. „Nevelő“ játékai, Descoeudres  nevelői rendszere, M ontessori foglalkoztató eszközei síb. stb. mindmind mérői egyúttal a gondolkodás, az értelem fejlődésének is. Mindegyikük hirdeti is, hogy eljárásuk követői az ilyen tanítással, mint valami teszttel, látják, mérik az értelem növekedését. S  ha egyik legnagyobb magyar melodikusunk hirdeti ezt, akkor a gyógy-



61pedagógusoknak erről hálával kell tudomást venniök, mert az illusztris szerző a népiskolának ajánlja azt, amit vezető gyógypedagógusaink az értelmi fejlődésükben gátolt gyermekek oktatóinak szivükre kötnek, t. i„ hogy „Minden tetteddel, kérdéseddel, feladatoddal törekedj arra, hogy növendékeid gondolkodását, ítélőképességét növeljed !“A továbbiakban azt az ellenvetést tárgyalja, hogy az intelligencia-vizsgálat csak az éríelmességet kutatja, méri, de az érzelem és az akarat fejlettségére nem terjeszkedik ki. Ez a megállapítás íeljesen helytálló, többen foglalkoztak vele a külföldön is. De ha csak azt mutatja is ki az intelligenciavizsgálat, hogy az értelem az életkornak megfelel, attól elmaradt vagy azt megelőzi: már ez magában véve is jelentős útmutatás. Az sem kétséges, hogy a jó tanító növendékei intelligenciáját hozzávetőleg pedagógiai szem- mértékével is meg tudja ítélni, csakhogy a Binet-vizsgálat ezt számszerűen fejezi ki, ami hát mégis megbízhatóbb.Ajánlja a szerző a jellemzési „Személyi lapok“ bevezetését is a népiskolába, mint amelyekből a gyermek egész én-je kidomborodik. Ez  olyan  ̂ kérdés, ami a gyógypedagógiában régóta megvalósult már. Csak örvendenünk lehet, ha a jellemzési lapok a népiskolákban is meghonosodnak.Minden hiyaíását szerető gyógypedagógus örömmel és megnyugvással veszi tudomásul a kiváló szerző szép tanulmányát, mert ebből is láthatjuk, hogy a magyar népoktatásügynek nagy melodikusa ügyünkkel is tisztában van, azt szereti. Akkor járunk el helyesen, ha a szerző nagyértékű módszertani könyveinek útmutatásaiból minél többet megvalósítunk gyógypedagógiai alapon dolgozó iskoláinkban is.Végül tegyük magunkévá és hirdessük amit befejező soraiban mond . . .  „ a gyerm ek intelligenciája megállapításának állandóan 
előtérben kell állnia, de ezt a legnagyobb körültekintéssel kell 
végeznünk. (ém).53. Jahresbericht der Erziehungsanstalt R egen sberg vomJahre 1935.’Stiftung der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan

tons Zürich für Erziehung bildungsfähiger Geistesschw acher.
16. 1. Ezt az értesítőt évente meg szoktuk említeni lapunkban, mert hazánkból 1900-ban Nárai-Szabó államtitkár, Berkes, Borbély és Pivár igazgatók, 1901-ben pedig Csapó György és e sorok írója tanulmányozták azt a helyszínen. Ezen látogatások alapján a regens- bergi intézet bizonyos befolyást gyakorolt a budai állami gyógypedagógiai intézet további fejlődésére. A múlt év azért nevezetes az intézet történetében, mert igazgatója A. P lüer  25 év óta vezeti azt példás odaadással és nagy tudással. Azonkívül új tornatermet kapott és központi fűtést is szereltek be a helyiségekbe. A regens- bergi intézet két részből á l l : a nevelő tagozatból és az u. n. Loohof ból, mely a mezőgazdasági foglalkoztatásra szolgál. Az intézetben azonkívül, mint ipar, a vesszőkosárfonás van bevezetve. A növendékek száma 1955. dec. 51-én 115 volt. Ezzel szemben a nevelő tagozat kiadásai 105,255 sv. frankot tettek ki úgy, hogy a nevelő- tagozatban egy-egy növendék 1,144-60 frankba került, Loohofban 1,54379 frankba az 1935. évben. Amint az itt felsorolt adatokból is látszik, a gyengeelméjűekneveléseSvájcbanis sok pénzbe kerül, (ém.)



