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ELŐSZÓ.

Kész örömmel teszek eleget szerző úr abbeli 
óhajának, hogy a szellemi fogyatékosakról szóló 
munkájához előszót Írjak. Jól tudom, kopár az 
a mező, a melyre lépett, kevés virágot, de 
annál több gyomot talál azon.

Valóban elszórni az ember szive, ha az 
emberiség legszerencsétlenebb és legelhagyatot- 
tabb páriáira, a szellemi fogyatékosakra, gondol. 
Nagy a számuk és csekély kivétellel örökös 
szellemi sötétségben töltik sivár napjaikat. 
Képezhetésükről ez ideig vajmi keveset beszél
hetünk.

Ily körülmények között szerző úrnak egy
részt megrögzött élői téletekkel kell küzdenie, 
másrészt szerencsétlen embertársaink elhagya
tott sorsa javításához a társadalom érdeklődését 
kell megnyernie.

Az eszme szép, magasztos és nemes: hisz 
a polyvában még sok mag van, mely képes



csírázni és gyümölcsöt termelni, szerző úr 
pedig munkájával az ő megmentésükre törek
szik; fokozni akarja az ügy iránti érdeklődést, 
edzeni az erőket, száműzni óhajtja a közönyt 
s megakadályozni az azzal járó tespesedést. 
Ez a cél tetterös lélekre vall, ilyenre sokra van 
szüksége az ügynek.

Az élet- és fejlődésre képes szellemi fogya
tékosak megmentésénél a társadalmi téren ége
tőbb kérdésre valóban alig találunk. De bizzunk 
egy jobb jövőben; bizzunk abban, hogy a köz
művelődés szelleme lehat az ő alacsony fokon 
álló szellemi színvonalukhoz is.

Vajha minél többen olvasnák munkáját; 
vajha minél többen megértenék a szellemi fogya
tékosak elhagyatott sorsát s kiki tehetsége sze
rint — szóval, tettel és áldozattal — hozzá
járulna annak a nagy műnek felépítéséhez, melyet 
az emberszeretet van hivatva emelni a szellemi 
fogyatékosak ezreinek megmentésére.

Legyen Isten bőséges áldása nemes és ön
zetlen munkálkodásán.

Berinza János
igazgató,

a képezhető gyengeelméjüek orsz. kir. intézetében.
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I. A gyengeeliuéjüek világából.

a) Itthon.
Sokan vannak hasonló helyzetben, ha hirtelen 

ismeretlen munkakörbe lesznek áthelyezve, mint 
én voltam ezelőtt 4 évvel. A vallás- és közok
tatásügyi miniszter úr a képezhető hülyék és 
gyengeelméjüek budapesti orsz. m. kir. nevelő- 
és tanintézetéhez tanárgyakornokká nevezett ki, 
bár addig hülyékkel sohasem foglalkoztam, de 
talán komolyan nem is figyeltem meg egyet 
sem. Eleinte nem hittem, hogy meg tudjak 
szokni közöttük !

Állásomat azért elfoglaltam, hanem azok 
az istenadták oly különös benyomást tettek 
reám, hogy komolyan szökésről kezdtem gon
dolkozni s talán már az első napon meg is 
lépek, ha hivatali főnököm fel nem bátorít a 
kitartásra.

Már a fogadtatás is elég érdekes volt. Alig 
beléptem, az izgatottabbak felém futottak, 

ugráltak, kiabáltak s „uj bácsi“, „uj tanár“ 
szavakkal üdvözöltek; egyik-másik hamarosan 
kifürkészte a zsebeimet is. A flegmatikusok kö
zött volt egy-kettő, akiknek már semmiképen



sem tetszettem ; ezek elfordultak tőlem s mivel 
beszélni nem szeretnek, mindenféle jelekkel, 
kézmozdulatokkal stb. igyekeztek tudtomra adni, 
hogy mehetek, a honnét jöttem. Sőt volt egy, 
aki még az ajtót is kinyitotta, és megmutatta, 
hogy merre van az út kifelé.

Idővel aztán mégis összeszoktunk, sőt nagyon 
megszerettük egymást. A normális ember soha
sem viseltetik oly odaadó bizalommal és szere
tettel fölebbvalója iránt, mint a gyengeelméjű. 
Később a legnagyobb örömmel fáradoztam 
kegyetlen sorsuk enyhítésén.

Csakhogy, sajnos, hazánkban a gyengeelmé- 
jüek neveltetése egészen uj dolog m ég; inté
zetünk is, ahol azok szakszerű tanításban, neve
lésben részesülhetnének, csak egy van, abban is 
alig fér el 60 gyermek. Ezt az intézetet a közokt. 
kormány tartja fenn, a növendékek nagyobb 
része ingyenes helyet élvez.

Foglalkoztató telepünk nincs; ápoló-intéze
tünk meg van három (a „Szeretet“ egyesületé 
R.-Szt.-Mihályon, a „Frim“-féle Bpesten, s a Blum 
R.-féle Pelsőcön), de ezekben a felvétel anyagi 
kérdések miatt a szegények számára nagyon 
meg van nehezítve, pedig tudvalevő dolog, hogy 
a gyengeelméjüek nagy része épen a szegényebb 
néposztály köréből kerül ki. E három intézet 
együttvéve sem képes 100-nál több gyenge- 
elméjüt befogadni.

Mi ez, a rászorultak horribilis arányához 
képest! ? Pedig az a 20 ezer szerencsétlen 
gyengeelméjű, mert ennyire becsülik újabban
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hazánkban a gyengeelméjüek számát, akik 
minden nevelés nélkül nőnek fel az ország 
különböző vidékein, s a kik a mai civilizátió 
közepette a legnagyobb embertelenségnek, szülői 
gondatlanságnak vannak kitéve, (s így a nép 
erkölcsére is rontó hatást gyakorolnak) meg
érdemelnék, hogy végre érdekükben nálunk is 
történjék valami.

Hogy mily kegyetlen sors vár ezekre, azt 
leírni nem lehet; azt csak az tudja, aki — mint 
csekélységem is — sorsukat éveken át figyelem
mel kiséri.

Például álljon itt egy-kettő. Az említett állami 
intézetben az 1901/2. tanév elején 10 hely ürese
dett meg, a melyre 150-en pályáztak. Ilyenkor ter
mészetes, a sok folyamodó szinte megostromolja 
felvételért a vall. és közokt. minisztériumot s 
az igazgatóságot. Soknak tanúja voltam.

A többi közt jött egy mosónő, özvegy asz- 
szony a szegény s kérte gyermeke felvételét. 
Kis leánya gyengeelméjű s hozzá még rend
kívül izgatott i s ; nem lehet őt magára hagyni, 
mert magában vagy másban kárt tenne ; gyúj
togat, tör-zúz.

Édes anyja magával nem viheti s igy kény
telen csekély keresetéből valakit tartani, aki 
gyermekére ügyeljen, mig ő munkában van. A 
gyermek nő, mindig erősebb felügyelőre volna 
szüksége, de azt már nem bírja fizetni az a 
szegény asszony s minden áron szabadulni akar 
gyermekétől. Zokogva esedezik felvételért . . .

• • • Vagy jön egy szerencsétlen apa; ház-
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felügyelő volt valami kastélyban, öt kis gyer
meke van, köztük Jcettő gyengeelméjű, az egyik 
hozzá még nehézkóros is. Az anya elhalt 
az is beteges volt szegény egész életében — 
az apró gyermekeknek pedig gondozó kellene 
még, de senki sem vállalkozik rá, hogy máso
dik anyjuk legyen, amiatt a két „félbolond 
miatt. Az apa állás nélkül van, urasága nem 
tűrte, hogy annak a két gyermeknek a látása 
rontsa udvarának a fényét, uj állást sem tud 
szerezni, mert a két szerencsétlen teremtés 
miatt azonnal felmondanak neki mindenütt.

_Uram! — igy szólt — könyörüljenek rajtam
és szegény családomon, hogy dolgozhassam . . . 
utolsó leheletemig áldom önöket, vegyék fel 
gyermekeimet . . . mert különben e két munka 
bíró kézzel leszek kénytelen a koldusbotot ke
zembe venni . . .  és az az erőteljes férfi zoko
gott, mint egy gyermek. Keserű köny tolult az 
én szemembe is, de hiába. . .  őt is, azt a sze 
gény asszonyt is és még száznál többet el kellett 
utasítani, mert a hely már mind be volt töltve.

Ismertem anyákat, akik az összes professo- 
rokat végig járták gyermekükkel s mikor nem 
tudtak neki könnyebbülést szerezni, az Istent 
kérték, hogy szabadítsa meg hát gyermeküktől.

És tényleg nálunk ezeknek csak egy jóte
vőjük van — a halál, mely kegyetlen sorsukon 
a legtöbbször könyörül is, elviszi őket, még mi
előtt a nagy kort elérnék! És ez talán jobb is 

\  igy, mert aki megmarad, lelketlenségnek és
szívtelenségnek lesz áldozatává.
\
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Faluhelyen pl., ha Isten szent felsége nem 
hajlandó már jó eleve őt angyalai közé sorozni, 
napokon, sőt heteken át deszkából összetákolt 
ólaiakú tömlöcbe van bezárva az a szerencsét
len, hogy ne zavarja hozzátartozóit a munká
ban. És e sajátságos lakóhelyen minden van, 
csak tisztaság nincs: aki ezt nem hiszi, nézze 
meg Csallóköznek azt a részét, ahol endemi- 
kusan szokott a baj előfordulni.

A tehetősebbek máskép igyekeznek szaba
dulni tőlük : elrejtik őket házuk valamelyik félre
eső zugában, hogy senki még csak ne is sejt
hesse, hogy ilyen tagja is van a családnak. 
Hogy mennyi embertelenség történt már így, 
elég utalnom a napilapok egyes híreire, melyek 
minden titkolódzás dacára, sokszor ugyan már 
későn, de azért legtöbbször mégis tudomásunkra 
hozzák a lelketlenséget.

Elszörnyüködve olvassuk e híreket, pedig itt 
tulajdonképen az egész társadalom hibás, mely 
az ily szerencsétleneket nyilvános gondoskodás 
tárgyává nem teszi.

A gyengeelméjűek nagy részének zárt ápoló-, 
illetve foglalkoztató-telepre van szüksége. Ter
jedelmes gazdaságot kell berendezni nekik, ahol 
aztán — felügyelet alatt — ők maguk teremtsék 
elő azt, amire szükségük van ; igy gondoskodnak 
róluk a külföldön is. Az a telep, gazdaság vagy 
föld egyszerre sok áldozatot kíván ugyan, de ha 
be van rendezve s fel van szerelve, nem szorul 
többé az állam vagy a társadalom támogatására; 
ezt az áldozatot pedig tudva, hogy ott egy or-
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szág nyomorékjai nyernek elhelyezést, e szeren
csétlenektől a társadalomnak megtagadnia nem 
szabad!

b) Külföldön.
Aki a külföld közoktatásügyét figyelemmel 

kiséri, tapasztalni fogja azt a nagy érdeklődést, 
azt a lázas tevékenységet, melylyel a nagy 
nemzetek a gyengeelméjüek és fogyatékosak 
sorsát mindenütt felkarolják.

Németországban (Weigandt dr. szerint) körül
belül 60.000 ily gyengeelméjű van, akik közül 
P. Stritter összeírása szerint (1901. szept.) 20 
ezer részesül intézeti nevelésben, illetve gondo
zásban; intézeteik száma 105.

Franciaországban kb. 30 intézetben 8 ezer 
gyengeelméjüről gondoskodnak. A többi államok 
így gondoskodnak róluk: Angliában van 16 
intézet; Belgiumban 5; Dániában o ; Olasz
országban 7; Németalföldön 4; Norvégiában 4; 
Svédországban 26; Ausztriában 5; Oroszország
ban 6; Siveizban 16; az Egyesült-Államokban 
van 25 intézet gyengeelméjüek számára.

Az u. n. gyengébb felfogású gyermekek 
(Schwachbegabte) számára az iskolafentartók 
külön iskolákat állítanak s külön szaktanítókra 
bízzák nevelésüket.

Számos állami és magánintézetük van, a 
hol a gyengetehetségüek (Schwachsinnige, Imbe- 
citl) szakszerű nevelésével foglalkoznak.

De legszeretetreméltóbbnak tűnt fel előttem 
az a gondoskodásuk, hogy összeszedik a hazájuk-
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ban elszórtan található szerencsétlen félbolondo
kat, bárgyúkat (idiota), hülyéket (cretin) s őket 
külön e célra berendezett telepeken ápolják, 
gondozzák és foglalkoztatják.

Hatalmas irodalmuk van már, mely e 
szerencsétlenek különleges testi-lelki állapotával, 
nevelésük, oktatásuk sajátságos módszerével fog
lalkozik. És e nemes munkából nemcsak a tanítók 
végzik derekasan a reájuk eső részt, hanem 
orvosaik is, akik amazokkal vállvetve, egysorban 
harcolnak a gyengeelméjűség leküzdése érdé- 
kében ; külön paedagógiai egyesületeket alapí
tottak, értekezleteket, congressusokat tartanak, 
melyeken módszereket állapítanak és bírálnak 
meg, de emellett remek munkát végeznek az 
iskolában is.

Kitünően szerkesztett szaklapjaikat pedig 
olvassák az egész világon.

Mivel gyógyításra szorultakat tanítanak, el
nevezték őket gyógypaedagogusoknak, specialis 
nevelési eljárásukat pedig Gyógypaedagogiának. 
De maga a társadalom sem veszi közömbösen 
működésüket: bárhol megjelennek, örömmel
fogadják, megbecsülik s az emberiség jótevői
nek tekintik őket, amint hogy ők azok is ; de 
emellett terhes munkájukat kiváltképen jól is 
honorálják.

Humánus gondolkozásukat jellemzi az is, 
hogy e telepeket sohasem nevezik buták, hülyék 
vágy gyengeelméjüek intézetének, hanem vagy 
a Szentirásból keresnek számára nevet, pl. He- 
phata, Bethel, Mariaberg; vagy arról a község-
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ről, utcáról nevezik el, ahol az illető intézet, 
vagy iskola áll, pl. Anstalt-Regensberg, Institut 
de Bicétre stb. E tapintatos eljárást látva, iga
zán sajgott a szivem, mert nálunk itthon mind
ennek épen az ellenkezőjét tapasztaltam, mikor 
a gyengék külön iskoláinak felállításáról volt 
szó. Hírlapjaink is, támogatás helyett, v e té l
kedtek abban, melyik tudná megbélyegzőbb, 
gúnyosabb jelzővel illetni azt a félreismert, 
nemes hivatásu intézményt. Elnevezték azt buták, 
szamarak iskolájának, secunda kórháznak, tanítói 
kényelemotthonnak ; és nem nyugodtak addig, 
mig könnyen hivő közönségünket is el nem 
idegenítették az eszmétől. Hogy miért akarták 
azokat a szerencsétlen gyengeelméjüeket, akik 
elemi iskolába nem valók, a népnevelés áldásai
tól teljesen megfosztani, nem tudom, de nem 
is kutatom. Talán nem is ők a hibásak, hiszen 
oly közel vagyunk Ázsiához !

Ha látjuk azonban, hogy a paedagogiának ez 
uj, alig 50 éves ágát az európai összes művelt 
nemzeteknél annyira felkarolták és terjesztik, 
ebből csak az következhetik, hogy fontos hivatást 
tölt az be a mai társadalomban; de be kell 
látnunk azt is, hogy hazánkban sem lehet a 
gyengeelméjűséget üres és hangzatos hirlapi 
frázisokkal eltüntetni, vagy holmi álszégyenből 
eredő letagadással orvosolni, hanem itt a magyar 
társadalomnak is kell végre valamit tennie.

Természetes ezek után, hogy bennem is, 
aki a szegény gyengeelméjűek tanítására 
szenteltem életemet, feltámadt a vágy és látni,
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tanulmányozni akartam azokat a nagyszabású 
intézeteket, melyeket a külföld különböző álla
maiban létesítettek e szerencsétlenek sorsának 
enyhítésére. Elhatároztuk-tehát egyik kartár
sammal, hogy tanulmányozás céljából a külföldre 
megyünk.

Az anyagi eszközök hiányában nem kis 
bátorság kellett e vállalkozáshoz. De azért a 
jó és nemes iránt lelkesülni tudó emberek 
segítségével tervünk mégis sikerült.

És itt nem mulaszthatom el, hálás köszö- 
netemet a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
ö nagy méltóságának kifejezni, aki utazási ösztön
díjjal és három nyelven kiállított ajánló-levéllel 
segítette elő tervünk megvalósítását.

Köszönettel tartozom továbbá Kohl Medárd 
püspök úr ő méltóságának is, aki szintén ajánló
levélben volt kegyes az egyh. hatóságoknak 
ajánlani.

1901. julius és augusztus havában jártunk 
kint. Beutaztuk Ausztriát, Bajorországot, Svájcot, 
Francia- és Németországot; meglátogattunk 23 
intézetet és iskolát. A legnagyobb elismerés
sel kell megemlékeznünk a külföldi kartársak 
és orvos urakról, úgyszintén az iskolai elöljárók
ról is, akik mindenütt a legszívesebben fogadtak 
s mindenről a legnagyobb készséggel világosí
tottak fel bennünket.

Tapasztalataimat e kis munkában gyűjtöttem 
össze. Vajha adná az Ég, hogy szerencsétlen 
embertársaim ügyét általa előmozdíthassam!
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Irányelveink a kővetkezők voltak:
1. Miben áll a gyengeelméjűség lényege?
2. Mik a gyengeelméjűség okai ?
3. Minő eszközöket használnak a gyenge

elméjűség enyhítésére, esetleg gyógyítására ?

II. A gyengeelméjűség meghatározása.

Előre kell bocsájtanom, hogy a veleszületett 
és a korai gyermekkorban szerzett gyenge
elméjűséget sokszor összetévesztik az elmebeteg
séggel, tébolyodottsággal: noha e kettő között 
lényeges külömbség van. Ugyanis a tébolyodott- 
ság akut betegsége az agynak, melyet még 
gyógyítani lehet és kell is; a gyengeelméjűség 
ellenben az agyban már korábban végbement 
betegség következménye, melyen — mint ilyenen 
— az orvos sem segíthet többé. A kettő között 
körülbelül olyanforma külömbség van, mint a 
sánta és a lábfájós ember baja között. Az 
előbbi egészséges; nem is fordul lába miatt 
orvoshoz, hanem inkább arra törekszik, hogy 
járni tanuljon, ami többé-kevésbbé sikerül is 
neki; az utóbbi azonban beteg, orvosra van 
szüksége mindaddig, mig lábbajából fel nem 
gyógyul.

Már most, áttérve a gyengeelméjűség meg
határozására, megjegyzem, hogy itt két fő 
irányelvet kell szem előtt tartani, még pedig. 
az élettanit, és a lélektanit; vagy más szóval 
figyelembe kell vennünk, mit mondanak róla
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az orvosok és a paedagogusok. S itt sajnálattá 
bár, de ki kell jelentenem, hogy erre a kérdésr« 
tanulmányutamon kielégítő választ sehol sen 
kaptam, pedig kérdeztem is, hallottam is korunl 
legkiválóbb szakértőinek, orvosoknak úgy, min 
paedagogusoknak a véleményét. A többek közöt 
hallottam Bourneville-1, a Páris melletti Bicéire 
intézet hírneves orvos-direktorát, Sollier drt, i 
boulogne-i intézet orvosát, a „VIdiot et Imbe 
cille“ világhírű munka szerzőjét, dr. Laquer-t 
az ismert psychiatert és iskolaorvost Frank
furtban ; továbbá Schwenk direktort Idsteinben. 
aki ez idő szerint egyik legkitűnőbb intézetnek ál] 
az élén, Rollt Kölnben, Bartholdot Gladbachban 
mindketten több, mint 30 éve foglalkoznak 
gyengeelméjüek nevelésével, P. Bernhardot és 
V. Lühmannt Stettinben, Wintermannt Brémá
ban, a két Kölle-1 Zürichben, de néhány esetet 
kivéve, a melyeket általánosítani azonban ők 
sem engedtek, sem a gyengeelméjűség lényegére, 
sem annak általános érvénynyel biró okaira 
határozott felvilágosítást nem kaptam. Sollier, 
aki ma e téren elsőrangú szaktekintély, azt 
mondja : nincs gyengeelméjűség, csak gyenge
elméjüek vannak, és a hányán vannak, annyi
féle a baj, annyiféle lehet annak forrása is. Ez 
körülbelül a mai általánosan elfogadott állás
pont.

Az orvosoknál nagyon megnehezíti a kérdés 
megoldását az a körülmény, hogy az elme- 
gyöngeség a legnehezebben hozzáférhető szerv
ben : a központi idegrendszer rendellenes műkő-

1'



désében gyökerezik; melynek titkát az orvosi 
tudomány mai tökéletessége mellett is még 
homály fedi.

Baj az is, hogy a gyengeelméjűségnek 
nincsenek oly külső jelei, amelyekből a fogyat
kozás lényegére és fokára biztosan következtetni 
lehetne. Sokan vannak, akik a test, kiváltképen 
pedig a koponya méreteltéréseiben, minők a 
macro-, micro-, dolycho-, brachy-cephalia, vélik a 
baj okát és fokát feltalálhatni. És tényleg a 
különböző gyengeelméjüeknél sokszor akadunk 
fejletlen, idomtalan testalkatra és rendellenes 
koponyaképződésekre (signa degenerationis), 
csakhogy nem mindig; viszont gyakran 
előfordul az is, hogy a gyengeelméjű egyén 
koponyáján semmiféle rendellenességet sem 
találunk. De azt sem lehet kategorikusan 
állítani, hogy akinek koponyája nem üti meg, vagy 
túlhaladja az átlagos mértéket, az okvetlenül 
fogyatékos elméjű is legyen; ezen állítást csak
hamar megcáfolná maga az élet.

Ha nehéz a baj meghatározása, még sokkal 
nehezebb annak gyógyítása, ugyannyira, hogy 
a gyengeelméjűség gyógyításával ma már nem 
is foglalkoznak. Két irányban azonban mégis 
értek el némi eredményt, t. i. a hydrocephalia- 
nál az agyvizenyő lecsapolásával s az epilepsiá- 
nál agylókelésekkel, de ezeknek a műtéteknek 
az értéke is nagyon problematikus még. (Zürich 
mellett, a Rüti hegyen áll egy intézet epileptikusok 
számára, itt láttam egy fiút, akinek Kocher 
berni professor operálta a koponyáját, s a
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műtét után az epileptikus rohamok enyhébbek 
és ritkábbak lettek.)

A paedagogia a lelki működéseket vizsgálja 
s a gyengeelméjűség tüneteiből és nyilvánulásai- 
ból iparkodik annak lényegébe hatolni; a szak
emberek azonban igen külömbözöen nyilatkoz
nak az elmegyöngeség mibenlétéről. Sollier a 
figyelem foka szerint határozza és külömbözteti 
meg a gyengeelméjüeket.

A leghelyesebb módja a gyengeelméjűség 
meghatározásának és felosztásának azonban 
csak az lehet, a melynek segítségével azt a 
normalis észtehetségtől legkönnyebben meg
tudjuk külömböztetni. Már pedig a legszembe- 
szökőbb sajátsága a gyengeelméjű egyénnek, 
bármily fokú legyen is : a baj az önállóság hiánya 
a lelki működésekben ; ennek alapján kell tehát 
a bajt meghatározni és osztályozni.

A lelki működések önállóságát véve alapul, 
három főcsoportra oszthatjuk a gyengeelméjű
séget, u. m .:

1. bárgyúságra (Idiotie).
2. gyenge tehetségre (Imbecillité, Schwach

sinn) és
3. gyenge felfogási képességre (Debilité, 

schwache Begabung).
E csoportok között azonban szigorúan el

különített határvonalakat nem találunk, mert a 
fokozatok sokszor egymásba olvadnak, mi által 
a pontos meghatározás alig, vagy csak hosszas 
megfigyelés után lehetséges.
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a) Idióták.

A szellemi élet legalacsonyabb fokán állanak 
az idióták (bárgyúk, gyügék, lütytyök, kukkók, 
mulák stb.).

Kétféle van: képezhető és képezhetetlen.
A képezhetetlen idiótáknál önálló testi vagy 

lelki tevékenységről szólni sem lehet; sok 
tekintetben alacsonyabb niveaun vannak ezek, 
mint az állatok. Az ilyen idióta gyermek nem 
tud anyja emlőjéből táplálkozni, nagy részük 
később sem tanul meg enni s csak nagy 
fáradsággal lehet őket táplálni és e mellett, 
miután az ételt nem rágják, csak falják, mindig 
ki vannak téve a megfulladás veszélyének.Mindent, 
ami kezük ügyébe esik, szájukba vesznek és 
sokszor undorító dolgokat is felfalnak. Esquiroll, 
a párisi intézet hírneves orvosa, boncoláskor 
egyik idióta gyomrában ruhájának darabjaira 
akadt; egy másik szalmacsomókat nyelt el. 
Testi szükséglet érzete hiányzik azért, de mert 
sokszor bél- és hólyaghüdésük is van, nagyon 
tisztátalanok.

Szemeik többnyire épek, ám azért a látot
takat nem ismerik fel, a szemük előtt levő 
akadály jelentőségéről nincs fogalmuk; innét 
van az, hogy menésközben a tárgyakba ütköznek, 
ízlésük és szaglásuk szintén sokszor mutat fel 
zavarokat; mig a tapintásnál ez ritkábban for
dul elő.

Mozgásaik rendellenesek. Van idióta gyermek, 
aki még ülni sem tanul meg, az ilyenek azután
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— mint az elhasznált bábok — sarokban hever
nek. Másoknál állandó nyugtalanság és mozgási 
igyekezet nyilvánul, a nélkül, hogy egy helyes 
és céltudatos mozdulatot tudnának tenni. Gyako
riak az állandó kényszer-mozgások, az u. n. 
TicJc-ek; egyforma, rhytmusszerü mozdulatok 
ezek s rendesen kopogtatásban, tapsolásban, 
hajlongásban, fejmozdulatokban, gagyogásban 
stb. nyilvánulnak; ide sorozzák sokan az idió
táknál gyakori ösztönszerű masturbatiot is. 
Némelyik tikkszerűleg oly hevesen üfi a fejét, 
hogy az ütés helyén eleinte seb támad, mely 
később bőrcsontosodásba megy át.

Zsugorodások, merev vagy ernyedt bénulások, 
hüdések, vitus-táncszerü mozgások szintén sok
szor fordulnak elő.

Arcvonásaik üresek, kifejezés nélküliek, sok
szor bárgyú nevetés által eltorzitvák; de előfordul 
az is, hogy félelem, vagy harag tükröződik 
vissza arcukon. Egyik-másiknak a szája állandóan 
nyitva van, nyelvüket előre tolják, eközben 
nyálka ömlik szájukból.

Gyakori az egész vagy féloldali kancsalság 
s a görcsös szemrángás is.

De azért vannak egyesek, különösen a 
gyermek-idióták között, akik testileg jól és 
szépen vannak kifejlődve, úgy, hogy szinte 
megcáfolni látszanak azt a régi közmondást: 
mens sana, in corpore sano l

Szellemi életről, minők a képzetgyüjtés, 
képzettársítás, összefüggő és emlékezeten alapuló 
gondolkodás, felfogás, Ítélet, következtetés, ön-
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tudatos cselekvés : ilyesmiről idiótáknál szólni 
sem lehet.

Képzeteik jóformán nincsenek, de ami van, 
az is tulajdonképen csak a vegetatiora, evésre 
és jóllaká-sra vonatkozik; de hiányzik a rendes 
jóllakas érzete. Csak az éhség s az étel 
látása képes őket tompa érzéketlenségükből 
kis időre felverni.

Beszélni nem tanulnak meg, igaz, nincs is 
mit mondaniok; vannak közöttük némák, akik 
— ép beszédszerveik dacára — tisztán psychi- 
kai okokból nem tudnak beszélni. Némelyek 
értelmetlen hangokat hallatnak, kiabálnak, 
mások papagáj módon ismételnek egyes 
szavakat anélkül, hogy azok értelmét tudnák. 
E mellett kiejtésük is hiányos, érthetetlen.

Néha mutatkoznak náluk zenei hajlamok: 
egyes dallamot eldudolnak vagy rhytmus szerü
teg gagyognak.

Előfordul az is, hogy abbanhagyják, elfeledik 
korábban begyakorolt ügyességüket, pl. egy idióta 
elfeledte a járást s azontúl csak mászni tudott még.

Általában azt tapasztaljuk, hogy a kisfejü 
idióták izgatottabbak, mig a nagyfejüek tompák.

A képezhető idióták magasabb fokon 
állanak. Ezek a nyelvoktatás alapfokát elérik, 
ugyannyira, hogy velük legalább bizonyos mér
tékig megértethetjük magunkat. Több érzéki 
benyomást felfognak és emlékezetben tartanak, 
de a képzetanyagot önállóan felhasználni nem 
képesek. A táplálkozási ösztön uralkodik felettük, 
csakhogy a jóllakás érzete náluk is hiányosan
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fejlett s igy ha nem vigyáznak rájuk, agyon
eszik magukat.

Nyelvképességük igen különböző fejlettséget 
mutat, gyakran csak az 5—8 évben kezdődik. 
Némelyik kis szókincset is gyűjt magának. Leg
nagyobb részük leküzdhetetlen beszédhibákban 
szenved. Egyes verseket, számsorokat képesek 
elmondani, de az elmondottat nem értik.

Szellemi fejlődésük 8—10 éves korban meg
állapodik, de a kedélyélet az tovább fejlődik. A 
pubertás korában sokszor visszaesés következik 
be. Komplikáltabb érzelmekre, minők a hála, 
a gyász egyáltalán nem képesek.

Nem ritkán kényszerképzetek rabjai, miáltal 
magán- és közveszélyesekké válhatnak (Gyújto
gatás, nemi ösztönük állatias kielégítése stb. 
által.)

Egyszerűbb munkákra felhasználhatók, de 
valakinek mindig mellettük kell állani, aki őket 
irányítja, támogatja. Még az alacsony fokon álló 
idióta is megtanul pl. kosarat fűzni, de a vesszőt, 
vagy kákát valakinek be kell illeszteni; ha pedig 
a szál elfogyott, újat kell neki adni, mert ezt már ő 
nem tudja beilleszteni, hanem megáll a mun
kában és csendesen várja, hogy valaki rá 
gondoljon.

Vannak közöttük, kik óriási erővel rendel
keznek, ezeket azután nehehezebb munkánál, 
minők a földhordás, vizhordás igen jól lehet 
felhasználni. Nagy részük azonban testileg is 
oiy törődött, hogy képzésükre és foglalkoz
tatásukra gondolni sem lehet.
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. a képezhető, mint a képezhetetlei
idióták reszere zárt ápol és telepek
intézetek á lítandók fel, ahol egy kerülelbö 

lehessen helyezni, ahol egyrészi 
cltartásukróJ gondoskodni, másrészt őket egy
szerűbb munkák végeztetésével foglalkoztatni

,hogy. lehetö]eS ők tartsák fenn munkájuk által az intézetet.

b) Imbecillek.

Az elmebeli fogyatékosságot gyenge tehetségnek 
ímbecilhte — akkor nevezzük, ha az érzék

szervek működésében, a mozgási képességnél 
valamint a nyelv használatánál nagyobb rend
ellenességek nem mutatkoznak, amikor tehát 
bizonyos irányban már önálló tevékenységre is 
lehet a gyengeelméjűt nevelni.

Az imbecillnél a testi és szellemi fogyatkozás 
nem oly súlyos, mint azt az idiótáknál láttuk.

rzekszervmk épek, az érzési benyomások 
öntudatra hozása sok tekintetben rendben törté
nik, de a behatásokra fordított figyelem csaknem 
a semmivel egyenlő s igy a képzetanyag fel- 
dolgozása, a fogalomalkotás igen gyarló A 
gondolkodás mélységére és tartalmára nézve 
oíy szembeszökő hiányokat, ferdeségeket és 
felületességeket találunk, amit laikus ember is 
könnyen és hamar észrevesz. Még gyámoltala- 
nabbak az ítéletek, következtetések alkotásánál 
kivultkepen pedig a számmennyiségek, szám-
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viszonyok felismerésénél és alkalmazásánál. Az 
értelmi számolás az a szikla, melyen minden 
tudásuk hajótörést szokott szenvedni. Egyik
másik imbecill ujjain vagy más konkret dolgon 
megtanul ugyan összeadni, csakhogy nem képes 
azt alkalmazni. Mert ha tudja is, hogy mennyi 
5 -f- 2, tudománya cserben hagyja, ha a kérdé
sen változtatunk, pl. 2 —f— 5 ; de még így is 
ritkán érik el a 100-as kört; a kivonás, szorzás, 
osztás pedig fokozatosan mindig sokkal nehe
zebben megy.

ítélő- és következtető képességük oly gyenge 
lábon áll, hogy a legegyszerűbb dologban is 
könnyen tévútra vezethetők; az imbecill nem 
soká töri a fejét, ha a fehéret feketének mond
juk előtte, hanem csakhamar rámondja ő is, 
hogy fekete. Elvont fogalmakat s mélyebb meg
fontolásból eredő érzelmeket, minők barátság, 
hála, szülök iránti szeretet, megbánás s hasonlók, 
nem találunk náluk.

Emlékező képességük félannyira sem képes, 
mint a normális gyermekeké; meglevő emléke
zetük pedig nem hűy emlékképeiket képzelt dol
gokkal keverik össze; sokszor jelentéktelen kép
zetek nagy erővel tartják fenn magukat; egy 
imbecill pl. mindenkit, aki az intézetet meg 
látogatta, képeskönyvért zaklatott, s ha megkapta, 
nem gondolt vele többé; egy másik álmosköny
vet, mesekönyvet s egy büntető törvénykönyvet 
hordott folyton kezében s azokat semmi áron 
sem adta oda.

Gépilegesen, szajkó módjára könnyen tanul-
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nak meg egyetmást, de az elmondottak értelmé
ről sejtelmük sincs.

Legjobban jellemzi az imbecilleket az, hogy 
ösztöneik és indulataik határtalan uralmat gya
korolnak felettük ; minden tettüknek ez a rugója, 
ennek kielégítése közben kíméletet nem ismerő 
Önzőkké lesznek s magukra hagyva, csakhamar 
összeütközésbe jönnek a társadalmi renddel. 
Akaratuk állandóan alárendelt szerepet tölt be, 
önző hajlamok és indulatok vezetik a lelki mű
ködéseket, sokszor azután féktelenségbe csap
nak át, mivel pedig a megfontolás (értelem) 
sem korlátozza őket, csakhamar kényszerkép
zetek fejlődnek ki, melyek által az imbecillek 
önmagukra vagy másokra nézve (köz- és magán-) 
veszélyesekké válnak. Gyakori a kleptomania 
(lopási ösztön), pyromania (gyujtogatási ösztön), 
csavargás, koldulás, hazugság, állatkínzás, meg- 
átalkodottság, különösen pedig a rendetlen nemi 
kicsapongások. Önző vágyaik kielégítésénél 
kíméletlenek, törvényt nem ismernek ; logikailag 
meggyőzni a jóról őket nem lehet; intés, rá
beszélés semmit sem használ; a tényeket elferdí
tik s tetteikben az értelem helyett vak ösztö
nük szeszélyeit követik. Nem csoda, ha nagy 
részük börtönbe vagy javítóintézetbe kerül. 
Solliernek igaza van, mikor azt állítja, hogy az 
idióta társadalmon kivül álló, az imbecill pedig 
társadalom ellenes lény.

Sokan az ily erkölcsi elmezavart külön, ön
álló betegségnek tartják (először Grohman írt 
róla 1819-ben), s a Richárd által (1835) hangoz-
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tatott „Moral Insanity“ névvel jelzik; később 
ezt felosztották s egyes fajait, az u. n. mono- 
maniákat kezdték megkülönböztetni és meg
határozni. Ez azonban ma már meghaladott állás
pont. A mániákat ugyanis nem lehet önálló 
lelki betegségeknek (az erkölcsi érzék hiányá
nak) tekinteni, mert sohasem fordulnak elő mint 
önálló bajok, csak mint más lelki rendellenes
ségek és agybajok folyományai szerepelnek, de 
különösen rendkívül gyakorik az imbecilleknél.

Meg kell még említenünk itt, hogy az im- 
becillek közt egyoldalú tehetségek is akadnak, 
pl. akik a történelemből számokat és neveket 
tudnak bámulatos pontossággal elmondani, vagy 
akik fejből nehéz számtani feladatokat képesek 
jól megfejteni, mások ismét könnyen tanulnak 
meg idegen nyelveket, vagy egyes dallamokat, 
csakhogy ezt azután náluk a többi szellemi te
hetségek nagy elmaradottsága kiséri.

Az imbecillek legnagyobb része — egyesek 
antisociális hajlamaiknál fogva, mások meg, mert 
rossz emberek eszközül használják őket — már 
kiskorában az igazságszolgáltatás kezébe kerül, 
s a javítóintézetek lakóinak nagy részét ezek 
szolgáltatják. A törvény ugyanis javító-intézetbe 
rendeli őket, vagy más szóval visszaadja a 
paedagogiának azzal a meghagyással, hogy 
neveljen belőlük embert, istenfélőt, köteles
ségtudót és munkást. Helyes, csak ne lenne 
késő ! Mert a javító-intézeti nevelésnek is hibája, 
hogy sokszor nagyon későn kapja a növen
dékeket, amikor azokon már úgy sem igen
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lehet segíteni. Pedig könnyebb a baj ellen 
védekezni, mint a már meglevőt gyógyítani • 
épen azért az imbecilleknél is arra kell törekedni! 
b°Sy a bajt idejekorán felismerjük s ellene' 
kellőleg védekezhessünk.

Ám ez nem oly könnyű dolog, különösen 
ha megfontoljuk, hogy nemcsak a szülők nem 
ismerik a bajt, hanem sokszor hiába kérnek ez 
irányban orvosaik- és tanítóiktól is felvilágosítást.

Mindenek előtt tehát az orvos- és tanító- 
jelölteket kell az abnormis szellemi élet nyilvánu- 
ásaival megismertetni. Ennek legegyszerűbb 

módja ez, tegyék a képezhető hülyék és gyenqe- 
elméjüek budapesti orsz. intézete egyik feladatává 
hogy ott úgy az orvos-, mint a tanítójelöltek isme
reteiket az említett irányban bővíthessék; ezek 
azután az életben is tudnának kellő útbaigazítást 
adni a szülőknek.

Ha a bajt felismertük, intézkedni kell, hogy 
az illető gyermek megfelelő intézetbe kerüljön 
Követeli ezt az imbecill érdeke, de a normális 
gyermekek erkölcsi élete is, akikre amazok 
rendetlen viselete, rossz szokásai, különösen 
pedig gyakori abnormis sexualis hajlamai rontó* 
lag hatnak.

Az intézetben a gyermeket hosszas — rend
szerint egy évig tartó -  pontos és lelkiismeretes 
vizsgalat, illetve megfigyelés alá veszik; ellesik 
szokásait, hajlamait, a jókat csak úgy, mint 
a rosszakat.

E vizsgálat rendszerint kideríti a baj okát 
a fogyatkozás fokát, továbbá, hogy melyik lelki
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tehetség alkalmas leginkább a fejlődésre s hogy 
minő foglalkozásra, esetleg kézimunkára lehet 
az illetőt előkészíteni. E vizsgálat eredményéhez 
alkalmazkodik azután az egész intézeti nevelés 
és tanítás, amely — megjegyzem — individuális 
lehet csupán. E vizsgálat alapján a legalkalmasabb 
foglalkozási ágat is kijelölik a számára. E 
foglalkozási ág képezi azontúl az imbecill neve
lésének középpontját, e szerint alakulnak meg 
és különíttetnek el az egyes csoportok is. A 
bicétre-i (Páris) intézetben 8-féle mesterséget 
tanítanak: u. m. kefekötést, kosárfonást, szabó
ságot, asztalosságot, lakatosságot, cipészetet, 
nyomdászatot és kertészetet.

Az iskolai tanítás szintén egyes munkacsopor
tok szerint van elkülönítve; a tanítás célja, 
hogy azt, amire az embernek ily foglalkozási 
ág körében az életben szüksége lehet, elsajá
títsák ; egyéb reális ismeretekből csak keveset 
nyújtanak, azt is csak azért, hogy 'Ítélőképes
ségüket erősítsék. Tanításuk folytonos szemlél
tetésből áll; lehetőleg mindent szemléltetni kell 
s nemcsak egy, de minél több érzékkel. Arra is 
kell vigyázni, hogy az imbecill a dolgokat ne úgy 
szemlélje, amint azt esetleg az ő ferde fantáziája 
diktálja, hanem mindig a valóságra ügyeljen.

Nevelésüknél legnagyobb szerepe van a 
szoktatásnak (a németek „Dressur-“nak nevezik). 
Az imbecilleket folytonosan éber felügyelet alatt 
kell tartani s kitartó következetességgel kell őket 
a helyes cselekvési módra terelni és abban 
megtartani. Sem nevelőiket, sem felügyelőiket,
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nem keil sokszor változtatni. Az ellenőrzést az 
éjjeli órákra is ki kell terjeszteni, a masturbatió 
megakadályozására pedig (ha az orvos nem 
ellenzi) kényszerzubbonyt is lehet — alkalmazni. 
Nagyon elővigyázónak kell az egyes mester
emberek, úgyszintén a segéd- és szolgaszemélyzet 
alkalmazásánál is lenni, mert ezek rossz példája 
igen sokat ronthat a jó nevelésen.

Az intézeti nevelés elérte célját, ha mint 
tanult iparost, vagy önálló munkást bocsáitia 
e növendékeit. De ekkor még korántsem veheti 
e kezét neveltjeiről. Állandóan figyelemmel 

kell kísérni az illető további életét is, s ha 
valamelyik nem tudna feladatának megfelelni 
arról másképen kell gondoskodni. Ezek számára 
alkalmas foglalkoztató telepet kell keresni: ahol 
a felügyeletet sem nélkülöznék ; ilyenek az idiota 
intézetek, szegényházak, elaggottak menhelyei, 
m ok mint mesteremberek, mindenesek, kiszol
gálók, küldöncök rendszerint jól beválnak de 
egyesek gyári munkáknál is felhasználhatók.

így lehet csak belőlük, ha nem is teljesen 
normális, de mindenesetre hasznos embert 
nevelni a társadalom számára.

c) Gyengefelfogäsuak. (Debiles.)
A veleszületett vagy korai gyermekkorban 

szerzett elmegyöngeség legenyhébb fokát gyenge- 
felfogási képességűek (debilité) nevezzük. E 
fogyatkozás nem oly szembeszökő, mint azt pl 
az imbecilleknél láttuk, sőt laikus ember sokszor
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észre sem veszi vagy félreismeri, hanyagság
nak, figyelmetlenségnek tulajdonítván az el> 
maradást.

Ezek tanításától már eredményeket is vár
hatunk az elemi iskolában, csakhogy lelki fej
lődésük az épérzékü gyermekekével nem tartván 
lépést, behatóbb tanulmányozást, individuális 
eljárást igényel.

A képzettársítás lassú, azért azután lassan 
is fognak fel valamit. Emlékező tehetségük 
jóval gyengébb, mint a normális gyermekeké. 
Érzékszerveik rendszerint épek; néha azonban 
nagyothallást találunk náluk, ez okozza, hogy 
sokszor különféle beszédhibákban is szenvednek.

Gyengeségük különösen a számolásnál fel
tűnő.

Mások kielégítően számolnak, csakhogy ítélő
képességük gyenge ; ismét másoknak a fantáziája 
fejletlen annyira, hogy nem tudnak, pl. levelet 
írni, vagy valamit kitalálni, stb.

Sokaknál a kedélyi életben van a hiba: 
mint gyermekek, nem értik a tréfát, túlságosan 
ingerlékenyek, vagy túlságosan ílegmatikusok; 
különcködő hajlamaik vannak, ábrándokhoz 
ragaszkodnak, magukban beszélgetnek stb.

Ezen jelenségek sokszor előjelei későbbi 
kóros állapotoknak; nagyrészük különc, félénk, 
ideges marad egész életében; sokan pedig 
búskomorakká, hysterikusokká, idegbetegekké 
stb. lesznek.

A népiskolában már az alsó osztályokban 
elmaradnak; rendes iskolalátogatás és ép
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érzékeik dacára sem képesek, sokszor éveken át 
sem, megbirkózni az osztály anyagával. Segít
séggel azonban annyi ismeretet elsajátíthatnak 
a mennyi egyes könnyebb életpályák önálló 
betöltésére képesíti őket; csakhogy a népisko
lai tömeges tanításra nem alkalmasak, azért 
onnét kivéve, külön u. n. segítőiskolában szok
tak okét elhelyezni, ahol 10—15 en járnak e°r 
tanító keze alá, s egyéniségüknek megfelelő, 
külön oktatásban részesülnek.

Gyakorlatilag szólva tehát, gyengefelfogású
nak tarthatjuk azt a gyermeket, aki az általá
nosan elfogadott és használt képzési eszközök 
rendszeres alkalmazása mellett, az egykorú és 
egészséges gyermekek átlagos ismereteitől 
messze elmarad s a népiskola növendékeivel 
egyutthaladm nem képes.
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Összefoglalás. Az idióták semminemű ön
álló tevékenységre sem alkalmasak, mindég kell 
valakinek mellettük állani, aki reájuk ügyel 
aki őket támogatja, segíti. ’

Az imbeciUek csak bizonyos meghatározott, 
hajlamaiknak megfelelő munkakörben képesít
hetek önállóságra, de általános elemi ismere
tekre ők sem vezethetők.

A gyengefelfogásnak pedig már önálló 
polgárokká nevelhetők, az elemi iskolát el
végezhetik, csakhogy individuális nevelésre 
szorulnak.