62Hepp—Nager—Huedi: Die Taubsfummheií im Kanton Zürich.
Ergebnisse einer Erhebung im Jahre 1926. Seibstveriag dér
Taubstummenanstalt Zürich 1936. 215 old.A zürichi kantonban 1926-ban végrehajtott siketnémaszámlálás eredményeit foglalja össze az előttünk fekvő igen érdekes könyv, amelyben a pedagógus- és orvosszerzők (johannes Hepp, a zürichi sikeínémainfézet igazgatója és Prof. Dr. Nager, Dr. Ruedi fülorvosok) a mintaszerű gyűjtés adatai alapján alapos betekintést nyújtanak a sikefnémaság minden tudományos, népegészségügyi, gazdasági és társadalmi problémájába. A szakemberek szoros együttműködése folytán vált lehetővé a siketnémaságnak mint összjelenségnek átfogó szemlélete és olyan hibáknak a kiküszöbölése, amelyek általános népszámlálások alkalmából szinte elkerülhetetlenek.Svájcban a siketnémák oly nagy számban fordulnak elő, hogy joggal nevezik Svájcot a siketnémaság klasszikus hazájának. Egész Svájcra vonatkozólag az 1930-iki népszámlálás szerint 100.000 lakosra 179 siketnéma esett, ez a szám az egyes kantonok szerint meglehetős eltérést mutat. A zürichi számlálás szerint Zürich-kanton területén 1926 január 1-én 867 siketnéma lakott, akik közül 105 beiskolázás előtt állt, 95 iskolaköteles korban, 669 pedig 16. életévén túl volt. 100.000 lakosra tehát 157 sikeínéma esett vagy egy siket- néma jutott 638 lakosra. A mezőgazdasággal foglalkozó gyéren benépesített vidékeken sokkal több a siketnéma, mint az ipari területeken és városokban s ugyancsak több a törzsökös lakosság, mint a bevándoroltak körében. A falusi és paraszti lakosság körében fellépő siketnémaság rendkívüli gyakoriságában igen fontos szerepet játszik a beltenyésztés és az átöröklés. Hepp egyenlőre ebben látja magyarázatát a siketnémaság nem egyenletes elosztásának, ami a kanton mellékelt térképét is oly farkának tünteti fel. A paraszti falvak mindig sokkal zártabb népközösségeket foglalnak magukban, mint a városok, a bevándorlás és kiszivárgás ott kivételek, az egyes törzsek hosszú nemzedékeken át egy helyben maradnak és ugyanazok a családok az évszázadok folyamán összeházasodás folytán újból és újból rokonságba kerülnek egymással. Ezért gyakoribbak a rokonházasságok a gyéren lakott területeken, mint a kevert lakosságú városokban ; és ha egy a világtól elzárt hegyi faluban a maga megtelepült lakosságával oly örökletes baj, mint az öröklődő sikefnémaság befészkeli magát, úgy megvan a valószínűsége annak, hogy folytonos összeházasodás folytán ugyanazokban a törzsekben tovább és tovább terjed esetleg évszázadokon át, mig a szomszédfalu úgyszólván tartósan mentes marad. Az életviszonyok, a szociális körülmények és a siket- némaság összefüggéseinek kutatása kiderítette, hogy minél kedvezőtlenebbek az előbbiek, minél nagyobb a nyomorúság, annál kedvezőbb táptalaj adódik a siketnémaság keletkezésére.A számlálás adataiból megtudjuk többek közt, hogy — amint 