Gazdasági épületek Keksberg]»en.

Ecksberg 1852-ben.
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IU. A gyengeelméjűség okairól.
Eredetére nézve kétféle lehet a gyenge

elméjűség: szerzett vagy öröklött.
A szerzett gyengeelméjűséget közvetve előidéz

hetik az áldott állapotban levő anyának beteg
ségei, nagyfokú lelki izgalmai, szomorúsága, 
ijedezése, agybajai; továbbá a test nemesebb 
részeire irányított durva sértések, ütés, esés.

Legyen tehát minden anyának első és leg
szentebb kötelessége az, hogy gyermeke jövő 
boldogságának, testi-lelki épségének érdekében 
óvja magát az ily káros külső behatásoktól.

A szerzett gyengeelméjűséget közvetlenül elő
idézhetik, a kevésbé ellentállöképes gyermeki 
agyra történt erőszakos külső behatások, mint 
fejreesés, agyzúzódás, agylob; de előidézheti 
azt sok gyermekbetegség is, pl. Scharlach, 
difteritisz, himlő, görcsök, stb.

Az e korban előállott bajok keletkezése 
körül legtöbbször a gondatlan dadák és fel
ügyelők a hibásak.

Az átöröklés. Erre vonatkozólag Dr. Laguer, 
dr. Cassel, dr. Weygand, dr. Bourneville kimu
tatták, hogy a gyengeelméjüek 70 százaléka 
örökli a bajt.

Dr. Laquer szerint a született gyengeelmé
jüek nem életerős és egészséges emberek 
leszármazottjai, hanem rendszerint olyan csalá
dokban születnek, melyekben az utódokat sok
kal nagyobb mértékben tizedeli a halál, mint

33

3



ez ugyanazon néposztálynál különben előfor
dulni szokott.

Tuberculosis!, tébolyodottságot g ö n c i e 
tekre való hajlandóságot, ongy. M ° 1’. “ s_ 
bajokat szintén gyakran találunk a „yenge 
elméjüek családjában.

Veszélyt rejt magában a vérrokonok közötti
házasság is. _

De különösen veszedelmes az utódokra a 
q?ülők iszákossága. Bourneville dr. 1000 ídio 
tának tanulmányozta a származását s «zekko“ “  
620-nak iszákosak voltak a szülői, g P » 
471-nek az atyja, 84-nek az anyja, 65-nek ped.g 
mind a két szülőié szenvedett e bajban.
adatok azt bizonyilják, hogy leginkább az «po
bűneiért lakóinak a szerencsétlen utódok.

Két kóros állapotról kell itt még megem-
“ Ä Ä Ä Ä i
Ä S 3 T Ä Ä * » •

Az evilcpsia (eskór, nehézkor, nehéz görcs 
stb) oly kóros állapot, melynek hosszab >r 
debb időközökben fellépő rohama, öntudatéi, 
zavarokat idéznek elő az illető betegné. ^  
rohamok közölt legsúlyosabbak az min- 
nnrrwk ezek alatt az öntudat teljesen eienyo 
szik, a’ testen rángások jelentkeznek, e °z 
a beteo- nyelvét megharapja s szájából 
hab ömlik^ki; enyhébbek a z rohamok 
az öntudat futólagos zavarai (petitmal), es
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szédüléseié. Az öntudatbeli zavarokat sokszor 
érzéki káprázatok és csalódások (csontvázlatások, 
jelenések) vagy ösztönszerü cselekedetek kísérik. 
Legveszedelmesebb az u. n. mariid transitoria, 
mikor a beteg önkivületbe jön és ezen álla
potában sokszor irtózatos kegyetlenségekre 
képes. Megesett, hogy ily beteg egyén felugrott 
s mit sem sejtő szomszédját késével össze* 
vagdosta; előfordult az is, hogy a beteg ily 
állapotban öngyilkosságot követett el, vagy gyúj
togatott. , ir , x .

E rohamok rendkívül romboló hatast gyako
rolnak az egész szervezetre, s rendesen gyenge
elméjűséget idéznek elő. Gyógyítani pedig ez 
ideig egyáltalán nem sikerült. Az epueptikuso/c 
részére mindenütt elkülönített osztályok állanak, 
sőt újabban egész külön szervezettel biró inté
zeteket állítanak a számukra. A róluk való 
o-ondoskodást a társadalom biztossága követeli. 
{Hazánkban egyetlen intézet sincs számukra !)

Az epileptikusok számottevő része (valószínű
leg azok, akiknek szervezete elbírja a heves 
rohamokat) normális észtehetséggel bir, sőt 
egy részük kiváló genie-vé lesz. (Hires epilep
tikusok voltak: Cambyses, Nagy Sándor, Caesar, 
Caligula, Nero, Vastag Károly, Nagy Alfred, 
Wencel király, I. Napoleon stb.)

Kretinismus. Kretineknél (hülyék) a szellemi 
elmaradottsággal nagyfokú testi alaktalanság is
párosul. . . . .  „ / ,

Legjellemzőbb symptomái a feltűnő (néha 
páros)& paizsmirigy-daganat (golyva), törpe, fej-
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letlen testalkat; bárgyú arckifejezés; ráncos, 
duzzadt felbör különösen az arcon és kezeken; 
hiányos hajnövés; elsatnyult végtagok stb.

Lelki fejlődés szerint három főcsoportra 
oszthatók: egy részük a 2—3 éves gyermek 
szellemi magaslatán marad; a második fokon 
levők körülbelül a képezhető idióták szellemi 
niveauján állanak; a harmadik csoportba tar
toznak az u. n. kretinoidok, ezeknek teste a 
többi kretinekéhez hasonlóan fejlett, de lelki 
életük normális. Sokszor egy családban mind a 
három csoport képviselve van.

Egyes vidékeken a kretinismus endemikusan 
(tömegesen) fordul elő, mint Svájc és Erdély 
hegyektől körülzárt völgyeiben, vagy a Csallóköz 
mocsaras, ingoványos síkságain. Ezen a vidé
ken majdnem minden családban van egy-egy 
kretin (néha több is).

A bajt itt részint a rossz levegő, részint az 
egészségtelen ivóvíz idézi elő. Vannak kutak, 
melyeket gugás-kutnak nevez a köznép, mert 
aki abból iszik, rendszerint megkapja a bajt; 
sőt az állatoknak is nő néha gugájuk.

Kitelepítésekkel s ivóvíz javítással lehet a 
bajon segíteni.

A gyengeelméjűség okait az elsoroltakkal 
még korántsem merítettük ki egészen; sok 
esetben teljesen tájékozatlanul állunk a baj 
eredetével szemben.

Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy a 
gyengeelméjűség előidézésénél az embrionális
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állapotban levő agy betegségeinek, gyulladá
sának, továbbá a degenerationak igen nagy 
szerepe van.

A gyengeelméjüek neveltetése, foglalkoz
tatása és ápolása, korunk humánus gondolkodásá
nak eredménye.

Ebből sokan azt következtetik, hogy régi 
időben nem is volt annyi gyengeelméjű, mint ma. 
Ez azonban téves felfogás, mert az elmegyöngeség 
régi, nagyon régi baj. Már az ó korban is 
tesznek róla említést: az egyptomiakról pl. 
tudjuk, hogy nagy tiszteletben tartották az 
idiótákat. A középkorban egyes vidékekenkülönös 
istenáldásnak tartották, ha a családban gyenge
elméjű akadt. Bonnban egy Cirkularét (püspöki 
körlevél) őriznek a 15-ik századból, mely a 
kretinizmus ellen való védekezésre inti a lelké
szeket s elrendeli, hogy a hívek ne a falubeliek
kel, hanem inkább a szomszéd helységekből 
kössenek házasságot. Ezek a tények azt bizo
nyítják, hogy a gyengeelméjűséget a legrégibb 
időben is ismerték már.

Megengedem, hogy a baj korunkban nagyobb 
arányokban tűnik fel, mint régente, de ennek 
magyarázatát nem a baj gyakoribb voltában, 
hanem inkább változott társadalmi viszonyaink
ban leljük meg. Ugyanis minél jobban vissza
megyünk az ó-korba, az ember foglalkozásait 
s megélhetésének módozatait annál egyszerűbbek
nek találjuk. Az ember főfoglalkozásai: a föld- 
mívelés, állattenyésztés, halászat, vadászat stb.
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mind oly munkaágak, mikre a gyengeelméjű 
még ma is leginkább felhasználható.

Faluhelyen, ahol egyszerűbb a nép fog
lalkozása, az elmegyöngeség ma sem oly 
feltűnő.

De városban, hol a létért valóságos küzdelem 
folyik, melyet a tökéletes elme is alig képes 
kiállani; hol a megélhetés módozatait keresni 
kell s a kínálkozó alkalmat nemcsak megragadni, 
hanem lehetőleg ki is kell aknázni; hol sok
oldalúnak, gyorsnak, ügyesnek kell lenni: ott a 
szegény gyengeelméjű hamar feltűnik az ö 
fogyatkozásával.

De sajnos, nemcsak ő marad el, hanem 
leköti és feltartóztatja hozzátartozóit is foglal
kozásukban.

Az általános iskolakötelezettség behozatala 
és kiterjesztése szintén csak még jobban fel
tüntette a gyengeelméjüek nagy számát. Azelőtt 
nem küldték iskolába őket, s mikor erre köte
lezték a szülőket, kitűnt, hogy a gyengeelmé
jüek számára a népiskola nem felel meg; nekik 
külön intézetek kellenek, ahol a lelkűkben 
lappangó szikrát a lehetőségig kifejleszteni és 
ébren tartani lehessen.
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IV. Külföldi intézetek gyengeelméjüek 
számára.

A külföldön létező intézeteket három fő
csoportba sorozhatjuk: az elsőbe tartoznak az 
ápoló-,nevelő és foglalkoztató-intézetek, melyekbe 
életfogytiglan vétetnek fel a gyengeelméjüek; — 
a másodikba tartoznak a nevelő-intézetek, ezek 
18—20 éves korig elméleti és gyakorlati képzést 
nyújtanak a gyengeelméjüek megfelelő csoport
jának, hogy őket az életre előkészítsék; — 
végül a harmadikba sorozhatók az u. n. kisegítő
iskolák, amelyek externatusi alapon vannak 
szervezve és rendes iskolai képzést nyújtanak 
a gyengébb felfogású gyermekeknek.

Ezek előrebocsájtása után áttérhetünk az 
egyes intézetek ismertetésére.

a) Egy fejlődő intézet.
(Hartheim.)

Vagy tiz éve lehet, hogy a linzi siket- 
néma-intézet lelkes igazgatója — inkább bizal
mas körben — először vetette fel egy idióta
telep felállításának s az intézet fentartására 
alapítandó egyesületnek az eszméjét.

Szavai élénk viszhangot keltettek illetékes 
köröknél, ugyannyira, hogy 1893. május 10 én 
már megtartották az egyesület alakuló gyűlé
sét is.
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Az egyesület cime: „Orsz. Jótékonysági 
egyesület“ (Landes-Wohlthätigkeits-Verein) lett.

Célja, hogy a legszerencsétlenebb és szána
lomra legméltóbb embertársainkat, — az idiótá
kat — kiktől a Gondviselés a szellemi fogékony
ságot.sokszor pedig a testi épséget vagy egészséget 
is megtagadta — gondozás alá vegye; aki pedig 
e szerencsétlenek közül a társadalom számára 
megmenthető, azt gondos nevelés által munkás 
és hasznos emberré nevelje.

Az egyesület működési köre egész Felső- 
Ausztriára kiterjed; központja Linz.

Védője és lelkes támogatója Fr. M. Doppel- 
lauer linzi püspök; terjesztői pedig a lelkészek 
és tanítók, akik úgy a szószéken, mint az isko
lában buzgón ismertetik az egyesület nemes 
célját és magasztos hivatását.

Minden nagyobb városban alakítottak fiók
egyesületet, itt ez kezeli, kisebb helyeken pedig 
a lelkész és tanító veszi át a nemesszivű 
tagtársak adományait, amelyeket azután éven- 
kint a központba szállítanak be.

Ily uton-módon évenkint 2—3000 koronát 
gyűjtenek össze. De máskülönben sem igen 
válogatósak ők az adományok elfogadásánál; 
köszönettel vesznek szivarvégeket, használt 
levélbélyegeket, üres pléh-dobozokat, ónkupako
kat, parafadugókat, stearin- és viaszgyertya- 
darabokat, acéltoliakat stb., mindezt tudják ők 
a jótékonycélra értékesíteni.

És mindennek még az az indirekt haszna 
is van, hogy felkelti és ébren tartja a nép
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lelkében az érdeklődést és részvétet ezen szeren
csétlenek iránt.

Öt évig gyűjtöttek és fáradoztak igy, mig 
annyit össze tudtak szerezni, hogy egy kis in
tézetet nyitottak.

Épületük azonban még mindig nem volt, 
ahol azt elhelyezhették volna. De a Gondviselés 
itt is segítette őket.

Linz közelében, festői szép vidéken áll a 
régi hartheimi kastély; Felső Ausztria történe
tében valamikor fontos szerepet játszott ez az 
elhagyatott vár. Újabb időben azonban ura 
kényelmesebb otthont építtetett a helyébe. Az 
elhagyott Harlheim falait pedig kikezdte az 
idő vasfoga, vakolata lehullott, tetőzetét el
hordta a szél. A műemlék összeomlással 
fenyegetett.

Sajátságos körülmények következtében Felsö- 
Ausztria e történelmi kincset mégis megmen
tette, sőt újból felépítette és lakhatóvá tette. 
A legtisztább emberszeretet talált benne otthont.

1898-ban történt ugyanis, hogy a gyáva 
gyilkos gonosz kézzel kioltotta legnemesebb 
királynénk s az ő császárnéjuk életét.

Rá nemsokára ünnepelték az uralkodó 
trónralépésének félszázados jubileumát.

Mindkét eseményt valami állandó alkotással 
akarták az utókor emlékébe vésni.

Nem állítottak szobrot, hanem elhatározták, 
hogy az egyesületnek orsz. alapítványt tesznek, 
az uralkodó nevéről nevezik el s kamataiból 
az emberi nem legszerencsétlenebb tagjairól —
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az idiótákról — gondoskodnak s a szegény 
szülőket felmentik a róluk való gondoskodás 
terhei alól.

Az eszme amily új, ép oly nemes vala. 
Kivitelére pedig az ország kicsinye és nagyja 
összeadta filléreit. Az egyesület ügye azonnal 
fellendült. Ekkor történt, hogy Stahremberg 
herceg ingyen engedte át Hartheini várát, a 
hozzátartozó 45 hold földdel együtt az intézet 
céljaira. így épült fel romjaiból Hartheim.

Az első évben 18, a másodikban 49, a 
harmadikban 70 ápoltat fogadtak be és láttak 
el az intézetben. Idővel 200 szerencsétlen szá
mára fogják kibővíteni s e célból a vár egy 
részét évenkint újjáépítik.

Az egyesületnek 1901. év végével 27-780 K. 
bevétele 22.213 korona kiadása volt. 5.567 K. 
készpénzük pedig gyümölcsözőleg van el
helyezve.

Az egyesület vagyonáért 21 tagú választ
mány felelős.

A hartheimi intézetbe nem-,kor- s valláskülönb
ség nélkül oly gyengeelméjű (idiota) és hülye 
(kretin) nyerhet felvételt, aki élete 5-ik évét be
töltötte. Felvesznek vak és siketnéma idiótákat 
és kretineket is.

Belépés előtt az intézet kérdő ívét kitöltve, 
be kell az igazgatóságnak mutatni.

Felvétel az év bármely szakában történhetik, 
valakit az intézetből elvinni azonban csak 
négy heti bejelentés után lehet.

Az intézet lakói három csoportba osztatnak:
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a) a képezhetők osztályába azok vétetnek tel, 
akiknek neveléséről és tanításáról sem a család
ban sem pedig az iskolában gondoskodni nem 
lehet. Ezek vagy az előkészítő osztályba járnak, 
vagy a rendes elemi iskolát látogatják.

Az előkészítő osztályban az idiota gyermeket 
kezének és lábának célszerű használatára 
szoktatják. Továbbá gyakorolják a tárgyak meg- 
külomböztetését; kisebb parancsok teljesítései. 
Fejlesztik akaraterejét és Ítélőképességet Ha 
a tárgyakat összehasonlítani tudja, önkénytelenul 
fejlődik ki benne a beszélési ösztön is, ezt 
rendszeres nyelvoktatás által fejlesztik.

Nagyon jó hasznát veszik itt a Fröbel-féle 
munkáknak.

Énekkel és mozgással egybekötött játékoknak 
szintén nagy paedagogiai fontosságuk van e 
fokon, mert egyrészt nyelvgyakorlatokul szolgai
nak. de másrészt a testi ügyességet is fejlesztik.

A siketnéma és vak növendékek fogyat
kozásuknak megfelelő külön oktatásban része
sülnek.

Az elemi osztályban tanulnak a növendékek 
hittant, bibliai történetet, beszéd-értelem gyakor
latot, olvasást, Írást, számolást, alaki szemléletet, 
rajzolást és éneket.

A tanítást az elemi osztályban ellátja az 
igazgató és egy irgalmas nővér, aki oki. tanító
nő; a kezdő fokon szintén egy irg. nővér 
tanít, akinek óvónői oklevele van.

De azért náluk nemcsak az a tanítónő,
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akinek oklevele van, hanem tanít és nevel itt 
mindenki.

Tanít pl. az ápolónővér, aki a jobbakat a 
törödöttebbekgyámolítására, a velük való ember
séges bánásmódra szoktatja.

lanít a takarítónővé!1, aki az ügyesebbekkel 
a takarítást végzi.

Tanít a szakácsnő nővér, aki a konyhai mun
kákra oktatja a reábizott növendékeket.

lanít továbbá a mosónő nővér, aki mosásra; 
tanít a kertésznövér, aki a kerti munkákra 
szoktatja a reábizott csoportot . . .

Fontos szerep jut a nevelésnél a tornának 
is ; naponkint van tornagyakorlat a szobában, 
de sokszor gyakorolják magukat a tornaszereken is.

A foglalkoztató osztályba olyanokat osztanak 
be, akiknél elméleti tanítással eredményt elérni 
nem lehet, de a kiket azért testi épségüknél 
fogva egyes foglalkozási ágakban felügyelet 
mellett haszonnal lehet alkalmazni.

Reggeltől estig itt mindenkinek ki van 
jelölve a maga munkája: kapálnak, vetnek, 
gyümölcsfákat gondoznak, konyhakerti véle
ményeket termelnek, vagy a házi állatok körül 
foglalatoskodnak. Fát vágnak, vizet hordanak, 
öntöznek, földet hordanak vagy forgatnak.

Egy részük pedig az intézet bérbeadott 
földjein napszámba dolgozik a bérlőnél.

Mindenki hajlamának és testi erejének meg
felelő munkát végez és abban gyakorolja magát.

A napot imával kezdik s imával fejezik be.
c) Az ápoló osztályba az kerül, aki oly ala
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csony szellemi fokon van, hogy idegen segítség 
nélkül mit sem tud tenni.

A test ápolására különben is négy gondot 
fordítanak. Fődolog náluk a rend és tisztaság, 
egyszerű, egészséges és elegendő táplálék, tiszta 
levegő, mozgás a szabadban, a fürdés és 
mosakodás.

A test kellő ápolását az intézeti orvos őrzi 
ellen, a ki hetenkint többször megjelenik az 
intézetben.

Az intézet fentartási költségeire tartásdíja
kat is szed, még pedig a következő arányban :

a) a rendes tartásdíj évi 400 korona;
b) vagyonosabbak részére étkezési- és lakás

igényeik szerint évi 600—1200 korona.
Vannak fél és negyed tartásdíjat fizetők is ; 

ezenfelül ez idő szerint 15 ingyenes hely felett 
rendelkezik az intézet. Ez utóbbiakra azonban 
csak Felső-Ausztriában honos egyének tarthat
nak számot.

Lehet valakit egész életére is beváltani az 
intézetbe. A beváltási összeg nagysága függ 
mindig a beváltandó egyén korától, vagyoni 
állapotától és alkalmazhatóságától.

Az intézet a linzi püspöki aula és a kér. 
tanfelügyelő felügyelete alatt áll.

Igazgatását az egyesület teljesíti, mely e 
hivatalt egyelőre a linzi siketnéma-intézet 
igazgatójára ruházta át.

Az intézetben van 1 igazgató, 8 irgalmas 
nővér, 2 szolga és 2 konyhacseléd.
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•
Bevétele az intézetnek 1901 év végével 

volt 12082 korona 23 fillér; kiadása pedig 
10906 korona és 29 fillér.

Egy intézeti elhelyezett 155 korona és 70 fil
lérbe került egy éven át.

Az intézet a maga bevételeiből fedezte 
összes kiadásait.

Az egyesület bevételeit pedig részint föld 
vásárlásra, részint a hartheirni kastély helyre- 
állítására és berendezésére fordították.

b) Egy a bajor intézetek közül.
(Ecksberg.)

Alapítás. Ez az intézet — hivatalos nevén 
Cretinen-Anstalt — a legrégibb idióta-intézetek 
egyike ; 1852-ben keletkezett, nevét és felszerelé
sét pedig még dr. Ouggenbühl tanácsa és út
mutatása szerint állapították meg.

Hogy ki volt dr. Gnggenbühl? ezt is el
mondom röviden. Eleinte orvos, Schweiz egyik 
kisebb helységében, később intézet-tulajdonos, 
végül világhírű szakember az idiotismus terén.

Ö volt az, a kinek lelkét egy feszület előtt 
térdelő s a Miatyánkot áhítattal rebegő s ala
csony fokon álló cretin-idiota alakja mélyen 
meghatotta s azt az elhatározást érlelte meg 
benne, hogy tanításukról gondoskodjék, mert 
hogy taníthatók, azt világosan bebizonyította 
előtte az az idiota hibátlanul elmondott imájá
val. Aki képes egy imádságot igy megtanulni, 
az elsajátíthat egyéb hasznos ismeretet is, ha
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pedig a dolog igy áll, akkor nem sz,®bi*d 
sőt lelketlenség — őket tanítás nélkül hagyni 
és teljesen kizárni a kultúra áldásaiból.

Ö volt az továbbá, aki — szakítva bátrán 
egv elterjedt balhittel, mely szerint istenkisér- 
tést követett el, aki több akart lenni, mint 
aminek a Gondviselés alkotta — megalapította 
az első nevelő- és gyógyintézetet idióták 
számára az Abendbergen, Interlaken mellett, hogy 
ott azokat a paedagogia és az orvosi tudomány 
segítségével használható emberekké képezze.

Ö volt végül, aki e tettével és abendbergi 
működésével — egy csapásra nyerte el az egész 
müveit világ bámulatát és rokonszenvét a maga, 
és nagyszabású anyagi támogatását intézete 
számára. De egyúttal — s ez Guggenbuhl leg
nagyobb és elvitázhatatlan érdeme -  érdeklő
dést keltett az emberekben, a szánalomramélto 
sorsban sínylődő idióták és cretinek iránt az 
egész világon.

Intézetének csakhamar híre kelt s oly nagy 
volt iránta a lelkesedés, hogy „Szent hegynek 
akarták elnevezni az Abendberget, ahol az állt, 
s gazdag adományokkal halmozták el az egesz 
világból, az érdeklődök pedig még Amerikából 
is számosán felkeresték.

Guggenbühl ünnepelt emberré lett s csak
hamar óriási vagyonra tett szert. De e nem 
remélt eredmény elszédíté őt; intézete pedig a 
múlt század 60-as éveiben 20 évi fennállás
után teljesen megszűnt. ,

Tanulmányutunkon felkerestük az Abend-
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berget is ; az intézeti épület, mint nag}rszabású 
fogadó, most is áll s Schweiz legkeresettebb 
vendéglőinek egyike, a honnét elragadó látvány 
kínálkozik a hólepte alpesi tájakra, különösen 
a .Jungfrau égbenyuló hómezőire; a házikápol
nát azonban fentartják sértetlenül és a tulaj
donosok dicséretre méltó kegyelettel őrzik benne 
az egykor világhírű intézet emlékét.

Guggenbühl intézete megszűnt ugyan, de 
az ügy e miatt nem szenvedett, mert ekkor 
már Európa majd minden államában állítottak 
hasonló intézeteket.

Guggenbühl irodalmilag is nagy tevékeny
séget fejtett ki, különösen leveleit (Briefe über 
den Abendberg) olvasták széles körben. Probst 
József mitterdarchingi (bajor) r. k. lelkész is 
ezek által lelkesítve kezdett idiótákkal foglal
kozni. Eleinte papi lakásában helyezte el és 
tanította őket, számszerint 6-ot. De a környék
beli lakosság figyelmessé tétetvén a pap műkö
désére, tömegesen hozta hozzá a szánalomra 
méltó teremtéseket; ez — de másrészt az a 
körülmény is, hogy bizonyos körök kezdték 
rossz szemmel nézni a pajti lakás ilyetén profani- 
zálását, — arra az elhatározásra bírta Probstot, 
hogy lemond kényei metes papi állásáról, külön 
intézetet nyit ápoltjai számára és nekik szen
teli életét, ügy is lön! Felkereste dr. Guggen- 
bühlt is és a látogatásáról a következőképen 
ir egyik levelében: „A cretinek és idióták 
számára alapított abendbergi intézet áldásos 
működése az én alaptőkém, mert ha erre rá-
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mutatok s általa az ily intézet hasznos és 
szükséges voltát bebizonyítom, akkor nem késik 
a segítség sem.*

Mühldorftól nem messze állt egy régi el
hagyatott kápolna, mellette kis papi lakkal; de 
amióta II. József a papi állást eltörülte, azóta 
csak egy csősz lakott benne. Ezt az elhagyott 
helyet Ecksbergnek hivták, ide költözött Probst 
1852. április havában 7 növendékével. Saját be
vallása szerint ekkor épen csak egy forint volt 
a zsebében, de törhetetlen akarata s a Gond
viselésbe vetett rendületlen bizalma kisérte és 
nem hagyta őt cserben soha.

Az intézetnek 8 szobája volt és maximum 
600 frt jövedelemre számíthatott az első év
ben; ebből 12 tagu családot eltartani nem kis 
feladat, különösen akkor, ha a családtagoknak 
rendkivüli igényei is vannak. De Probstot ez 
nem riasztá vissza!

1852. julius havában egyesületet alapított 
az ecksbergi intézet fentartására; az azt 
megerősítő királyi leirat pedig meghagyta a 
hatóságoknak, hogy az intézetet a legnagyobb 
erkölcsi és lehetőleg anyagi támogatásban is 
részesítsék.

Ezt követte az intézet hivatalos megnyitása 
és az újonnan restaurált hegykápolna meg- 
áldása, amikor is az egyesületi tagok száma 
300-ra emelkedett s az intézet céljára hevenyé
ben rögtönzött gyűjtés is szép összeget ered
ményezett a messzeföldről összesereglett jám-
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bor nép körében. A megnyitáson a bajor király 
és a müncheni érsek is képviseltette magát.

Az egyesület feletti fővédnökséget az érsek 
vállalta magára, s főpásztori körlevelében fel
hívta papjait, hogy az egyesület és az intézet 
nemes célját ismertessék meg a néppel s annak 
anyagi támogatását is lehetőleg mozdítsák elő. 
Az első adomány 5000 frtot tett ki, melyet két 
névtelen juttatott az érsek kezéhez az intézet 
céljaira. Ott pedig nagy szükség volt már rá, 
mert az ápoltak száma még az első év folya
mán 14-re nőtt, minek következtében az intézet 
kibővítése elkerülhetetlenné vált; e nagylelkű 
adománynyal pedig rögtön hozzá foghattak az 
építkezéshez. Az intézet ekkor 20 helyiséget 
kapott. Ezzel egyidejűleg vettek 6 hold földet 
is, melynek vételárához a járási alapok 2500 
írttal járultak.

A bajor kir. kormány pedig elhatározta, 
hogy az 1854/55-ik évtől kezdve az áll. költség- 
vetésben biztosított nagyobb összeggel segíti 
az intézetet.

1855 ben az ecksbergi hegykápolna 400 éves 
fenállási jubileumát nagyszabású egyházi ünnep
séggel kötötték össze, melyre oly nagy nép
tömeg gyűlt egybe, hogy az egyesületi tagok 
közé csak e napokon 3000 uj tagot írtak be.

1857-ben már 61 növendék volt elhelyezve 
az intézetben; ekkor épült a betegszoba és az 
intézet alatt levő forrásoknál a mosókonyha. 
Van saját vízvezetékük is, melynek szerkezetét 
Prohst igen elmésen maga állította össze, még
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pedig úgy, hogy a domb gazdag forrásait egybe- 
gyüjté, s az innét lefolyó víz maga hajtja azt 
a nagy kereket, mely a szükséges vízmennyi
séget az intézetbe felsajtolja.

1860-ban és 1864-ben ismét újabb épít
kezésre volt szükség, ekkor a lakható helyiségek 
száma már meghaladta a százat. 1874-ben pe
dig a köz- és magánveszélyes, továbbá a külön
féle betegségben szenvedők számára építettek 
egy különálló pavillont. 1878 ban kapott az 
intézet uj, nagy pincét; 1883-ban műhelyeket 
és favágó udvart. Ez volt a derék Probst utolsó 
építkezése.

Sokszor megesett, hogy a nagy munka 
közben az intézeti pénzes láda kétségbeejtöen 
kiüresedett. Ilyenkor a lelkes igazgató elment 
Mühldorfba az egyes, pénztároshoz, hogy az 
esetleg beérkezett adományokat tőle átvegye. 
Egy ily alkalommal törfént, hogy az összes 
ismerőseinél eredménytelenül kopogtatott s 
fáradtan, csak késő este indulhatott hazafelé. 
Útközben hallja ám, hogy valaki utána ira
modik, mire Probst roszat sejtve, szintén futás
nak ered s mivel amaz sem tágított, holtra 
fáradtan szaladtak egész hazáig. A kapunál talál
kozott üldözőjével, aki így szólt hozzá:

— Igazgató úr, van-e pénzre szüksége? Ha 
igen, én szívesen adok 200 frtot az intézetnek.

Probst örömét fölösleges, de talán nem is 
tudnám leírni.

Nagyon szerencsés eszméje volt Probstnak, 
hogy intézetét kezdettől fogva külső gazdaságra
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is berendezte. Célja volt ezzel egyrészt, hogy 
a szükséges lisztet, zöldséget, tejet, tojást, zsírt 
stb. házilag állíthassák elő, de másrészt, hogy 
növendékeit foglalkoztassa. Tudta ő, hogy a 
mezei gazdaság körüli tevékenység — csekély 
kivétellel — az idióták foglalkoztatásának egye 
dűli helyes módja.

Eleinte 6 hold földje, kis kertje és 2 db. 
tehene volt az intézetnek; később már egy 
25 holdas gazdaságot vett meg, melynek meg
munkálására 2 ló, 7 tehén, számos juh és sertés 
szolgált, azonkívül csak úgy hemzsegett az 
intézet környéke a sok baromfitól. 1864-ben 
egy terméketlen kavicsos földterületet szereztek 
meg, amelyen aztán évekig dolgoztak a növen
dékek, míg végre is pompás termőfölddé alakí
tották azt át, 1868-ban és pár évvel később 
ismét vásároltak földeket. Jelenleg 120 kát. 
holdja van az intézetnek, melyből 12 hold erdő, 
2 hold liget, a többi pedig kert és szántóföld. 
Van rajta 3 gazdasági udvar, a szükséges 
gazdasági épületekkel. Van saját vágószékük is, 
ahol a szükséges húsmennyiséget és zsírt házi
lag állítják elő.

A lisztszükségletet maguk termelik, miáltal 
megvan mentve az intézet a gabonaárak hullám
zásától.

Az árpatermésből állítják elő a szükséges 
évi sörmennyiséget. Mert meg kell gondolnunk, 
hogy ez az intézet Bajorföldön, a sör hazájá
ban áll, ahol úgy az alkalmazottak, mint a 
növendékek sok sört fogyasztanak; de való-
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Sággal a lelketlenség vádjával illetnék és ki
golyóznák azt az igazgatót, aki a szokásos 
meszely sört eltörülni merészelné. Sörük azon
ban, bár saját tapasztalatom szerint első 
minőségű, igen csekély összegbe kerül az inté
zetnek, mert a hozzávalót ők adják s csak az 
előállításért fizetnek valamit.

Az intézet ma 300 növendékre van be
rendezve.

Aki pedig mindezt úgyszólván a semmiből 
teremtette elő, egy gyenge férfiú vala, de tele 
munkakedvvel és emberszeretettel. Áldásos 
életét 1883-ban fejezte be, szerető növendékei 
és személyzete körében.

Az iskola. Az intézet tulajdonképeni célja : a 
felvett gyermekek tanítása és gyógyítása. Nem 
állítják ők ezzel azt, hogy lehetséges minden 
testi-és lelkifogyatkozást eltüntetni; ez sl gyenge- 
tehetségüeknél ritkán, az alacsony fokon álló 
idiótáknál és cretineknél pedig egyátalán nem 
sikerül; hanem arra törekszenek, hogy a reájuk 
bízott gyermekeket lehetőleg életrevalókká, 
hasznavehetőkké, a szép és jó iránt fogé
konyakká tegyék s hogy öntudatos, istenfélő 
embereket neveljenek belőlük. Akivel ezt részben 
elérik, azt ők javultnak tekintik és méltán ; külö
nösen ha tekintetbe veszszük, mily gyermekeket 
hoznak egy ily intézetbe, be kell látnunk, hogy 
nem kecsegtethetik ők sem magukat, sem másokat 
túlzott reményekkel.

Például 1857-ben 61 növendéke volt ez
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intézetnek, akik közül 4 nem tudott a maga 
lábán járni, 3 nem tudott maga enni, 23 nál 
teljesen hiányzott a természeti szükséglet érzete, 
12 csak nehány szót volt képes kiejteni és 
csupán 14-en beszéltek összefüggő mondatokban. 
20-an részesültek elemi oktatásban, akik közül 
13-nál mutatkozott a nevelés eredményesnek.

A gyengeelméjüek iskolai tanítása végtelenül 
terhes, de e mellett hálás munka. Ecksbergben 
a tanítást eleinte Probst maga végezte, később 
segédlelkészével osztotta meg e tisztet. Ma 
hárman tanítanak ez intézetben — két pap és 
egy tanítónő — s egy emberre átlag óránkint 
10 növendék esik. Véghetetlen türelmükre jel
lemző az n jelszavuk, hogy ha évenkint csak 
egy betűre tudják is a növendéket megtanítani, 
végre azért mégis elvégzi az Abc-t. Csakhogy 
a tanulás néha még ily alakban is csütörtököt 
mond. Egy fiú pl. — valami sörfözőnek a gyer
meke — csak az i-ig és o-ig jutott el, többre 
nem volt képes. Utóbbi is csak úgy maradt 
meg emlékezetében, hogy tanítója a söröshor
dón szemléltette a betűt. Mások megtanulják a 
betűket olvasni, Írni, egymással összekötni, sőt 
szótagokat és szavakat képezve — olvasni is, 
csakhogy az olvasottak értelmét felfogni nem 
képesek. Az Írásban egyesek szép, díszes, sok
szor irigylésre méltó dolgokat is produkálnak; 
az alacsony fokon állók azonban csak olvas
hatatlan kampókat firkálnak nagy buzgalommal. 
Téli időben s ha egyéb munkájuk nincs, meg
engedik az idősebbeknek is az iskola látogatá
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sát. Az a szorgalom, amit e 20— 40 éves gyer
mekek az olvasás-, írás- és szemléltető gyakor
latoknál nyilvánítanak, valóban megható. Rájuk 
nézve az iskola aztán már nem annyira tan
intézet, mint szellemi foglalkoztató hely és 
gymnastika Csomókötés, folt feltüzés, öltöz
ködés s hasonló egyszerű dolgok sokszor nagyobb 
fáradtságot kívánnak náluk, semhogy azt még 
annyi gyakorlat mellett is fél év alatt el lehetne 
velük végeztetni. Alacsony fokú idiótáknál pedig 
már nagy eredmény, ha a virágokat s a 
virágcserepeket békében hagyják s ha a levele
ket, úgyszintén a virágokat nem tépik le, önfen- 
tartási célokra.

A szülök sokszor felvetik azt a kérdést, mi
képen lehetséges az, hogy egyik-másik gyermek, 
bár az intézeten kívül a legkitűnőbb nevelésben 
részesült, mit sem tanult, itt pedig egyetmást 
csakhamar elsajátított? Erre Ecksbergben igy 
válaszolnak: a mi módszerünk a gondos és 
figyelmes édesanya szeretetteljes bánásmódját és 
az iskolának a kezdőkre alkalmazott eljárását 
foglalja magában. Ezenfelül az intézetben, távol 
a külvilág zavaró behatásaitól, több időt és 
türelmet lehet az ily gyengékre fordítani, hisz 
itt minden csak ő érettük van, de e mellett 
célja elérésénél az embert az iskola-év előre
haladottsága sem befolyásolja.

Előfordul az is, hogy a szülök több évi 
nevelés eredménytelen volta miatt panaszt 
emelnek az igazgatóságnál; ezeknek aztán 
igyekeznek megérthetövé tenni, hogy az ecks-
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bergi intézetben sem sikerült még, minden 
fáradozás dacára, a nürnbergi tölcsért feltalálni, 
továbbá hogy ahol nincs, onnan a király sem 
vehet.

A nevelésnél és tanításnál mindig az orvos 
tanácsa szerint járnak el. A nevelés leghatal
masabb eszköze a szeretet, ez hatja át minden 
tettüket. Legelső sorban arra törekszenek, hogy 
a növendék nyelvét feloldják. Elméleti tanítás
ban csak az részesül, aki haladni képes.

Tantárgyak: a hittan, olvasás, irás, számolás, 
egyéb hasznos ismeretek, mindezt szemléltetve 
adják elő. Az ápoló személyzetet szintén fel
használják a közhasznú ismeretek tanításánál. 
A hittant és bibliai történetet a legrövidebben 
és érthetően tárgyalják. Az olvasásnál nem 
faradnak el akkor sem, ha a növendék hat 
hónap alatt csak öt betűt tanul is meg. Egyesek 
az olvasást minden fáradozás dacára sem képesek 
elsajátítani, bár a kézimunkában ügyesek. A 
számtannál csak szemléltetési alapon képesek 
némi eredményt elérni, de csak nagyon kevés 
gyermeknél. A beszéd- és értelemgyakorlatoknál 
először a tárgy színét, aztán alakját, végül 
anyagát dolgozzák fel. Az énekre különös gon
dot fordítanak s igen szépen énekelnek növen
dékeik, de természetes, csak hallás után tanulják 
a dalokat.

Engedetlenséget és rosszaságot büntetéssel 
igyekeznek kiirtani. Első fokú büntetés náluk a 
felügyelő komoly intése, második a hátraültetés, 
harmadik a kedvenc étel elvonása, negyedik a
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pálca. Ok nélkül sohasem büntetnek, ha pedig 
a bűnös a büntetés miatt sírni kezd, ezt jó 
jelnek veszik, melynek hatása sem marad el. 
Minden büntetést előzőleg, vagy utána rögtön 
be kell jelenteni az igazgatóságnál. Érzékenyebb 
büntetést csak ez szabhat ki, de erre nagyon 
ritkán van szükség. ^  \

A növendékeket csak a kilépés (vagy halál 
eset) alkalmával osztályozzák, a következő 
fokozatok szerint: nem javult; keveset javult; 
elégségesen javult; meggyógyult. „Meggyógyult- 
nak* azt tekintik, ki testileg és lelkileg annyira 
fejlődött, hogy okosan gondolkodni és cselekedni 
képes, és aki egy munkaágat annyira elsajátított, 
hogy abból önmagát fen tudja tartani.

A foglalkoztatás. Jól kiválasztott munka a leg
jobb testgyakorlat, a célszerű és hasznos foglal
koztatás pedig valóságos gyógyszer gyengeelmé- 
jüek számára. A folytonos munka által gondolko
dásuk helyes irányt vesz, ítélőképességük fejlődik, 
akaratuk erősödik. Épen azért nagy körültekintés
sel kell kiválasztani a gyengeelméjüek számára a 
megfelelő foglalkozást. Igaz, hogy ez a családban 
majdnem leküzdhetetlen akadályokba ütközik, 
azonban az intézeti nevelés keretében igen 
szépen megoldható az, amint azt Ecksbergben 
is láttam, ahol nehány napi szoktatás után 
rögtön foglalkoztatni kezdik a növendékeket.

Legelőször is a munkakedvet igyekeznek 
felkelteni a növendékekben. Erre szolgálnak a 
labda, a papirfüzés, az építő munkák és egyéb 
játékok. Ezt követi az összekevert gabonanemek
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kiválogatása; először csak babot és búzát ke
vernek össze, később fokozatosan borsót, zabot, 
lencsét, árpát és rozsot is adnak hozzá.

A legegyszerűbb foglalkoztatási ág a posztó
tépés és a cérnagép hajtása. Az előgyakorlatok 
után a némileg munkaképes gyermekek közül 
10—15-öt egy asztal köré ültetnek, megtisztított 
gyapjú- és selyem ruhadarabokat adnak a ke
zükbe, mit apró szálakra kell széttépniök. Itt 
tanulják a színeket és alakokat egymástól meg
különböztetni. Megható látvány, mint igyekszik 
egyik-másik nagyobb csomó tépésével szomszéd
ját megelőzni.

A tépést az ügyesebbek megfésülik, azután 
a fonóba kerül.

Három fonószobájukban körülbelül 50-en 
dolgoznak serényen a rokka mellett; 2 szobá
ban leányok, egyben pedig fiuk pörgetik a 
kereket. A fonásnak ők, mindkét nembeli növen
dékeik számára igen nagy nevelői hasznot tulaj
donítanak, mert gyakorolja szemüket, ügyesíti 
kezüket és lábukat, de fejlesztőleg hat az érte
lemre is.

A kész fonál egy részét leadják az intézeti 
takácsokhoz, a kik egy mester felügyelete mellett 
szöveteket, kendőket stb. szőnek belőle. Ebből 
kapnak a szegény sorsuak tartós, egyszerű ruhá
zatot. Ök az eltépett ruhákat is (a miken másutt 
potom áron adnak túl) újból feldolgozzák és 
elhasználják. Sokszor előfordul, hogy egyik
másik leány annyira halad, hogy a saját tépé
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séből és fonásából később tartós ruhát képes 
varrni magának.

A fonál másik része a kötőbe kerül s itt
szalagoknak, harisnyáknak.sapkáknak s hasonlók
nak dolgozzák fel; a kötést szintén tanulják 
fiuk is, leányok is, elkülönített helyiségekben.

A kevésbé szép fonalat a kötélverők dolgoz
zák fel, különféle szárító köteleket, akta-kötöket 
gyártván belőle. Ezek sokszor még a környék
beli gazdasszonyoktól is kapnak munkát.

A fejlettebb fiuk ezenfelül tanulnak cipé
szetet, szabóságot, asztalos- és ácsmesterséget; 
önálló mesterek ritkán lesznek belőlük, mind
amellett az intézetben hasznos munkákat 
végeznek.

Készítenek szép papír-munkákat is.
Az ügyesebb leányok megtanulnak ágyat 

vetni, padlót tisztítani, seperni, súrolni; továbbá 
fehérneműt mosni, mángolni, vasalni és ren
dezni. A konyha-edények tisztántartása, a zöld
ségtisztogatás szintén az ő dolguk. Sokan dol
goznak az intézeti varrószobában is.

A fiuk legnagyobb része azonban mégis a kert
ben és a gazdaság körül kap alkalmazást, mert 
ez a foglalkozás felel meg leginkább lelkületűknek. 
Az intézet körül sok terméketlen föld hever 
használatlanul, ide humust hordanak, miben 
nagy segítségükre és mulatságukra van a három 
intézeti csacsi. Az aratas, csépelés, szénagyüj- 
tés, kolompér szedés, szántás, öntözés, gyümölcs
fák gondozása, gyümölcsszedés, szüretelés, a
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háziállatok gondozása és tisztántartása mind 
igen kedvelt és hasznos foglalkozási ágak. 
Kertjük kitünőbb termékeiből a müncheni 
piacra is küldenek, s az érsek asztalára sokszor 
tálalják fel az ecksbergi spárgát.

Nagyszabású méhesüket szintén a növen
dékek gondozzák.

Komlót is termesztenek, de a belőle s árpá
jukból készült sört ők maguk fogyasztják el.

Selyemhernyó termesztésük is van s a bajor 
királynak évente egy selyemkendőt ajánlanak 
fel az intézetben termelt selyemből, jeléül 
annak, hogy az intézetben a gazdaság ezen 
ágát is kellően kultiválják.

A favágás és fürészelés szintén az intézeti 
elhelyezettek dolga.

A begyakorolt munkákat örömmel végzik; 
munkájuk közben a dicséretet és elismerést 
igen szeretik, ezzel kettőztetett szorgalomra 
lehet őket buzdítani.

Téli időben a jobbak egyszerűbb színdara
bok betanulásával foglalkoznak, a mit aztán 
karácsony tájban előadnak részben az intézet 
lakói, részben meghívott vendégek jelenlé
tében.

A mérleg. Az ecksbergi intézet világos példa 
arra, mit képes tenni az igazi és helyesen vezetett 
humanizmus, szerencsétlen embertársaink érde
kében egy akkorakerületben is, mint a mi „ Dunán
túliunk. Ez az intézet állami felügyelet alatt 
álló közjótékonysági intézmény, fentartásához
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a bajor kir. kormány évi 15 ezer márkával 
(18.000 kor ) járul, de emellett nemes szívű 
emberbarátok annyira felkarolták azt, hogy 
csak a legutóbbi tiz év alatt is 70 ezer márka 
(84 ezer korona) folyt be az intézet pénztárába 
kegyes alapítványok és hagyományok cimén. 
Az intézet céljait nagyban előmozdítja és köz
ismertté teszi a „St. Joseph-Hilfsverein is, 
amelynek 6000 tagja van s 60 pfennig (72 fillér) 
évi járulékaival lehetővé teszi a jótékonyságot 
a nép szegényebb rétegeiben is.