Hepp mondja — megszégyenítően nagy az iskolázatlan, de kiképzésre alkalmas sikeínémák száma a kantonban. Ugyancsak igen nagy a százaléka a gyengeíeheíségűeknek és gyengeeiméjűeknek, kereken 60% ; a szakemberek becslései hasonló viszonyokra következtetnek német Svájc többi részében is, úgy hogy azt kell mondani, hogy a sikeínémáknak legalább %-e gyengeelméjű. A



63felnőtt siketnémák közül csak minden nyolcadik részesült még oktatásban a kötelező iskolák elvégzése után és kb. csak minden huszadik a siketnémaságra tekintettel levő teljes továbbképzésben. Ezekkel az adatokkal az iskolából elbocsátottakról való gondoskodásnak egyik legsürgősebb feladata bizonyosodik. A zürichi siketnémák munkaképessége átlagban csökkentnek látszik, az iskola- köteles koron túl levő siketnémáknak több mint a fele nem volt képes szükségleteit tisztán saját keresetéből fedezni; a közelebbi vizsgálat azonban örvendetes módon azt mutatta, hogy a javakorban (20 és 60 év közt) levő siketnémáknak, akik négy éven felüli továbbképzésben részesültek, legalább s/5-e saját "erejéből tudja fenntartani magát.Arra a kérdésre, vájjon a siketnémaság csökkent vagy gyarapodott-e, határozott választ nem tud adni a szerző, mert minden eddigi számlálás hiányos volt és így hiányoznak a megfelelő összehasonlítási lehetőségek is, mindazonáltal minden jel arra mutat, hogy inkább tapasztalható csökkenés, mint emelkedés. Az adatgyűjtés eredményei alapján behatóan foglalkozik a szerző azokkal a  ̂törekvésekkel, amelyek a sikeínémák oktatásügye hiányainak pótlására, a továbbképzés és gondozás kiépítésére, valamint a siketnémaság leküzdésének lehetőségeire irányulnak. A megelőzés eszközei, módjai, a követendő rendszabályok természetesen különbözők lesznek aszerint, hogy szerzett vagy veleszületett és öröklött siketnémaságról van szó. Azt olvassuk, hogy a zürichi siketnéma- gondozás mindig is arra törekedett, hogy a siketnémákat visszatartsa a családalapítástól* amennyiben aggályok merültek fel ; és hogy egyes esetekben gyengeelméjű és örökletesen terhelt siket- némák íerméketlenííését hozta javaslatba és vitte keresztül a svájci törvények idevonatkozó rendelkezései alapján. Hepp  végül a siket- néma probléma gazdasági és pénzügyi oldalára világít rá és oda következtet, hogy a siketnémák kiképzését sohasem szabad csupán a gazdaságosság, csak a haszon szempontjából számba venni; elsősorban emberi kötelesség, a felebaráti szeretet és a szociális lelkiismeret parancsa. Számos siketnéma élő tanúbizonysága emberi bűnöknek és eltévelyedéseknek. A sikeínémák oktatása és kiképzése az államnak, a társadalmi közösségnek a feladata, még ha a reájuk fordított költségek nem is térülnek meg sohasem.A könyv második része a számlálás szakorvosi eredményeit tartalmazza, melyek 699 siketnéma közvetlen vizsgálatából adódtak. Ennek a vizsgálatnak a főcélja az aeíiologiai kutatás volt. A vizsgáltak közül 510-nek veleszületett, 169-nek pedig szerzett volt a siketnémasága, 20 nem volt aetiologiailag besorozható. A veleszületett és szerzett siketnémaság számaránya tehát 510 és 169, ill. 100:55, ami feltűnő, ha más országok megfelelő számaival hasonlítjuk össze. Hogy Svájcban miért oly nagy a veieszüleíetíen sikeínémák száma, annak aeíiologiai magyarázata egyszerű számokban rejlik. Az 510 veleszületett siketnéma közül 225, tehát több mint a fele, az endémiás degeneráció kifejezett jeleit mutatja, 105 az örökletes degenerativ formához tartozik, 6 nő pedig lues congenita következtében siketült meg (valószínűleg nemhez kötött diszpozíció). 176 eset az előzményi adatok és vizsgálati leletek hiányossága folytán nem volt biztosan osztályozható, de bizonyára emelné