Az intézet vagyona fekvőségekben és papírok
ban ma 276,073 márka (331,300 kor.), melyen 
jelenleg 53 ezer márka építési teher van, mit 
évenkint törlesztenek.

A bevételek teljesen fedezik a kiadásokat s 
egy gyermek után átlag 100 márka (120 kor.) 
évi tartásdíjat vesznek be.

A teljes tartásdíj egy személy után 350 
márka, de ezt csak igen kevesen fizetik meg. 
Ugyanis az intézetben jelenleg 229 idiota van 
elhelyezve, ezek közül 49 fizeti az egész_ tartás
díjat; 20-an 50 —150 márkát és 62-en 150 — 200 
márkát fizetnek ; 16 életfogytig be van váltva, 
102 en pedig teljesen ingyenes helyet élveznek 
az intézeti alapítványokból. Tehát az elhelye
zettek fele teljesen ingyen van az intézetben 
elhelyezve. Az évvégi számadások alapján 
határozzák meg mindig, hogy hány ingyenes, 
hány negyed-, fél-, vagy egész fizetéses helyet 
töltenek be a következő évben.

A tartásdíjak kiszabásánál a következő
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szempontokat veszik tekintetbe : ha valaki, mint 
iskolába járó növendék vétetik fel, 350 márkát 
fizet; a ki az ápoltak közé kerül, ennél nagyobb 
összeget fizet akkor, ha kü'ön ápolóra van 
szüksége; akit a foglalkoztatóba vesznek fel, 
használhatósaga szerint kisebb lesz a tartásdíja.

Talált gyermekeaért l/9 részt fizet az a 
község, a melynek területén találtatott az illető ; 
Vs részt fizet a kerület, 1/i részt pedig az inté
zet köteles viselni. Nem csoda tehát, ha Ecks- 
bergben aránylag sok a talált idiota. Erős a 
gyanujok a szomszédos Felső-Ausztriaiakra, 
hogy onnét kerül ki a találtak egy része, csak- 
hogy e nyomorultak, beszélni nem tudván, soha 
el nem árulják származásukat. Elibénk is vezet
tek egyet, azt hívén, hogy gagyogásában talán 
ráismerünk anyanyelvére, de biz az nem 
sikerült.

Az intézet most ünnepelte meg fenállásá- 
nak 50 ik évfordulóját. Ez idő alatt felvételért 
folyamodtak 3720-an (az utóbbi tiz év alatt 
757-en), a kik közül felvétetett 944 idiota egyén.

1901. év végén volt az intézetben 123 fiú 
és 106 leány, akiknek életkora 4-töl 65 évig 
terjedt; képviselve van köztük a gyengeelméjű
ség minden faja. A legtöbbnek hibás a beszédje, 
34-en egyátalán nem tudnak beszélni, bár 
hallásuk ép ; van itt 15 siketnéma, 4 vak és 
41 epileptikus, ez utóbbiak külön épületben 
vannak elhelyezve.

Ez a 229 egyén 27 osztályra van osztva 
16-ban fiuk, 11-ben pedig leányok vannak. Az
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egyes osztályokban lehetőleg egyforma szellemi 
fokon levők vannak elhelyezve 4—12-ig; a 
rosszabbakhoz azonban az ápoló személyzet 
könnyebbségére és segítségére egy-egy fejlet
tebb növendék is van beosztva.

Minden osztálynak két egymásba nyíló 
szobája van : egyik hálóterem, a másik nappali 
és ebédlő. Közös ebédlője csak a személyzet
nek van, a kik a nap három szakában az 
igazgatóval egy asztalnál, barátságos családi 
körben költik el szerény ételüket.

A növendékek étlapja ez : reggel rántott
vagy tejlevest, ünnepen kávét esznek; délben 
levest, húst, főzeléket és kenyeret kapnak ; az 
uzsonnájuk kenyér, azonfelül gyümölcs vagy 
tej, ünnepen pedig sört kapnak hozzá. A vacsora 
leves és kenyér, ünnepen pedig tésztát, vagy 
sült húst is kapnak.

Az intézet katholikus jellegit, de azért fel
vesznek más vallásuakat is, hanem azt kikötik, 
hogy ha az illető az intézetben hal el, halála 
előtt megkereszteltessék s a kath. vallás szer
tartásai szerint temethessék el. E különös el
járást ök úgy magyarázták meg, hogy az inté
zet csak a kath. vallás szertartásaira van be
rendezve; mivel pedig az intézet nagyon 
messze esik a várostól s csak hosszú utánjárás 
és nagy költségek árán lehetne lelkészt kapni, 
a ki az illetőnek a végtisztességet megadhatná, 
elhatározták, hogy mindenkit a kath. ritus 
szerint temetnek el s ezt a szülőkkel már a 
belépéskor tudatják.
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Az intézet személyzete 79 tagot számlál, 
úgy, hogy 3 gyermekre jut egy alkalmazott. 
Es pedig van az intézetben 1 igazgató (30 év 
óta), 1 aligazgató (17 év óta), 1 ellenőr (12 év 
óta), 1 orvos (12 év óta) s 1 titkár (12 év óta),
1 tanítónő (27 év óta), 1 gazdasszony (36 év óta), 
29 ápoló, ápolónő és betegápoló (köztük 18-an 
több, mint 25 év óta, 20-an több, mint tiz év óta 
vannak az intézetben). Van ezenfelül 10 varrónő, 
10-en vannak a konyhában, 10-en a mosó-' 
konyhában; van 4 kertész, 1 asztalos és 
10-en a külső gazdaság körül alkalmazva. Az 
összes teendőket világiak látják e l; apácákat 
Probst azért nem alkalmazott, mert szerinte 
egy házban két szabályzat sokszor összeütkö
zésbe jönne egymással s mert szerinte a vilá
giak között is akad oly önfeláldozó lélek, akire 
e szerencsétlenek gondozását rá lehet bizni. Az 
ápolószemélyzetet ők maguk nevelik, még 
pedig úgy, hogy árva lányokat fogadnak fel, 
akik eleinte mint kézi lányok, majd mint ki
segítő varrónők, s csak ezután, ha beváltak, 
nyernek, mint ápolónők is alkalmazást; fizeté
sük ekkor havi 14 márka.

Az intézet feje az igazgató J. N. Leidl, akit az 
egyesület ajánlatára a kormány nevez ki, aki a 
helyettes igazgatóval, (L. Fastlinger) az ellenőrrel 
és a titkárnl együtt vezeti az intézet ügyeit.

Vagyoni ügyekben a vezetőség, az egye
sület által választott igazgató-tanács és felügyelő- 
bizottság ellenőrzése alatt áll.
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c) Egy intézd, mely állami segélyre nem szorul.
(Alsterdorf).

Legyen szabad ezúttal Hamburg egyik kül
városába vezetnem a szives olvasót! Az alster- 
parti intézetben vagyunk, melynek főbejáróján 
már messziről olvashatók az írás ama szavai, 
hogy itt „A szegényeknek az evangélium hir- 
dettetik.“

Ezt az intézetet Pastor Mathias Sengelmann 
dr., egy evang. lelkész alapította 1850-ben. 
Eredetileg nem idióta-intézetnek szánta ő azt, 
hanem munka-iskolának, napközi-otthonnak,
(asylum) szegénysorsú, elhagyatott gyermekek 
számára és csak később, egész véletlenül vett 
fel oda négy idiótát; nem is sejtve, mily hatal
mas emberbaráti intézménynek veti meg ezáltal 
alapját. (1863.) És lám, az asylum ma is egy 
házat foglal el csupán, holott az idióta-intézet 
ma már 38 épületből á ll! És most nézzük meg 
az intézet belső működését, sok érdekes dolog 
tárul itt szemeink elé.

Az alsterdorfi-intézet négyféle rendeltetést 
tölt be. A legrégibb része (asylum), testileg, 
lelkileg egészséges gyermekek számára alapít- 
tatott, ebbe elhagyatott gyermekeket vesznek 
fel abból a célból, hogy őket az elzülléstol 
megmentsék, keresztény szeretettel felneveljék 
s hasznos polgárokká képezzék. Ezek egy része 
nem lakik állandóan az intézetben, hanem csak 
reggeltől estig tartózkodik ott, amikor aztán 
visszatérnek családjuk körébe.

5
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A második osztályon (Kinderheim) szelle
mileg egészséges, de testileg törődött és beteges 
gyermekek vannak elhelyezve, akik testi hibáik 
miatt a rendes népiskolába felvehetők nem 
voltak s akiknek egészségi szempontból tiszta, 
falusi levegőre, rendszeres orvosi kezelésre van 
szükségük; ezek megfelelő ápolásban és rendes 
iskolai tanításban részesülnek itt.

A harmadik csoportban vannak a testileg 
ép, de szellemileg fogyatékos lakói az intézet
nek ; ezek és a negyedik csoportbeliek — amely 
a testileg is, szellemileg is fogyatékosakat 
fogadja magába — képezik a tulajdonképeni 
idióta-intézetet. Ennek egyik külön osztályán a 
magasranguak, igényeiknek megfelelő kiszolgá
lást is biztosíthatnak hozzátartozóiknak. (Pen
sionat.) Másik alosztályán pedig az epileptikusok 
vannak elhelyezve. E négy osztályon az összes 
elhelyezettek száma 639, az alkalmazottak 
száma 146 s így az alsterdorfi intézetben ösz- 
szesen 785 lélek lakik; megjegyzem, hogy a 
létszám évről évre egyre növekszik; továbbá, 
hogy minden 4-ik elhelyezettre jut egy alkal
mazott.

Az alkalmazottak részint az igazgatással, 
részint a terjedelmes mezőgazdaságban, továbbá 
vagy az iskolában, vagy az ápolással vannak 
elfoglalva. Az intézet feje az igazgató, aki 
egyszersmind lelkipásztora is az intézetnek. Az 
egészségügyért azonban a két bentlakó intézeti 
orvos viseli a felelősséget.

Az iskolának pedig külön pedagógus vezetője
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van. Az iskolába járók száma 100, akik nyolc 
felmenő osztályba vannak sorozva, 10 tanító 
vezetése alatt. Egy-egy osztály átlag 42 félórán 
át tanúi hetenkint, a félórák között 10—30 
percnyi szünetet tartanak. A főtanító inkább 
csak ellenőrzi az oktatást, egy tanítónő pedig, 
mint állandó helyettesítő van alkalmazva. Az 
osztályvezetők között van 3 oki. tanító, 2 kan
didátus (végzett teológus), 3 tanítónő, és két 
óvónő. Az óvónők a legalsóbb osztályokat, az 
u. n. Spielschule-kat vezetik. A tanítókat, mi
előtt működésüket megkezdenék, külön kurzu
sokon készítik elő pályájukra. (Winterabende.) 
A fejlettebb növendékek számára télen ismétlő 
órákat is tartanak, ilyen volt 62, akinek pedig 
jó hangja, vagy zenei tehetsége van, azok 
külön oktatásban részesülnek. Az intézeti fel
sőbb osztályok a kér. tanfelügyelő, az alsób
bak pedig a közegészségügyi tanács ellenőrzése 
alatt állanak. Mint specialitást meg kell itt 
említenem, hogy Alsterdorfban az asylumbeli 
normális növendékek a gyengeélméjüekkel együtt 
járnak az intézeti iskolába s együtt tanulják a 
kézimunkákat is.

Alsterdorfban 227 oly munkaképes elhelye
zett van, a kit állandóan lehet foglalkoztatni, 
még pedig a leányok vagy a mosóban, ebéd
lőben, zöldség kamrában, ruhatárban és varró
szobában vannak elfoglalva, vagy egyéb házi
munkákat végeznek és felszolgálnak, összesen 
119-en; az iskolás leányok a női kézimunkákban 
külön oktatást nyernek. A fiuk meg a gazda-
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Ságban és kertészetben, vagy pedig a műhelyek, 
az udvar, a ház és kert tiszlántartásával vannak 
elfoglalva. Az int. műhelyekben 170-en foglal 
koznak; van kefekötő-, kosárfonó-, könyvkötő-, 
szalmazsák-készítő, továbbá cipész-, szabó-, 
asztalos-, mázoló-, kovács-, lakatos és bádogos 
műhelyük, ezenfelül van még kőmives-mesterük 
is. A mesterek ápolók is egyúttal, úgy, hogy a 
rájuk bizott növendékekkel egész családot al
kotnak. Hogy mily munkát végeznek itt, legyen 
szabad nehány példával illusztrálnom: egy év 
alatt kötöttek 35 ezer kefét, fontak 400 kosarat, 
bekötöttek 1200 könyvet, készítettek sok levél
borítékot, lámpaernyőt és papirlányért; a cipé
szek 3G0 pár új cipőt és 7100 dr'j. javítást 
csináltak ; a szabók 800 új kabátot, mellényt, 
nadrágot és 10 ezer foltozást készítettek. A 
gazdaságban 150 hektár földet miveitek meg, 
ennek egy része saját, a többi bérelt birtok; 
van 16 ló, 40 tehén, 8 ökör, 150 juh, 50 ser
tés és számos apró baromfi a gazdasági ud
varban.

Az igazi szánalmas kép azonban csak az 
ápoló osztályokon tárul szemünk elé, van itt 
181 epileptikus, 13 vitustáncban szenvedő, 87 
bénult és zsugorodott, 15 siketnéma, 1 vak, 
253-nál hiányzik a term, szükséglet érzete, 
107 nem tudott beszélni, 63 nem tudott maga 
enni, 168-at pedig öltöztetni kellett. Láttunk itt 
olyanokat is, akiknek égjük nadrágszára világos, 
a másik sötét szövetből volt: igy jelzik ők az 
állandó szökevény-jelölteket. A felvétel korhoz,
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valláshoz és nemhez nincs kötve, vannak egy 
éves idiótáik is.

Az intézet evangélikus jelleggel bir.
Anyagilag igen jól állanak, kiadásuk 1901. 

évben 322 ezer márkát tett ki, ebből az el
helyezettek 273.380 M. fizettek tartásdij fejé
ben : egy elhelyezett tehát átlag 430 márkát 
(520 kor.) fizetett. A dijakat a következő mó
don fizették: 490 elhelyezettért fizetett az ill. ható
ság, 112-ért hozzátartozóik. 4-ért pedig a 
kettő közösen; 11 élethossziglan be volt váltva 
az intézetbe, 22 pedig teljesen ingyenes helyet 
élvezett.

E tartományban törvényileg kötelezve van
nak a hatóságok, hogy az idiótákat megfelelő 
intézetekben helyezzék el és természetes, hogy 
mind ide hozzák őket, mert ily olcsón sehol 
sem fogadják e l; a kórházakból pedig, mivel 
tulajdonképen nem betegek, egéjzen kiutasítot
ták az idiótákat. így lehetséges azután, hogy 
ez az intézet, közel 400 ezer márkás költség- 
vetése dacára soha államsegélyben nem részesült. 
Példátlan eset, de büszkék is rá Alsterdorfban! 
A hiányzó összegeket pedig részint gazdaságok
ból, részint könyöradományokból fedezik. A 
könyöradományok gyűjtésének a szokott módo
zatokon kívül igen találó eszközei az intézeti 
népünnepélyek; ez ünnepekre rendesen igen 
sok nép jön össze a környékből s mig egy 
részük a réten mulatozik, a többiek megtekin
tik az intézet berendezését. Adott jelre azután 
mindannyian az iskolatermekben gyűlnek össze,
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a hol az intézeti ének- és zenekar fogadja s 
a termekben terített asztalok várják őket. Előbb 
azonban az igazgató történelmi órát tart, elő
adván az intézet és az ünnepély keletkezését 
és célját; utána számtani óra következik, mely 
alatt kiszámítja, hogy kiki az uzsonnáért 1 M. 
50 pf. fizet (többet is lehet adni!) és ebből 
nem csekély jövedelme van az intézetnek.

Természetes dolog, hogy az óriási személy
zet számára szórakoztatásokról is kellett gon
doskodni az intézetben; erre szolgál az intézeti 
templom, az ének- és zenekar, melyben tehetsége
sebb elhelyezettek is közreműködnek; azonkívül 
télen hetenkint 1-2-szer van felolvasó estély, 
a melyen Hamburg legkiválóbb tudósai tarta
nak felolvasást az alsterdorfiak szórakoztatására.

d) Németország legnagyobb intézete.
(Kückenmühle.)

Aki a szó szoros értelmében modern idióta
intézetet óhajt látni, az menjen Stettinbe és 
tekintse meg Kückenmühlét.

Ez intézetet az evang. „innere Missio“ vagy 
másszóval a hitélet emelésére és istápolására 
alakult jámbor társulat tartja fenn. Az egyesület 
felekezeti alapon dolgozik, de nem üz kicsinyes 
felekezeti politikát, hanem nagy és nemes tettekre 
egyesíti az ország összes lakosságát vallás
különbség nélkül. Számos árvaház, menház, 
kórház, stb. hirdeti áldásos működését, de leg-
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monumentálisabb alkotása mégis Kückenmüble. 
Az intézet ellenőrzője a missió kebelében ala
kult igazgató tanács u. n. Curatorium, melynek 
az intézeti igazgatón (Pastor Bernhard), aligaz
gatón és főorvoson kívül még hat egyházi és 
világi tagja van.

A kückenmühlei intézet hármas célt tűzött 
maga elé s e szerint három főrészre oszlik, 
ezek I. a Kückenmühle, II. a Tabor s III. a 
diaconissák anyaháza. Nézzünk be már most 
futólagosán mindegyikbe.

I. A Kückenmühle nevelő-, foglalkoztató- és 
ápoló-intézet gyengeelméjüek számára. Lakóinak 
száma 596, a kik a következőképen vannak 
elosztva: 126 fiú és 108 nő a nevelő osztályon 
van elhelyezve s rendszeres iskolai tanításban 
részesül. Iskolájuk 4 felmenő parallel osztály
ból áll, ahol a növendékeket nemük szerint 
elkülönítve tanítják. Emellett külön három csoport 
van a beszélni nem tudók és a súlyos beszéd
hibákban szenvedők részére; két csoportban 
tanulják a kézimunkát, háromban a tornát.

Az iskola vezetője az intézeti aligazgató, Pas
tor V. Lühmann, aki hetenkint 6 órán át tanít, 
kívüle tanít még 2 segédlelkész, 2 vikárius, 2 oki. 
tanító, 3 oki. tanítónő, 2 torna%és kézimunka 
tanítónő és 2 diakonissa. Tanerőiket külön kurzu
sokon előkészítik hivatásukra. A fiuk tornatanítá
sát egy nyugalmazott százados vállalta el csupa 
jószívűségből, e tettéért a német császár egyik 
látogatás alkalmával meg is dicsérte öt. Az éneket 
külön tanító tanítja, aki egyszersmind az intézeti
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ének- és zenekarnak is karmestere Az iskola-év 
végén 11 gyermek járulhatott az Ur-asztalá- 
hoz, akik közül 2 mint keresetképes ifjú el is 
hagyta az intézetet.

151 férfi és 93 no a foglalkoztató osztályon 
van elhelyezve; ezek télen-nyáron serény mun
kálkodásban töltik életüket. De meg is kell 
fogniok a munka végét, mert nem kevesebb, 
ipint 500 kát. hold termőföldje van az intézetnek 
s ezt mind az elhelyezettek művelik meg. Munka- 
ágak fiuk számára a kertészet, a mezei munkák 
és állattenyésztés, van továbbá asztalos , szabó-, 
cipész-, lakatos-, kovács , bádogos-, kosárfonó-, 
és pékmühelyük; a nők leginkább a házi, 
kerti és mezei munkák körül foglalatoskodnak.

56 férfi és 62 nő az ápoló osztályon van. 
Itt mindig minden hely le van foglalva, újabb 
jelentkezőknek csak úgy képesek helyet adni, 
ha egyeseket más osztályba tesznek át.

II. Tábornak nevezik az intézetnek azt a 
részét, ahol az epileptikusok vannak elhelyezve. 
Nevét a szt.-irásból vették, e hegyről lejöve 
ugyanis Jézus egy nehézkórost gyógyított 
meg. Lakóinak száma 550, (156 férfi, 146 nő 
és 28 gyermek).

Szomorú hely ez nagyon. A köz- és magán 
veszélyes epileptikusok számára külön magám 
zárkákat építettek egy pavillonban, egymásmellé 
vagy 20-at. E kamrák nem négyszögletesek, 
hanem hengeralakuak, a falak és a padló 
köröskörül ki vannak párnázva, hogy a beteg 
káit ne tehessen magában. Az ajtót belülről
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nem lehet észrevenni, az ablak magasan van 
és teljesen elsötétíthető, sok beteget a fény is 
izgat. Kicsike elrejtett nyíláson figyelik a 
beteget, közelébe menni ilyenkor nem lehet, 
de nem is tanácsos. Egyesek a roham közben 
oly emberfeletti erővel rendelkeznek, hogy 
könnyű szerrel kárt tehetnének embertársaik
ban, ami már nem egyszer meg is történt. 
Viszont megkötni, vagy kényszerzubbonyt 
reájuk adni szintén nem lehet, mert ezzel meg 
önmagukat törnék össze. Szigorú ellenőrzésre 
van szükségük s ha az ápoló a roham előjeleit 
az u. n. aurákat észreveszi, rögtön köteles a 
beteget puha helyre elhelyezni. A szegény beteg 
maga is irtózik már előre a bajtól, egész 
szervezete megremeg, szédülés és látási zava
rok állnak be. Az epileptikusokkal brómoldatot, 
csillapító szert szedetnek be s ez csakugyan 
le csillapítja, de lassanként el is tompítja őket. 
Az epileptikus gyermekek a gyengeelméjüekkel 
együtt járnak iskolába, az iskola-szobák mellett 
párnás fülkék vannak s ha a baj utóléri őket, 
a beteget ebben helyezik el s itt nyújtják neki 
az első segélyt.

III. Az intézet harmadik része a Diákonis- 
sák anyaháza. Az óriási intézetnek szakértő 
személyzetre lévén szüksége, elhatározta, hogy 
nőszemélyzetét maga neveli és képzi ki saját 
céljaira, szervezett tehát egy anyaházat az inté
zetben,ahol diakonissáJcatnevelnek. A diakonissák 
intézménye igen el van terjedve Észak Német
országban. Hasonlítanak az apácákhoz, egyen-
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ruhát viselnek, a keresztény szeretet műveit 
szolgálják, de fogadalmat nem tesznek: el
mehetnek, ha akarnak. (Lásd a képen.)

A kückenmühlei anyaháznak jelenleg 74 dia- 
conissája van, 51 az intézetben. 23 magánosok
nál. Kétévenkint 4 heti szünidőt kapnak üdülés 
céljából, a mikor aztán akár tengeri fürdőre is 
mehetnek, mert az intézetnek itt is van e célra 
berendezett háza. Ha pedig munkaképtelenné 
lesz a diaconissa, az intézetben kap ellátást s 
szolgálati évei arányában a „Kaiser-Wilhelm- 
Spende -bői melynek az intézet is tagja — 
tisztességes nyugdijösszeget. A diaconissák 
anyaházának feje az intézeti igazgatóné.

Maga az intézet 50 egymástól elkülönített 
pavillonból áll, az épületeket gyönyörű kertek 
veszik körül. Ezen épületcsoportban 926 gyenge
elméjű és epileptikus van elhelyezve; °a sze
mélyzet száma pedig 225 re rúg s jgy a 
kückenmühlei intézetnek 1151 lakosa van. Az 
intézetnek van saját plébániája, külön tiszti 
orvosa, a ki a két alorvossal együtt szintén az 
intézetben lakik. 18 családnak van külön ház
tartása, a többi az intézet konyhájáról étkezik.

A világi ápolók és ápolónők közül sokan 
házastársak s mint ilyenek igazi családfők is 
egy szersmind. Az egyes pavillonok ugyanis úgy 
vannak beosztva, hogy a hálóterem és a npppali 
szoba egymásba nyílnak, egy-egy ilyen család 
között pedig kis szoba van berendezve két 
ápoló számára. Minden házban 8 ilyen csoport 
van, 4 a földszinten, 4 az emeleten. A pavillo-
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nők magas pincéiben van a fürdő-, mosó- és 
mosogató-helyiség; az ételt a központi konyhá
ból kapják, de az evőeszközöket az ápolók tart
ják tisztán. Ebédlőül a nappali szoba szolgál.

Vízvezetékük, melynek forrásai is az intézet 
területén erednek, naponkint 258 ezer liter vizet 
képes az intézetnek szállítani.

Hogy minő munkát végeznek a konyhában, 
kitűnik abból is, hogy naponkint 12 métermázsa 
Jjolompért kell megtisztítani, 90 darab 278 kgrmos 
kenyeret kell felvágni, H50 liter tejet kell fel
használni. Megjegyzem, hogy mindennek leg
nagyobb részét az intézetben termelik. A húst 
és zsirt maguk állítják elő marha-, sertés-, juh- 
és baromfi-állományukból; a tejet és lisztet 
szintén. Tábornak külön háztartása van.

Az intézet feje az igazgató (Pastor Bernhard), 
Taborban az aligazgató vezeti az ügyeket, a ki 
amannak veje és állandó helyettese.

Bevételük 1901-ben 600.587 márkát tett ki, 
ebből tartásdij 407.600 márka, a többi részint 
adományokkól, részint a gazdaságból folyt be. 
Gazdaságuk jövedelme, — azonkivü1, a mit az 
intézetben elhasználtak — 40.000 márka volt. 
(Csak spárgából 3000 márkát vettek be.)

Pommernbm az idiótákról és epileptikusok
ról való gondoskodást törvényileg rendezték (1891), 
melynek értelmében a szegénysorsuakat az 
országos, a kerületi és községi szegényalap 
terhére — megfelelő intézetben kell elhelyezni. 
Ennek alapján a kormány szerződést kötött az 
intézettel, mely szerint minden idiótát és
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epileptikust azon árért köteles az intézet el-
foga^ b  ? menn?ibe az neki kerül; ez az összeír 
ma 540 koronát tesz ki. 5

Boldog ország, a hol az állam, egyház és 
társadalom ily nemes munkára tud egyesülni I

e) Egy nagy jövő előtt álló intézet.
(Idstein.)

. • 9 n Záfr  tagot számláló társulat tartja fenn, 
márka ta^sáííi díjjal, épen azért 

csodálkoztam, mikor úgy informáltak felöle 
P°&y gyengeelméjüek számára ez a legjobb 
intézet Németországban. Hanem a mikor aztán 
hallottam, hogy M. Frankfurt itt nevelteti 
polgárainak fogyatékos elméjű gyermekeit, s 
bo»y e&y Eotschild az intézet mecénása: hittem 
hogy kiváló intézetet fogok látni. Sőt még ma 
is beismerem, hogy a mi a nevelést és tanítást 
szóval apaedagogiát illeti, Idstein minta intézet- 
a többire nézve ugyan csak jövendölés az a 
kedvező kritika, de a jövendölés okvetlenül be 
fog következni, nem is adok neki tiz esztendőt.

Idsteint 1888 ban alapították, működését eo-v 
régi urasági kastélyban kezdte meg, melyet ura 
ingj en engedett át az intézet céljaira. Az ódon 
eP?“ 01 azonban rég kinőtt ez a hatalmas 
fejlődésnek indult intézet, ma már két uj két- 
emeletes épületben van elhelyezve, a melyek 

folyosóval vannak egymással össze- 
kottetesben. Az épületek déli oldalán nagy 
verandák vannak, amelyek segítségével még az
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emeleten lakók is, amikor csak akarják, élvez
hetik a friss levegőt. Van villamos világításuk, 
központi fűtésűk, gőzfőzésre berendezett köz
ponti konyhájuk és szép kertjük.

Idsteint nevelő- és tanintézetnek alapították 
gyengetehetségű, imbecill-gyermekek számára, 
lakóinak korhatára a 7—18 év. Még ma is, de 
már nem sokáig, csak nevelői hivatást tölt be. 
Iskolájukban tényleg remekelnek, a kísérletezés 
itt ki van zárva s csak a legkipróbáltabb mód
szereket alkalmazzák; tanszereikből egész kis 
kiállítást lehetne rendezni; az igazgató és a 
tanítók mind kiváló szakemberek. Növendékeik 
száma 113 (72 fiú és 41 leány), a kik 3 elő
készítő, 3 elemi, 2 ismétlő (továbbképző) és 
1 segítő osztályba vannak sorozva. Az elméleti 
órák mellett rendszeres iparoktatás is folyik az 
intézetben, tanult mesterek vezetése alatt.

Az előkészítő osztály célja, helyes fogalmak 
gyűjtése, azok megkülönböztetése, kifejezése 
(beszéd) és az akarat erősítése. A fogalom
szerzés különféle tárgyak felmutatása és meg
nevezése által történik; az akarat gyakorlása 
kisebb parancsok teljesítéséből áll. A fogalmak 
megkülömböztetésének gyakorlására igen elmé
sen összeállított tanszert, az u. n. alaki szem
léltető asztalt használnak. A fogalmak meg- 
külömböztetésére azért fektetnek nagy súlyt, 
mert — szerintük — „tudásunk a fogalom szer
zésen alapul ugyan, de csak a megkülömböztetés 
után válik az igazi lelki productummá.“ 4 asz
tallapot használnak, melyekbe különböző alakok
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vannak befürészelve. Használatuk módja a 
következő:

Az I-őn kilencféle alak van : négyzet, ferde 
négyzet, trapéz, 3 különböző háromszög, kör, 
félkör és tojás alak. Az alakokat könnyen ki 
lehet emelni az asztallapból.

A tanító kivesz, mondjuk, egy négyzetet 
átadja a tanulónak, hogy a nyilásba újból be- 
illeszsze. A gyermek először is megtanulja, 
hogyan kell ujjaival az alakot helyesen meg
fogni, aztán próbálgatja beillesztem, forgatja 
jobbra-balra, inig megtalálja a helyét. E módon 
mind a 9 alakot begyakorolják. Ha ezt már 
minden tanuló tudja, akkor a tanító két alakot 
emel ki s a tanuló ezeket illeszti a megfelelő 
nyilásba. Eleinte a kört a négyzetes nyilásba 
vagy megfordítva helyezik s csak hosszas gya
korlat után találják meg az igazi helyet, de 
ekkor aztán már mégis tudják különböztetni. 
Ezután 3, majd 4 alakon gyakorolják ugyanezt 
s aztán átmennek a 2-ik asztahapra.

A II. asztallapon 16 alak van. Mivel pedig 
az alakok kisebbek és nagyrészt eltérők az 
I. számtól, fokozottabb figyelemre ösztönzik a 
tanulót. A tanmenet ugyanaz.

A III-ik asztallapon 25 alak van, mindannyi 
a gyermek környezetében is előforduló tárgya
kat ábrázolja, (cipő, kereszt, kulcs, szék, üveg 
stb.). Az alakokat itt még csak a tanító nevezi 
meg. E táblán azt akarják szemléltetni, hogy 
az a'ak nem ábrázolja a tárgy nagyságát is 
egyszersmind és hü lehet a nélkül, ha nagy-
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Ságban nem egyezik is meg a tárgygyal.(A cipő 
alakja kis rajzban is cipőt mutat) E táblán a 
következő két uj gyakorlat lép fel: a) felkeres
tetjük a természetben felmutatott tárgynak a 
mintáját; b) felkerestetjük az ábrázolt tárgyat 
a természetben.

IV ik asztallapon a képolvasást szemléltetik. 
E táblához már kép is van, a melyen a táblán 
kirakható tárgyak mind le vannak, lehetőleg 
természetes színben rajzolva Uj gyakorlat itt 
a) a tárgy megnevezése, b) a kép felismerése. 
Ha az egyes képeket felismeri a gyermek, 
könnyű a csoportképről való olvasás tanítása is.

A színek ismertetése és megkülönböztetése 
hasonló módon, három ily asztallapon történik.

Mindezen gyakorlatok, amint látjuk, a beszéd 
értelemgyakorlatok útját egyengetik és annak 
előhirnökei. Az előkészítőből az elemi iskolába 
kerül a gyermek.

Az idsteini elemi iskolának csak három fel
menő osztálya van, ez osztályokban az elemi 
4 osztály anyagát dolgozzák fel, fögondot for
dítván az alkalomszerüségekre s hogy minden 
leckeóra magában véve egy kerek egészet 
képezzen. Minden osztályban több évig tanul
hat a gyermek.

Igen érdekes a földrajz szemléltetése. Az 
iskolaépületen kezdik, mely szétszedhető kis 
modellben meg van szertárukban. Először is 
jól megnézik az iskola-szobát természetben, 
majd a mintán és végül lerajzolják. Ugyanezt 
teszik az intézet többi helyiségeivel is. Aztán
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bejárják a kertet, ez megint meg van nekik 
gipsz-modellben, rajta minden kis ut, fa, virág
ágy és az iskolaház; ezen ismételnek s végül 
a tanító lerajzolja az egészet a táblára. Aztán 
jön a város, végül a határ, mindez meg van 
gipszben, melyen az utcák, hegyek, folyók hűen 
visszatükröződnek. Mindezt bejárják, megbeszélik 
és végül lerajzolják és csak ekkor kerül elő a 
térkép. Mondhatom, pompásan értenek hozzá.

Hanem legkiváncsibb voltam a számtanra, 
ez t. i. a legnehezebb tárgy a gyengeelméjüek- 
nél és én azzal szoktam megmérni valamely 
intézet niveauját, hogy megnéztem, meddig és 
hogyan tudnak számolni. Itt ismét messze felül 
multa várakozásomat ez idsteini eredmény. A 
harmadik osztályban ezerig számoltak, előbb 
fejben, majd jegyekkel is. Ezt a tárgyat is 
rendkívül ügyesen, száz meg száz szemléltető 
eszköz felhasználásával tanítják. Pálcikák, táb
lácskák, skatulyák, golyók, karikák, bábuk, lap
dák, kockák, tarka-barka papírdarabok stb. 
mind-mind megannyi eszköz az ő kezükben, 
hogy rajtuk a gyengeelméjüek lassú felfogási 
képességét gyakorolják, elméjüket élesítsék s a 
kívánt eredményt elérjék. De hogy bámultam, 
mikor az igazgató egy elzárt szekrény ajtaját 
felnyitá s egy vásári bódé állott előttem, telve 
mindenféle árukkal, mértékekkel, sulyokkal és 
pénzzel. Az áruaszfal mögé belépett a tanító és 
elmondta, miképen ismertetik meg ezen eszköz 
segítségével a nehézkes gondolkodású imbecillt 
az áruk, mértékek és számok fogalmával játszva
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az adás, vevés és mérés segítségéről. Gyermek
éveink .baba boltja,“ ifjú korunk e rég elfele
dett együgyü játéka, itt a számtani szemléltető 
oktatás komoly szolgálatába szegődött és be 
kellett látnom, hogy ennél praktikusabb számoló
gépet nem ismerek s hogy többet ér az, mint 
száz tankönyv és számológép.

Hozhatnék még számtalan ily példát annak 
az illustrálására, mily ügyesen fejlesztik a 
gyengeelmét, de ezúttal legyen ennyi elég.

Az elemi iskola elvégeztével a továbbképzőbe 
jut a gyermek. Az intézetben ugyanis mester
ségre is tanítják a növendékeket, még pedig 
rendszeres oktatás keretében és az elemi oktatás
sal párhuzamosan. Nyolcféle műhelyük van, 
képzett mesterek vezetése alatt az intézetben.

A fiukat, ha az iskolákat elvégezték, kiadják 
a városba egyes mesteremberekhez inasoknak, 
a lányokat pedig jobb házakhoz szolgálóknak, 
e kihelyezettek eleinte enni és aludni bejárnak 
még az intézetbe, később már csak aludni, 
végre teljesen elmaradnak az intézetből, de azért 
folyton felügyelnek reájuk. Ezek tanulnak a 
továbbképző osztályokban.

Végül a segítő osztályba kerülnek a hibás 
beszédüek, ilyen itt aránylag kevés van, össze
sen 4.

Amint e rövid leírásból is láthattuk, Idstein 
igen kiváló intézet. De az intézet nem tud tel
jesen megfelelni céljának, mert növendékeinek 
V*-ad részét úgy kell elbocsájtania, hogy nem 
tudják az életben megkeresni kenyerüket, holott
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erre az intézetben kiválóan képesek volnának, 
és itt felügyelet mellett sokkal értékesebb mun
kát tudnának végezni, mint kint. Épen ezért kell 
Idstein mellé egy foglalkoztató telepet is állítani.

De nem szabad tovább csupán nevelő inté
zetnek maradnia azért sem, hogy olyanokat is 
felvehessenek, a kik egész életükre benn akar
nak maradni az intézetben. Kell tehát még 
ápoló-telep is. Ha e kettő meg lesz és Idstein 
ily szellemben fog működni, senki sem fogja 
tőle eltagadni a vezető szerepet. De maga a 
vezetőség is belátta e reformok szükséges voltát, 
vásároltak 60 hold földet és építettek egy nagy
szabású paviilont jobbmóduak számára. E pa
vilion elegáns szobáival, egyszerű, de Ízléses 
bútoraival igen kellemes benyomást tesz reánk. 
Tágas, közös ebédlőjében összejönnek délben 
mind, innét a szalonba lehet menni, a mely 
valóságos mulatóhely, különféle zeneeszközök, 
játékok, képek, képes könyvek, kártyák vannak 
benne a lakók szórakoztatására. A tartásdij külön 
szobával és ápolóval 3000 M. közös szoba 
(2 személy) 1500 M., És a helyek ottlétünkkor 
már mind be valának töltve. Jövő évben kezdik 
meg a foglalkoztató telep építését is 120 egyén 
számára.

Könnyű nekik ! M.-Frankfurt gazdag város, 
8 milliót áldoz évenkint iskolákra, jut innét 
Idsteinnek is bőven. Rotschild sem érzi meg, 
ha évente nehány ezer Márkát adhat a szegény 
gyengeelméjüeknek. És az idsteiniek ezt az 
alkalmat ki is használják.
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f) Sasfészekből humánus intézet.
(Regensberg.)

Svájcz, szabad emberek szabad hazája. Bizo
nyítja ezt Regensberg, ez a magános hegy
ormon épült régi sasfészek is, ahol ezelőtt 
5—600 évvel még öntelt büszkeséggel legeltette 
szemeit a hatalmas Landvogt a gyönyörű vidé
ken ; akkor az ő parancsa szerint történt 
minden még Zürichben is. Ám a svájczi nép 
törhetetlen szabadságszeretefe elsöpörte a 
Landvogtokat, sasfészkeiket pedig lakatlanná 
tévé.

És csodálatos, hogy e nép a szomorú idők 
e régi épületmaradványaít mily kegyelettel 
gondozza és tatarozza ma, hogy legalább rom
nak tarthassa meg, a mi már rom. A jobb kar
ban levőket pedig átalakítják s valami modern 
célra rendezik be.

Ez a sors jutott Regensbergnek is osztály
részül. E régi várkastélyban ma a gyenge
elméjű gyermekek nevelőintézete van el
helyezve.

Azt a hatalmas henger alakú őrtornyot 
pedig ott a várudvar közepén, a honnét elragadó 
alpesi táj tárul szemeink elé, a régi idők emléke
ként szent kegyelettel őrzik és gondozzák az 
intézet lakói. (De e mellett a torony látogatói
tól 101 frankot vettek be egy év alatt!) Ünnep
napokon ugyanis messzeföldről elzarándokolnak 
ide a derék svájcziak: gyönyörködnek a vidék 
pompájában, buzdulnak őseik dicső példáján és
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énekelnek ábrándozó, régi dalokat az imádott 
szabadságról.

De elküldik ide növendékeiket az iskolák is 
s a tanítók itt magyarázzák el a történeti ese
ményeket.

A történetet és földrajzot Svájczban különben 
is mindenütt kirándulással egybekötve tanítják. 
A vasutak majdnem ingyen szállítják az ily 
tanulósereget.

Ezt a szokást természetesen megtartják fel
nőtt korukban is és innét van, hogy vasárnap 
annyi, de annyi Svájcéival találkozunk, akik 
(50—60-an egy csoportban) még a legmagasabb 
hegyekre sem restek felkapaszkodni. (És majd
nem hihetetlen, kaláberezni meg nem tudnak 1)

A regensbergi nevelőintézet igazgatója Kölle, 
24 év óta működik itt s ez idő alatt oly magas 
színvonalra emelte intézetét, hogy az egész 
müveit világból felkeresik azt az emberbarátok 
és pártfogók. Számos előkelő látogatói között 
emlegetik dr. nárai Szabó Sándor közokt. min. 
oszt. tanácsos ur nevét is, aki hazánkból járt 
ott és rendkívül behatóan érdeklődött az inté
zet összes intézményei iránt.

Az intézetnek 76 növendéke van, (52 fiú és 
24 leány), akik egy előkészítő és 6 elemi osztály
ban tanultak 5 tanító, illetve tanítónő vezetése 
alatt A III. IV., valamint az V. és VI. osztá
lyokat összevontan tanították.

Az előkészítő osztályt maga az igazgató 
vezeti Legjobban érdekelt Kölle beszédtanítási 
módja, ami miatt rendkívül heves vitákat is
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folytatott ellenzőivel, különösen Piper, daldorfi 
(Berlin m.) inspektorral, de a melyből ő győz
tesen került ki, mert módszerét ma jóformán 
már az összes intézetekben elfogadták és alkal
mazzák is, a gyengeelméjűek beszédre való 
tanításánál. Módszerét — kérésünkre — hosszabb 
tanítás keretében be is mutatta.

0 előtte a gyengeelméjüeket azon módon 
tanították a beszédre, mint a siketnémákat: t. i. 
az egyes hangokat (betűket) és azok kapcso
lását gyakoroltatták velük is

Kölle ezt elvetette, mert a gyengeelméjű 
gyermek hall, a beszédet tehát hallás, nem 
pedig ajak leolvasás utján tanulja meg, (mint 
a siketnéma). Szerinte, hogy a gyengeelméjű 
gyermeket beszédre taníthassuk, azt az utat 
kell követnünk, a melyet maga a természet 
jelöl meg az 1—2 éves gyermeknél, mikor az 
beszélni tanul: tárgyakat mutassunk neki, hogy 
észrevétel (perceptio), ennek utján képzet és foga
lom jöjjön létre lelkében.

„Szemlélés fogalom gyűjtés nélkül vak, 
fogalom szemlélet nélkül üres.“ Épen ezért nem 
szabad a gyengeelméjüt (mint a siketnémát) 
előbb a beszéd egyes hangjaira tanítani s csak 
azután mutatni be neki a dolgokat, ellenkező
leg nekik előbb be kell mutatni a tárgyakat, de 
ugyanakkor a fogalomnak a nevét is tudatossá 
kell tenni.

Kölle a beszédtanításnál 5 fokozatot állított 
fel: 1. fogalomszerzés, vagy a fogalomnak szó-
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beli kifejezése, 2. mondatalkotás, 3. hangfejlesz
tés 4. írási-, 5. olvasási gyakorlatok.

1. A fogalomszerzésnél felhívja a gyermek 
figyelmét a környezetében levő és ismertebb 
tárgyakra. Eleinte csak három tárgyat mutat 
be, mert ha ezeket jól megjegyzi és megtudja 
különböztetni a gyermek, a többi már kevesebb 
fáradságot okoz ; sajnos, sok gyermeknél már 
e* is nehéz és sokszor hetekig kell gyakorolni, 
míg megtudja mutatni az asztalt, ablakot és a 
táblát.

Eddig csak a tanító mondta a tárgy nevét, 
ezentúl megköveteli azt a gyermektől is. Igaz,hogy 
sokszor értelmetlen feleletet ad a gyermek, pl. 
asztal helyett a—al, ez azonban nem nagy baj, 
csak kiejtési hiba, a fogalom maga helyes. De 
azért azokat a hangokat, melyeket a gyermek 
nehezen tud kiejteni, feljegyzi magának a tanító, 
hogy alkalomadtán visszatérjen azokra és ki
javíthassa.

Ezt követi kisebb parancsok teljesítése pl. 
a tanító a gyermek kezébe ad egy darab fát 
és azt mondja: „Tedd a fát az asztalra!* Mint 
látjuk, már most két fogalmat viszonyba hoz 
egymással a gyermek, de egyúttal a szerzett 
fogalmakat ismétli is.

Ezentúl aztán a képzet-körét, fogalmait igyek
szenek minél inkább bővíteni a gyermeknek.

2. A mondatalkotásnál először olyan mon 
datokat alkottat, a melyekben az állítmány 
főnév, később lesz melléknév, majd ige az állít-
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mány. Ezen az alapon a beszédtanítás lassan- 
lassan a beszéd- és értelemgyakorlatba megy át.

3. A han^fejlesztésnél nem követi a siket
némák tanítóinak hangoztató módszerét, hanem 
hallás útján igyekszik a gyermek beszédszervére 
hatni. Gyakori tiszta elömondás a fődolog, de 
azért ismernie kell a tanítónak a beszédszerve
ket é3 az összes hangok keletkezését is, mert 
sokszor ezekben rejlik a beszéd fogyatkozásnak 
az oka, szervi hibáknál pedig orvosi műtét 
nélkül javulásról nem igen lehet szó.