84az előbbi két főcsoport számarányát, ha ez a harmadik csoport aetioiogiailag tisztázva volna. Az endémiás kreíinizmus, a hegyilakóknak ez a tipikus betegsége okozza tehát a siketnémaság nagyfokú elterjedését. Az endémiás siketnémák között a nők szerepelnek nagyobb számmal. A 225 endémiás siketnémának 114 nagyothalló vagy siketnéma rokona volt, ami határozottan az örökletes aetiologia mellett szól. Az örökletes siketnémákná! az esetek 81'5%-ban volt hallásgyengeség vagy siketnémaság kimutatható a családban. Bár az örökiéses tényezők a szerzett siketnémaságnál aetioiogiailag nem jönnek számításba, mégis feltűnő és érdekes, hogy a 169 szerzett siketnémának 28 nagyothalló vagy siketnéma rokona volt, vagyis az esetek 160/o-ban a betegen kívül még további gyenge- hallásúak találhatók a családfán. A 225 endémiás siketnéma családjában a szülők hat esetben voltak vérrokonok, az örökletes formánál 28%-ban, A 225 endémiás közül csak 22 mondható szellemileg normálisnak, családjukban 25%-ban fordult elő elmebetegség, az örökletes siketnémákná! 54%-ban.Az orvosilag megvizsgált 699 eset földrajzi elosztását három térképen ábrázolják a szerzők ; ezek közül külön figyelmet érdemel az endémiás siketnémaságra vonatkozó grafikus ábrázolás, mert ez a tipikusan svájci földrajzi dokumentum minden számadatnál meggyőzőbben mutatja az endémiás siketnémaság intenzitását és a kóresetek kifejezett gócszerű elrendeződését. Egyes endémiaíerüle- íeken a lakosságnak több mint 20 ezreléke siketnéma degeneraíiv endémiás kreíinizmus következtében. A kérdés további tisztázására szükségesnek tartják a szerzők az egyes endémiagócok minden irányú tervszerű részletes átvizsgálását. A nagyszabású zürichi statisztika, amely egyébként a zürichi kantonáiis siketnémaintézet fennállásának 100. évfordulója alkalmából készült, óriási jelentőségű a svájci siketnémaügy fejlődésére. És ez a munka, amellyel a szerzők az évfordulónak méltó irodalmi emléket emeltek, a közvetlenül érdekelt helyi körök érdeklődésén messze túlmenőleg visszhangot kei! hogy találjon széles tudományos körökben — messze Svájc határain túl is. Dr. Naményi.

V E G Y E S E KA M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia i T á r s a s á g  1956. márc. 15.-i ülésén H. Bering Liisberg, a kopenhágai beszédhibások intézetének igazgatója, a beszédhibások dániai oktatástörténetének fejlődését és mai állapotát ismertette.A beszéd gyógypedagógiája, mint más államokban, Dániában is a siketnéma intézeti oktatásból indult. Denhardt prof. Wesztfáliá- ból behozta a dadogás gyógyításának módszerét, amelyet Mailig Iiansen, a siketnéma intézet igazgatója átvett. A tanfolyam eredménye azonban, részben annak rövid ideje, (20 napig tartott), részben a tökéletlen módszer miatt nem volt kielégítő. Az eredmény javulását fokozatosan elősegítette az, hogy mind több fül és gégeorvos, valamint pedagógus kezdett foglalkozni a beszédhibák kérdésével, a hangképzés és az aríikulációstan is kutatókra talált,