4. és 5 írás és olvasás. A hangfejlesztésnél 
előforduló hangokat felírja a táblára; alaphang 
az „a“, azután jön a többi magánhangzó. Az 
egyes hangok jegyei természetesen nehezen 
maradnak a gyermek emlékezetében; hogy ezt 
megkönnyítsék, a betűalakokat néha sütemény 
alakjában rakják a gyermekek elé s aki eltalálja, 
az fogyasztja el az édességet. Természetesen 
ez a ritkább mód s csak kivételes alkalmakkor 
veszik elő, pl. ha makrancos a gyerek, vagy I 
sirdogál sokat stb. Majd kartonlapra ragasztott 
betűalakokat kap kezébe a gyermek. Van olyan 
alak-asztaluk is, a melyen betűk vannak kivágva
s a gyermek kikeresheti és berakhatja az illető 
betüalakot. Mi sem pótolja azonban az egy
szerű táblára írást. Egy betűi; tízszer is felír 
egymás mellé : a. a. a. a. s a gyermekkel mind 
elolvastatja; ha ezzel tisztában vannak, jön az 
„o,“ „u,“ „e,“ „é,“ ,i,“ „ő,“ „ű.‘ Ezután a 
,b fa hang következik, de ekkor a táblára már 
ily gyakorlatokat ír fel a, b, i, b, u, b, e, b,
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ö, b. Majd összeköti ab, ib. ub, eb, öb ; aztán 
a mássalhangzót teszi előre ba, bi, bu, be, bo. 
Az írásnak itt csak előgyakorlataival foglalko
zik, mert az olvasás már a felsőbb osztályok 
feladata. És Kölle ez utón egy év alatt az összes 
kisbetűket megismerteti.

Kölle maga vezeti az előkészítő osztályt, 
szerinte ennek a vezetését minden intézetben 
a legképzettebb tanerőre kell bízni, mert ez 
kíván legtöbb szakértelmet és pedagógiai jár
tasságot. A felsőbb osztályokat inkább lehet elemi 
iskolai tanítókra bízni, mert ott a tanítás tényleg 
mindig jobban közeledik az elemi oktatáshoz.

Kölle szakképesítést követel azoktól a tan
erőktől, akik a gyengeelméjüek intézetében az 
előkészítő s az I. és II. osztályokat vezetik s 
addig nem engedi őket tanítani, mig huzamosabb 
ideig nem hallgatták az ő előadásait.

Határozottan ellenzi azt az általánosan el
fogadott elvet, hogy nevelő-intézetekben az elő
készítő osztályokat óvónőkre vagy az u. n. 
„Lehrerwärterekre“ bízzák, mert ezek inkább 
rontanak, mint javítanak a gyengeelméjüek 
lelkiállapotán, annál kevésbé is "kívánhatjuk és 
várhatjuk, hogy őket az elemi osztályokra elő
készítsék.

Intézetében különösen meglep bennünket 
az a családias vonzalom, ami a gyermekek és 
a tanítók között tapasztalható, még akkor is, 
ha nem ünnepi köntösben fogadják a látogatót! 
Kölle az életre akar nevelni, azért aztán a 
gyermekekkel csináltat lehetőleg mindent: ők
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hozzák rendbe ágyaikat, tisztítják és gondoz
zák ruhájukat és magukat. Egy asztalnál ülők 
egész kenyeret kapnak és minden gyermek 
maga vágja le a szükséges darabot, az ételt is 
a gyermek maga meríti ki a tálból.

A eipőfüzést és kabátgombolást e célra 
készített taneszközön gyakorolják (ez az elő
készítő osztálynak különben is előirt tananyaga).

A számtannál egész 10-ig nem számlálnak, 
csak számképekkel dolgoznak és főkép a tar
talomra ügyelnek.

Pénzt, súlyt, métert és az ürmértékeket ter
mészetben mutatják be és gyakoroltatják a 
növendékekkel. Ezek röviden Kölle módszeré
nek főbb elvei.

Lássuk most munkájának eredményét is. 
1901-ben 20 növendék hagyta el az intézetet, 
ezek közül 3 képezhetetlenség miatt távollttatott 
el, 17-nél azonban a nevelés eredményes volt 
(82%), ezek meg tudják keresni a kenyerüket s 
állásba is mentek. Az intézetben 2 konyhaleány 
és 1 házi szolga a növendékek sorából került ki.

Mesterségre Svájcban nem tanítják, mert 
hosszabb tapasztalat után belátták, hogy önálló 
munkára nem alkalmas a gyengeelméjű, a mes
terségnél nem elégséges pld., hogy az asztalos 
csak egyféle asztalt, a kosárfonó csak egyfajta 
kosarat, a kefekötő csak egyfajta kefét stb. készít
sen, hanem szereznie kell bizonyos müizlést 
is, ami azonban a gyengeelméjűnél ismeretlen 
fogalom. Ezenfelül többszörös kísérletek után 
meggyőződtek arról is, hogy a gyengeelméjű
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sohase lesz képes arra, hogy mint önálló mester 
maga vezesse üzletét; idejét, pénzét beosztani, 
munkáját jól összeszámítani nem tudja, az el
adásnál sem képes segíteni magán, ez okok miatt 
lemondtak arról, hogy a gyengeelméjűeket mes
terségre tanítsák. Van ugyan kertészük, cipészük 
és kosárfonómesterük, de a gyermekek ezektől 
is inkább csak kézügyességet tanulnak.

Az intézetből kikerült gyermekek egy része 
visszatér a szülői házba s itt segít szüleinek 
vagy testvéreinek a munkában.

Más részüket gyárakban helyezik el, a hol 
mindennap egyforma munkát kell végezniök. 
És itt állítólag igen jól beválnak; s az a mo
noton munka, a mi normalis embernek unal
mas, nekik kedves foglalkozássá lesz.

Legnagyobb részük azonban a mezőgazda 
s ág körében talál alkalmazást. Nem azért, 
mintha talán a mezőgazdaság vezetésére keve
sebb értelemre volna szükség, hanem mert itt 
az alárendelt munkásnak az egészet behatóan 
áttekintenie nem kell, csak a reábizott egy
szerű, de nehéz munkát kell híven elvégeznie, 
erre pedig a gyengeelméjű kiválóan alkalmas.

Alkalmasak ők közönségesebb napszámos 
munkák elvégzésére is, minők az utca-tisztán
tartása, öntözés, földelhordás, pásztorkodás stb.

Az intézetből kikerült gyermekek további 
életét kiváló figyelemmel kiséri az igazgatóság. 
A kikerült növendékek sorsát a „Svájci köz
hasznú társaság“ („Gemeinnützige Gesellschaft“)
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vette kezébe, s az keres a számunkra meg
felelő foglalkozást.

Ezekre a munkákra alkalmazzák őket nálunk 
is s a gyengeelméjüek kérdése meg van oldva!

Az intézet, mint már említettem, egy régi 
várkastélyban van elhelyezve, ami az ö tulaj
dona is, vízszükségletét a régi vár helyreállított 
vízvezetéke szállítja

Az intézetnek 1901-ben 51.840 frank bevé
tele és 49*151 frank kiadása volt.

Egy gyermek 650 frankba (580 kor.) került.

g) Institut de Bicétre.
(Páris.)

Úgy nyolc óra lehetett reggel, a hogy a 
lyoni pályaudvaron leszállva s térképünk veze
tésére bízva magunkat: belekeveredtünk a Bou- 
levard-ok hullámzó ember-tengerébe, hogy fel
keressük a Hotel-Blondelt, párisi otthonunkat. 
Vagy félórai barangolás után a keresett ven
déglő lépcsőházában voltunk:

— Bon jour messieurs! Que vous oífrirai je? 
— e szavakkal üdvözölt a vendéglősné.

— Hohó! Mi magyarok vagyunk, magyar 
szót kérünk, ha nincs: A Dieu!

— Jó napot uraim, mivel szolgálhatok ?
~ Vagy úgy ! Akkor hát tárgyalhatunk. És 

Majer úr — a vendéglős — lekötelező szíves
séggel és pompás szögedi magyarsággal adta 
meg a kellő útbaigazítást. Magyar szakácsnőt 
is ta rt; főztének mi igen jó hasznát vettük,
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mert ő hozta rendbe a szánk izét, ha a fran
ciák félig sült juh-pecsenyéje már-már tönkre is 
tette azt . . .

A világváros érdekességei között méltó helyen 
áll a Bicetre -intézet, mely az elaggottaknak men- 
helyül, az elmebetegeknek pedig gyógyhelyül 
szolgál.

Bicetre óriási kastély, 1250*ben építették, a 
karthausi barátok számára. 1286 ban azonban 
már a Winchester-i főherceg tulajdonába ment 
át, tőle kapta nevét is (Winchestre-Bicétre). 
1656-ban XIV. Lajos közkórházzá alakította át.

Jelenlegi (1901) lakóinak száma igy osz
lik meg:
az elaggottak menhelyén van __ 1839
a tébolydában s az epilept. osztályon van 1190 
az alkalmazottak száma _ _ _ _ 465

összesen te h á t_ 3494
lakója van a fiicéíre-intézetnek 1

Ezen óriási kiterjedésű intézetnek egyik al
osztályában vannak a gyengeelméjű- és epilepti
kus gyermeke^ is, számszerint 439-en elhelyezve. 
Az intézetet a párisi u. n. „Assistance publique* 
(közjótékonyság) tartja fenn, melynek a megye 
(departement), a honnét a gyermek való, tartás- 
dij fejében 2 fr. 20 c. fizet naponta.

Felvételt csak fiúnövendékek nyerhetnek, 
a 2—18 éves korban.

Azok a gyermekek, a kik elemi oktatásra 
még nem valók, testgyakorlattal, tánccal és 
vívással erősítik izmaikat. (Vívás alatt kötél-
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húzást és párnázott fakardokkal való játékot 
értenek.) Testedzésre szolgálnak továbbá még 
a különféle fürdők is. (1900-ban pl. 16.920 tel
jes fürdőt, 6.730 lábfürdöt, 82.303 zuhanyt 
használtak.)

A többi közt tanítják e csoportbelieket öltöz
ködni is, még pedig egy bábon szemléltetik azt, 
melyre rendkívül bő ruhákat aggatnak. A cipő- 
füzést óriási cipőkön gyakorolják — az egyik 
fűző kék, a másik piros. Érdekes az is, hogy 
vezetik a tü használatára a gyermeket: a
gyakorlat elején majdnem karó vastagságú fa- 
tükbe fűzik a zsinórt; a tű aztán mindig véko
nyabb lesz, mig végre a rendes tűbe is be 
tudják fűzni a cérnát. Csakhogy ez hosszú 
gyakorlatot kiván és sok türelmet. E tűgyüj- 
teményt nagy érdeklődéssel néztük.

A tisztátalan gyermekek számára két külön 
pavillonjuk van. Ezek mindaddig, mig állapotuk
ban javulás áll be, csupán orvosi kezelésben és 
ennek megfelelő ápolásban részesülnek.

Az iskolában először is figyelemre szoktat
ják a gyermekeket, e célból a pavillonok között 
kerteket csináltak, melyeknek a tárgyak szem
léltetésénél igen jó hasznát veszik.

Az 1-ső kert a geometriai testek és alakok 
ismertetésére szolgál; itt sűrű cserjék és bok
rok : kocka, kúp, gömb stb. alakra vannak 
nyesve. A fal mellett óriási fekete tábla áll, 
melyre az illető alakot le is rajzolhatják. — 
A 2-ik kert a sík felületek alakjait szemlélteti; 
e célból a föld négyzet, kör, háromszög stb.
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alakban élénk zöld füvei van bevetve. — A 
3-ik kertben különféle virágok vannak. — A 
4 ikben konyhakerti növények és gyümölcsfák. 
— Az 5 ik gyümölcsöskert melyben alma-, 
körte , szilva-, cseresznye stb. fák láthatók. — 
A 6 ikban gabnanemüeket (búzát-, rozsot , árpát-, 
zabot), — a 7-ikben különböző takarmány- 
növényeket termelnek. (Ez a rét.) —- A 8-ikban 
szőllőt ültetnek. — A 9 ik kertjük pedig kis 
erdő, mely a betegek pavillonját és az epilep
tikusok magánzárkáit árnyékozza be. De nem
csak a növények nemeit tanúlják itt a gyer
mekek, hanem termesztésük módját és a velük 
való bánásmódot is

Kendkivül gazdag tanszermúzeumuk is ; 
meg van itt minden tanszer, amit valaha csak 
kitaláltak a gyengébb elmebeli képesség támo
gatására. E múzeumnak egész gyűjteményre való 
elismerő érme és diszoklevele van, melyet külön
féle kiállításokon szerzett.

Legnagyobbszerü a Bicétre orvosi múzeuma 
és laboratóriuma, melyhez hasonlót sehol sem 
találtunk. Itt láttuk a legideálisabban megvaló
sítva azt az elvet, hogy a gyengeelméjűek 
tanításánál csak úgy várhatunk eredményt, ha 
érdekükben az orvos és pedagógus kezetfogva 
működnek közre."— — " ■ 1 ~

Minden gyermek felvételkor legelőször is 
az orvosi vizsgálat alá kerül; tetőtől talpig 
megvizsgálják, mindenféle méréseket eszközöl
nek rajta és lefényképezik. Ezt minden évben 
megismétlik. Az elhaltak koponyáját elteszik,
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agyát megmérik, esetleg, ha érdekes elváltozást 
mutat, — utánkészitik. Az érdekesebb test* 
alkatuakat gipszbe öntik s elhelyezik múzeumuk
ban. Az orvos e inellett pontos genealógiát 
igyekszik felkutatni az illetőről: egy idiótáról pl. 
kimutatták, hogy nagyapjának testvére, hasonló 
bajban szenvedett s tagja is volt az intézetnek.

Hogy mily gyönyörű eredményt érnek el a 
gyeno6elméjüekkel Bicétre ben, legjobban mu
tatja a kézimunkában elért eredmény. 1901-ben 
pl. 8 műhelyük volt s a következő kimutatás 
szerint dolgoztak :
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Műhelyek A tanulók 
száma

A munka órtéke 
frankokban

asztalos........ ......................... 26 4396.50
lakatos . . . _... ___ _ 12 3726.—
kosárfonó ... ............. 16 2018.96
székfonó 6 386—
szabó . 32 4004.70
cipész .. 21 3668.—
kefekötő 8 3410.72
n y o m d ász_______ ______| 13 1 6778.80

összesen ... | 132 II 27288.67

A munkák megbecslését két hivatalnok végzi 
a növendékek jelenlétében s az árak megálla
pítása után beviszik a tárgyakat az intézeti 
központi raktárba, a honnét részint elárusíttat- 
nak, részint az intézet saját szükségletének 
fedezésére fordíttatnak.



A munkák árából befolyt tiszta hasznot 
háromfelé osztják: 1. ebből fizetik a mestereket;
2. ebből fedezik annak a hivatalos tőkének a 
4% kamatait, a melyből a műhelyeket építették;
3. ebből fizetnek ki hetenkint bizonyos összeget 
a növendékeknek is, hogy munkakedvüket emel
jék s Őket a pénz értékének ismeretébe vezessék 
s annak megbecsülésére szoktassák. A fen- 
maradó összeget pedig az int. hivatalnokok 
jutalmazására fordítják; ez az összeg 1901-ben 
2500 frankot tett ki.

De lássuk, mi történik Bicétre ben azokkal 
a növendékekkel, akik a szabályszerű kort be
töltötték ?

A teljesen képezhetetleneket átteszik a té
bolyda betegosztályára, s ott rendszeres ápolás
ban részesítik.

Akik pedig valami mesterséget tanultak, 
azokat mesterembereknél helyezik el, hogy 
tovább tanuljanak; a mestereket ezért külön 
díjazzák. Ha végre önálló üzletet nyit a növen
dék s maga meg tud élni, tovább is segítik 
tanácscsal, de esetleg pénzzel is.

De ha a gyengeelméjű az életben nem 
válik be, s hozzátartozói sem tudnak róla 
gondoskodni: bármikor visszatérhet az intézetbe. 
Szabály ugyanis : hogy aki egyszer Bicétre-ben 
volt, annak mig csak él, ott fen van tartva a helye.

Már most, ha egyik növendék visszajön, 
vagy ha a szabályszerű kort elérte, de ki nem 
adható: akkor azt vagy a szegények és elagottak 
menhelyére teszik át, vagy a tébolydába kerül.
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Itt aztán esetleg folytathatja azt a mesterséget, 
amit tanult, de ha nem tanult is, azért jó hasznát 
lehet venni az elaggottak és a betegek kiszolgá
lásánál és a házi munkákban mindaddig, mig 
ő maga is az ápoltak sorába kerül.

Az intézet költségvetése:
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Tétel Összeg
frankokban

A tiszti személyzet d íjazása ................ 30.132
Iroda, nyomtatványok, posta ......... 7.690
Iskola ... ...................... ............... 18.300
O rvosok.............. ......................... . ... 44.810
A szolgák dijai... ... ... ... ... ... ... 206.760
Napszámosok ............... ... ... ... ... 171.937
Épületjavitás ......... ...... ... „  ......... 38.000
Gyógyszerekre ... ............... ...... ......... 40.000
Kenyérsütőnek....................................... 206.670
Mészárosnak ......................... . _. ... 320.269
Pincze (bor, sör stb ,)................... ___ 165.212

összesen ... 1.238,680

Igaz, egy kissé sokba kerül, de ennek fejé
ben aztán nem is lehet látni Párisban elhagya
tott idiótákat és gyengeelméjüeket, mert ezek 
mind Bicétre-ben vannak elhelyezve.

A lányok számára körülbelül hasonló intézet 
áll a „Salpótriöre“ nevű menhelylyel kapcso
latosan Párisban (47 Boulevard.) A felvétel 
21/*—21 évek közt történik. 129 lányt négy 
osztályban 5 tanítónő tanított. 90 lány epilep
tikus. h t teljesen ingyenes a tanítás.
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Egy epileptikus intézet.
(Hüti.)

Svájcnak kizárólag epileptikusok számára 
négy intézete van, a legnagyobb és leghíresebb 
azonban Züiich mellett a Rüti hegyen levő.

Igazgatója F. Kölle (a regensberginek 
testvérbátyja), a kinek a szegény epileptikusok
kal szemben nagy érdemei vannak; munkás
ságát hazáján kívül is széles körben ismerik; 
a „National Association for the Study of 
Epilepsy“, hogy az epileptikusokkal való leg
jobb bánásmódot honosítsa meg Amerikában, 
Kölle-t kérte fel annak közlésére. Kölle pedig le
írta a saját intézetének szervezetét s elküldte nekik.

Számos látogatói között nárai Szabó Sándor dr. 
kultuszminiszteri és Chyzer Kornél dr. belügy
miniszteri tanácsos urak neveire tett figyelmessé, 
a kik hazánkból keresték fel az intézetet.

A rüti i intézet közjótékonyságból alapított 
magánintézet; állami felügyelet alatt áll és 
államsegélyezésben részesül. Az állam-felügye
letet gyakorolja :

a) egy e célra kirendelt hivatalnok;
b) a hatósági orvos;
c) az iskolatanács ;
d) az áll. számvizsgáló-bizottság.
Az intézeti elhelyezettek tartásdij fejében a 

következő összegeket fizetik:
a III. osztályon 270— 540 koronát, 
a II. „ 630—1080
az I. „ 1440 -3200



Az epileptikusokat tudvalevőleg nagyon jól 
és bőven kell táplálni; az izgató és az alkoholt 
tartalmazó táplálékot pedig teljesen törölni kell 
az étlapról.

Az iskolakötelesek heti 24 órán át részesül
nek oktatásban; tantárgyaik a hittan, beszéd
es értelemgyakorlat, nyelvtan (olvasás), számtan, 
történelem, földrajz, természettan és természet
rajz, irás, rajz, ének és torna (tornaszereik 
azonban nincsenek, mert az epileptikusokra a 
szertornázás nagy veszélylyel jár).

A tehetségesebbeket még idegen nyelvekre 
is tanítják; magasabb tudományokat epilepti
kusok számára azonban ritkán ajánlanak; a 
felnőtteknek mégis megfelelő továbbképzést 
nyújtanak.

Foglalkoztatási ágak. A fiúk nyáron a kert
ben és a mezőgazdaságban segédkeznek, télen 
szőnyegeket, szövetcipőket és más kézimunká
kat készítenek.

A leányok egyszerű kézimunkákkal, kötés
sel, varrással, úgyszintén házimunkákkal fogla
latoskodnak.

A felnőtt férfiak a kertben és a gazdaság- 
ban vagy pedig a könyvkötő-, asztalos-, szabó-, 
kosárfonó-, esztergályos- és kefekötő műhely
ben dolgoznak vagy fát aprítanflk.

Azon mesterségek, melyeknél tűzre van szűk- 
seg, vagy a miket csak a magasban lehet végezni, 
tiltva vannak az epileptikusok intézetében.
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A nők kézimunkát végeznek és a házkörüli 
munkákban segítenek. (Náluk a vasalás és a 
tűzhely-körüli munka van eltiltva.)

Az intézetnek óriási bekerített területe van, 
melyben rengeteg gyümölcsöt és szénát ter
melnek.

Az intézetben csendes, derült hangulat ural
kodik állandóan; az elhelyezettek otthoniasan 
és nagyon jól érzik magukat; az intézet csend
jét nem zavarja semmi, még az országutat is 
áthelyezték, hogy a kocsik zaja se zavarja az 
intézet lakóit. Gyönyörű kilátásuk van a zürichi 
tóra és a hólödte alpesi hegyláncokra ; levegő
jük is a lehető legtisztább és mindig üde.

A vallási egyoldalúságot és túlzást, melyre 
nagy hajlandóságot mutatnak az epileptikusok, 
féltékenyen ellenőrzik és távol tartják az inté
zettől, de emellett az igazi, benső vallásosságra 
nagy gondot fordítanak. Ottlétünk alkalmával 

j is gyönyörű éneket zengedeztek kézimunka 
közben a női osztályon, melynek egészen halk 
és csendes menete megragadja a látogató lelkét.

Csend, nyugalom, egyszerű napi- és munka
rend, foglalkozás felváltva pihenéssel: ezek
jellemzik az intézetet.

Ks ha mindennek dacára csak a következő 
eredményt érték el (1901), hogy t. i. meg
gyógyult 10%, javult 40%, nem javult 50% 
ez a baj csökönyös voltára és arra vall ho^y 
orvosszere ez ideig még egyátalában nincs fel
találva.
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Az intézet számadása :
Bevétel:

а) kegyes hagyományok .........  41,454.66 frank
б) adományok ............................  29,266.05 ,
c) gyűjtés ..................................  6,888.06
d) névtelen adományok .........  6,613 — „
e) az intéz, gyüjtőszekrényben 692.65
f) a gazdaság jövedelm e.........  18,099.90 „
g) kézimunkákból ... ... ...   1,287.40 ,
h) tartásdijak ............................   76,668.86 „
i) kamatok (tőkéik u tá n ) ........  34,769.66
k) vegyes ....................................  984 96

összesen ... 214,216.96 frank 
Kiadás ...............................................  172,430 —

maradvány ... 41,786,— frank

Egy epileptikus átlag évenkint 675 koronába 
kerül. A személyzet száma 75 s igy átlag 
4 epileptikusra esik egy alkalmazott.

Az intézetnek saját céljaira 8 különálló 
pavillonja van, vizvezetékkel, villany-világítás
sal és központi konyhával.

Az intézet állandó orvosi felügyelet alatt 
áll, főorvosa bent lakik.

i) Magyarok Csehországban.
(Prága.)

Kőrútunkban kiszállottunk Prágában is, hogy 
megtekintsük az „ Ernes tinumot,* a csehek 
idióta-intézetét.

A Hradsinon levő intézetben, eltekintve tán 
gyönyörű kertjétől — újat egyáltalán nem 
láttam. Bucsuzáskor egynéhány értesítőt kaptam,
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amelyben többek között azoknak a nevei is fel 
vannak sorolva, akik az intézet fentartásához 
és kibővítéséhez hozzájárultak, vagy akik az 
intézetet fentartó egyesületnek a tagjai. És a 
humánus cseh emberbarátok között nagy bámu
latomra számos magyar ember nevére is akadtam, 
akik részint rendes évi díjjal, részint örökös 
alapítványnyal gazdagítják a csehek intézetét. 
Én ámultam ezen, mert eddig azt hittem, hogy 
a magyar ember csak elmulatni való pénzét 
viszi a külföldre, de hogy a jótékonyság oltá
rára szánt adományait is ott oszsza szét, ezt 
még ez ideig nem tudtam.

Hiszen ha ép és egészséges volna testben 
és lélekben mindenki széles ez országban ; vagy 
ha azokról, akik rászorultak, bőven történnék 
gondoskodás: akkor nem bánnám, ha a pata- 
goniaiakra költené is valaki a pénzét. De áruig 
itthon is égető szükség van a segítségre, addig 
csak gyógyítgassuk mi a magunk sebeit és ne 
menjünk jótékonyságot gyakorolni a külföldre, 
mert még kiteszszük magunkat annak, hogy 
minden jótékonyságunk mellett mosolyognak is 
felettünk.

V. Segítő-iskolák.

Ezen iskolákat oly gyermekek számára 
alapították, akik — bár nem idióták — rendes 
iskolai viszonyok és rendes iskolalátogatás mel
lett sem képesek megbirkózni az elemi iskola

102



alsóbb osztályainak anyagával ; már ott. foly
tonos ismétlésre vannak kárhoztatva anélkül, 
hogy az ismétlésnek rájuk nézve haszna volna. 
Hosszas tapasztalat meggyőzte a külföld tanügyi 
köreit arról is, hogy e gyermekek, ha a nor
málisakkal együtt maradnak, a tanítás mene
tének s a többi gyermekek haladásának csak 
béklyói; a tanító ugyanis — a többi gyermekek 
elhanyagolása nélkül — nem képes annyit fog
lalkozni velük, a mennyit ezek gyengébb szel
lemi képessége megkívánna. Elmaradottságuk 
minden tárgynál, minden kérdésnél feltűnik, 
azért aztán a többi gyermekek gúnyt űznek 
belőlük, folytonos zaklatásnak vannak kitéve s 
emellett a neveletlenek példája nagyon könnyen 
reájok ragad. Inkább romlanak, mint javulnak 
az elemi iskolában. E/.eket külföldön, legfeljebb 
két évi iskolábajárás u'án, kiveszik az elemi 
iskolából, külön kis csoportokra osztják s egyéni 
(individuális) oktatással igyekeznek velük a leg
szükségesebb ismereteket elsajátíttatni. Ezek 
képezik a segítő iskolák növendék-anyagát.

Maga a segítő-iskolák intézménye egészen 
új — alig 40 éves de azért annyira meg
hódította a külföld (különösen a németek) 
tanügyi köreit, hogy ma már minden húszezer 
lakossal biró városban találunk ily iskolákat.*)

Pedig eleinte nagyon sok ellenzője akadt

*) Egy kimutatás szerint 1898. évben 66 német város
ban volt segítő-iskola, ahol is 272 tanító, 249 osztály
ban 6151 gyengefelfogású gyermeket tanított.
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ez iskolának ott is, úgy a szülök, mint az 
emberbarátok, de még a paedagogusok körében 
is. Hanem mikor a szülök — tapasztalva a 
nagy változást, illetve javulást az oda járó 
gyermekek viseletében, öntudatosságában, szel
lemi képességeik fejlődésében — tömegesen vit
ték oda gyermekeiket: akkor a filantrópok és 
paedagogusok is belátták, hogy az a nagy 
méltatlanság, amitől annyira féltették a gyer
mekeket — egyátalán nem is érte őket s kezdtek 
megbarátkozni a segítő-iskolákkal. A „ Narren
schule “ elnevezés pedig, mellyel különben 
is csak a „journalistikai gúny“ illette eleinte a 
félreismert intézményt, lassan lassan teljesen 
feledésbe ment.

Különben mindenütt szigorúan ellenőrzik és 
büntetik a meggondolatlan csúfnevek szerzőit, 
sőt a tanítóknak egyenesen meg van tiltva, 
hogy a segítő-iskolába való küldéssel fenyeges
sék hanyag tanulóikat.

a) A segítő-iskolák szervezete.
Szervezetükre nézve átlag három csoportba 

sorozhatnék a külföldi segítő-iskolákat.
A leggyengébbek közé tartozik pl. a schaff - 

hauseni, mely a rendőrség épületének második 
emeletén, alacsony teremben talált otthont. 
1893 óta áll fenn s ma is csupán két (I. II.) 
osztálya van, mert a gyermeket, ha csak némi 
előmenetelt tanúsít, rögtön viszik vissza a nor
mális iskolába. Itt tehát — akárcsak egy foga
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dóban — mindig uj alakok vannak. Aki pedig 
2 évnél tovább is ott marad, az bizonyosan 
nem segítő-iskolába, hanem idióta-intézetbe való. 
Azzal sem törődnek, hogy egyik-másik gyermek 
2-szer is visszakerül a segítőbe. Ezeket látva, 
nem is lepett meg, hogy a tanítónő alig várta 
az időt, hogy szabadulva e rettenetes idegrontó 
iskolából, átmehessen az elemi iskolába. Hely
telen az is, hogy ideiglenes tanítónőt, még 
hozzá fiatal lányt, aki most került ki a képző
ből, akinek semmi gyakorlata a tanítás terén 
nincs — megbíznak a segítő-iskolák vezetésé
vel. A szegény, véglegesítés reményében, elfo
gadta ezt a hivatalt is, de látszott rajta, hogy 
veszített hivatásszeretetéből. Csakhogy más 
ember meg nem vállalkozott rá, egyrészt, mert 
ismerik az iskola szervezetét; másrészt, mert 
fizetése azonos a többi elemi iskolai tanítóéval: 
egyenlő előnyök melleit, természetes, hogy min
denki inkább a normális iskolában akar taní
tani. Pedig a segítő-iskolában csakis tapasztalt 
és kiváló megfigyelő képességgel biró, de e mel
lett anyagi gondoktól lehetőleg mentes tanító 
képes eredménynyel dolgozni. A schaffhauseni- 
hez hasonló segítő-iskolát nem találtunk 
többet.

Ezen iskolák másik változatát Zürichben lát
tam. Itt, egyes központban fekvő elemi iskolák
kal kapcsolatosan s azokkal egy épületben 
állanak fenn segítő-osztály ok gyenge tanulók 
számára. Külsőleg úgy szerepelnek, mintha az 
elemi iskolának parallel osztályai volnának:
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kevesebb növendék-számmal és külön tantervvel. 
Bizonyítványaik, értesítőik stb. szintén ugyan
azok. mint az elemi iskoláké; a hivatalos meg
különböztetés pedig csak a „Specialklasse“ 
elnevezésből áll. (Hasonló szervezetű segítő
iskolákat láttam még Bernben, Strassburgban, 
Karlsruhe ben és Linzben.)

És tagadhatatlan, hogy a segítő-iskola ilyetén 
szervezetének vannak előnyei — sőt vannak 
sokan, akik ezt tartják a leghelyesebb alaknak 
— csakhogy vannak nagy hátrányai is.

Legnagyobb előnye az, hogy a segítő-iskola 
e formában még a látszatát sem kelti a gyer
mekben annak, hogy ő talán bármi tekintetben 
gyengébb a többinél, önérzetét tehát nem 
rontja; sőt a szülőben sem támaszt semmiféle 
scrupulust. Nagy hátránya azonban, hogy ezt 
az iskolát, mivel a normális gyermekek szá
mára épült, nem lehet úgy berendezni és fel
szerelni, ahogy azt a gyengébbek speciális testi
lelki élete megköveteli. (Ezen a zürichiek úgy 
segítenek, hogy a tanítóknak évenkint 50 frankot 
utalványoznak tetszés szerinti tanszerek be
szerzésére.) De határozottan ellene szól a 
segítő-iskolák ilyetén alakjának az az el
bánás, amelynek a gyengék a többi gyerme
kek részéről itt ki vannak téve. Ahol csak érik, 
gúnyt és csúfot űznek belőlük, tehetetlenségü
kön mulatnak s a játéknál félrelökik őket. A 
szegény gyengeelméjű pedig a körből, mely 
minden gyermeknek oly kedves, magát kizárva 
érezvén, félénken visszahúzódik, érzéketlenné
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lesz s emberkerülővé válik ! Ez pedig nem lehet 
a gyengék nevelésének helyes módja!

Ideális segítő iskolát, nézetem szerint csak a 
M. frankfurti mintájára lehet szervezni. Itt már 
különálló iskolákat építettek, ahova kizárólag 
gyengefelfogásu tanulók járnak. Ez iskolák kül
sőleg miben sem különböznek a többiektől, 
nevűket, mint Frankfurt többi iskolái, attól az 
utcától kapták, a melyben állanak; a gyermek 
nem is sejti, de a szülőkön kívül más se igen 
tudja, hogy ez nem normális iskola. De ha be
lépünk, a berendezés rögtön megragadja figyel
münket, mert ily ént más iskolában sehol sem 
látunk. Más iskolákban a falak egyszerűen 
meszelve vannak, itt élénk színekkel, Ízlésesen 
ki vannak festve; amott az osztályok ablakai 
éjszakra néznek, hogy ne legyen függönyökre 
szükség, itt délnek vannak, hogy minél több 
napfény, világosság és meleg érje a gyengéket. 
A tágas udvar egyrésze árnyékos játszótér, a 
másik fele valóságos kis botanikus kert, mely
ben hazájuk fáit és növényeit tenyésztik. A 
gyermekek iskoláztatásuk egész ideje alatt itt 
részesülnek oktatásban, az elemi iskolába csak 
kivételes esetekben kerül vissza egyik vagy 
másik. A gyermekek vidámak, élénkek; a taní
tók hivatásszeretettel dolgoznak és gyönyörű 
eredményt érnek el velük. Tanrendjükön a 
tanítók belátásuk szerint tehetnek változást.

Ha pedig a hőmérő 25° G. mutat, a taní
tásnak az napra vége szakad; ez az u. n. 
„Hitzferie.*

107



Nagyban elősegíti a tanítók munkáját itt dr. 
Laquer, a hires psychiater és iskolaorvos.

Hasonló szervezetű iskolákat találtunk még 
Brémában, Düsseldorfban, Kölnben és Ham
burgban.

b) .4 segítő-iskolák műhelyei.
Tekintsünk be futólagosán a segítő-iskolák 

műhelyeibe.
Felvételkor minden gyermeknek magával 

kell hoznia nationaléját, melyben az általános 
adatokon kivül benfoglaltatnak a család egész
ségére és egyéb viszonyaira vonatkozó adatok, 
valamint azok is, ami miatt az elemi iskolából 
ide utasították. A felvételhez a szülők bele
egyezése megkivántatik, de vannak városok, 
ahol nem kérdezik meg őket ez iránt.

Belépéskor beható orvosi és pedagógiai 
vizsgálat alá veszik a gyermeket, mely a szülő, 
az iskola-orvos, az igazgató és az osztályvezető 
jelenlétében megy végbe. A vizsgálat kiterjed 
a gyermek ismereteire, továbbá értelmének, be
szédének, érzékeinek, izmainak, testi szervezeté
nek fejlődésére; megállapítják az esetleges 
öröklést, eltávolítják az adenoidikus vegetátiot.

Mindenütt kiváló gondot fordítanak a testi 
nevelésre, erre szolgál a torna, a fürdés (zuhany) 
és az iskolai kirándulás.

A torna-órán (Brüsselben) a gyermekek jel
szó nélkül, egy automata-zongora ütemeire 
végzik szabadgyakorlataikat; gyakorlat közben
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fokozatosan minden izmukat mozgásba hozzák, 
ami szemmel láthatólag felfrissíti a többnyire 
petyhüdt izmokat.

Frankfurtban minden osztály hetenkint két
szer vesz zuhanyt az iskolában, nyáron pedig 
az uszodában úszni tanulnak. Fürdőjük az iskola 
alagsorában példás tisztasággal van berendezve. 
Először is az öltözőbe ér az ember, ahol négy 
gyermek rögtön félig levetkőzik és belép "a 
zuhanyterembe, itt egy-egy fülke van a szá
mukra, melyből egymást nem láthatják, de a 
tanító fejüket és mellüket láthatja. A fülkében 
leteszik ruhájukat, a zuhany alá állanak; 3 perc 
múlva a viz megáll, a gyermekek letörlik magu
kat, felveszik fehér ruhájukat és átmennek az 
öltözőbe; onnét pedig négyen jönnek ismét 
velük szemben. Havonkint aztán még a borbély 
keze is végez operátiót rajtuk.

Hogy minő fontosságot tulajdonítanak az 
iskolai kirándulásoknak bizonyítja az is, hogy 
a legtöbb városban hetenkint minden osztályban 
egy félnapot a kirándulás foglal el órarendjükben.

Az egyes osztályok átlagos népessége 
15—26 gyermekekre terjed.

Zürichben az első osztályban 16 gyeimeket 
(7—15 éveseket) találtunk együtt, épen papir- 
füzéssel voltak elfoglalva; ahogy beléptünk, 
egyesek nyugodtan maradtak a helyükön’ 
mások felugráitak s hozzánk futva mutogatták 
munkájukat.

A Il-ik osztályban olvasási órán voltam 
jelen; nem könyvből, hanem az „ABC“ kemény
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papírra ragasztott egyes lapjairól tanultak 
olvasni; az eljárás mellett állítólag feleannyi 
könyv sem kell nekik s e mellett minden tábla 
valami ujságszerű is előttük s igy érdekesebb is.

Egy teremben a me'ter-ruddal igyekeztek 
közelebbi ismeretséget kötni: a gyermekek 
kezében olló és papír volt, melyből az osztály
vezető vezénylete szerint megfelelő nagyságú 
szalagokat mértek és vágtak le

A felsőbb osztályban (Zürich) egy kirándu
lást beszéltek meg. A főbb szempontokat a 
táblára Írták, melyből az út tüzetes leírását 
kellett kidolgozniok.

Egy iskolában az emeletről az udvarra 
mentünk, útközben találkoztunk egy osztálylyal, 
mely felfelé tartott. A legkisebb zaj nélkül ha
ladtak fel, ahogy melléjük értünk, szépen 
félreálltak s útat engedtek. Ez engem meglepett, 
de meglephet bárkit is, aki tudja mi az : gyenge- 
felfogásmkat tanítani, fegyelmezni!

Voltam egy mintázó teremben is ; félig 
nyitott gyufadoboz volt a minta. Minden gyer
mek egy kanál nedves agyagot kapott s abból 
kellett a mintát elkészítenie. Aki ügyesen 
csinálta, hazavihette munkáját! Élvezet volt 
nézni, ahogy méregették, formálták és készítet
ték az egyszerű tárgyat. S mily kitűnő gyakor
lat kínálkozik itt a kéznek, szemnek egyaránt!

De a legtöbb helyen gondoskodtak arról is, 
hogy a tanulókkal elért szép eredmények kárba 
ne veszszenek ; e célból ismétlő-kurzusokat tar-
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tanak Wkik, melyeken vasárnap és hétköznap 
este folytatják a nemes munkát.

Csaknem minden városban van ezenkívül 
egyesület is, mely a gyengék elhelyezését és 
felügyeletét magára vállalta. A visszaesés igy 
majdnem teljesen ki van zárva.

A segítő-iskolákban különben mindenütt azt 
tanítják, amit a népiskolákban, csakhogy rövidebb 
óraközökben változnak az egyes tárgyak s min
den órán egy kis egészet adnak elő. Tananyaguk 
pedig csak a legszükségesebbre szorítkozik.

A tanításnál főbb elveik ezek: 1. Nem 
szabad számítani arra, hogy a tanuló már tud 
valamit, ha volt is előzőleg arról szó, hanem 
minden új anyagnál az alapvető elemekre is 
vissza kell térni.

2. Sohasem szabad egy módszerhez ridegen 
ragaszkodni: ha egyik nem válik be, keressük 
mását; ha egyik ajtón nem is sikerül a gyer
meki lélekhez férkőznünk, a másikon vagy 
harmadikon talán mégis megközelíthetjük azt.

3. Pontos feljegyzéseket kell vezetni a gyer
mek minden fejlődési mozzanatáról,*) amely 
később elsőrangú védelmi eszköze lehet a 
gyermekeknek.

4. „Értelmet adni nem tudunk, de azt fel
ébreszteni törekszünk mindenkor.“

*) Ezt Németországban egy min. rendelet is meg
hagyja.
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c) A segítő-iskólák tanerői.

Mind jobban és jobban előtérbe kerül az a 
kérdés, vájjon elégséges-e a tanítói oklevél annak, 
aki a gyengék tanításával akar foglalkozni, vagy 
szüksége van-e neki specialis ismeretekre ?

Eleinte, ahogy az első segítő iskolákat ala
pították, elemi iskolai tanítókat alkalmaztak 
bennük ; de ezek maguk belátták, hogy bővebb 
ismeretre van szükségük, miért is egyes neve
sebb idióta-intézetekbe mentek tanulmányozás 
céljából. Ilyen központ volt München-Gladbach, 
Regensberg és Jena, ahol az illetők bizonyos 
ideig tanulmányozták a gyengelméjűek tanítási 
módszerét.

Később a hatóságok is kezdték belátni, hogy 
elkerülhetetlenül szükséges a gyengeelméjüek 
lélektanának bővebb ismerete azok számára, 
akik tanításukkal akarnak foglalkozni. Tehát 
siketnémák oktatására képesített egyéneket al
kalmaztak e téren is, de belátták, hogy ezek 
speciális ismeretköre is, bár azt sok esetben 
hasznosan érvényesíthették, még mindig ki
bővítésre szorul, ha kizárólag gyengeelméjűeket 
kell tanítaniok.

A németek ekkor a jénai szünidei kurzusok
kal kapcsolatosan szerveztek két hétig tartó 
tanfolyamot, melyen Trüper, a sophienhöhei 
idiota intézet igazgatója tart előadásokat a 
gyengeelméjüek lelki világáról és azok tanítási 
módjáról. A tanfolyamnak, mely évenkint aug.
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hónapban tartatik meg, számos hallgatója van 
a külföldről, sőt hazánkból is.

A svájciak már tovább mentek, mert 1899-től 
kezdve évenkint rendszeres, tiz hétre terjedő 
tanfolyamot szerveztek oly tanítók számára, 
akik a segítő iskoláid an kívántak alkalmaztatni.

A részt venni akaróknak 1. tanítói vagy 
tanári oklevelet, 2. legalább két évi gyakorlati 
működést, 3. hatósági bizonyítványt kell fel
mutatni arról, hogy segítő-iskola vezetésére al
kalmasak.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati rész
ből áll

A) Az elméleti részben megismertetik a hall
gatókat a gyógy paedagogi a és a pathopsychologia 
legfontosabb jelenségeivel, ilyenek (rövid ki
vonatban) :

a) Az egészséges és beteg agy szervezete 
és főbb elváltozásai.

Az egyes agyrészek élettana. Beszédhibák 
(dadogás, hebegés, hallónémaság stb.) Degene- 
ratiós jelek.

b) A beteg látó- és halló-szerv befolyása a 
szellemi életre.

c) A gyengeelméjüek rövid lélektana, és az 
azokkal való bánásmód.

d) A gyengeelméjüekről való gondoskodás 
és annak fejlődése, tekintettel a segítő-iskolák 
és a többi intézetek fejlődésére.

B) Gyakorlati rész. a) A gyengeelméjüek 
tanítása a segítő‘iskolákban. Kézimunka. Test
edzés.

113

8



, a . r° k?n ‘“ itási agak és intézetek isme,
ePiieP*ik“- k-, **<

kapik!éS2l're',Ök a kurzus vé«én bizonyítvány

ein .AJtanp-Ijla“  elöadói voltak : Prof. dr. Hu»u
Fislerdr» Fl-°k eP '  “ ■ tanar; dr- Laubi; tovább, Fisler, a zürichi segítő iskola vezetője • Kölle i
rutí-i intőzet igazgatója (epilept); Kölle, a gyenge- 
^ JUek , regensber^  lének igazgatója 
■fafgatóTa ák éS Vakok ZÜrichi h e té n e k
M A  .tanf°lyam vezetését re, a zürichi 
segítő-iskola igazgatójára ruházták.

tandíj nincs, de a szükséges könyveket és 
egyeb szereket a hallgatók kötelesek beszerezni.

« • a s v , n r : i s s
* • Ä -

rekkcd Íln n kitP ! f ltett ..tanuáro,f a secundar-lehre-
g ü r f s k o S  ^ ^ n re 7 ban’ ^  "á,Unk 8
h»nA, J enaii sz“ nidei kurzus tananyagát bőveb
ben tárgyalnom itt felesleges, lévén az a m in

me'retes.elkulddtt Prospectusokból eléggé is-

Legyen szabad most még felsorolnom azon 

mUVKütefn“T el^ekeí munkakSzben fölhasználtam , 
á lta fk  ad’ou é'T T i 801* 8?  az egíes intézetek 
iratók v o t l  k’ S2abÍI}’Zat0k és

l i t

I J



Továbbá : Soliter V. dr. l’ldiot et Imbecille Bernhard, 
Geschichte der Kückenmühler Anstalten.2M Binswanyer, 
Epilepsie. Dr. Ebbinghaus Prüfung geist. Fähigkeiten. Dr. 
Guggenbühl. Briefe über den Abendberg. Heyer. Beiträge 
zur Lösung der Idiotenfrage. Kölle K. Sprechunterricht 
bei geistig zurückgebliebenen Kindern. Berinza J. Erte- 
sítök a gyengeelméjüek bpesti orsz. kir. intézetéről.

Dr. Lendvay, Kretinismus a Csallóközben.
Skultéty L. Közérdekű tudnivalók a hülyékről stb.
Szenes A. Hülyék és azok nevelése. .
Ufer Chr. Wesen des Schwachsinns. — E s : Geistes

störungen in der Schule
Dr. Weygandt Psychiatrie.
Dr. Laquer. Die ärztliche Feststellung der verschiede

nen Formen, des Schwachsinns in den ersten Schuljahren. 
— É s : Die Hilfsschulen.

Dr. Cassel. Was lehrt die Untersuchung geistig min- 
derwärtiger Schulkinder stb. stb.
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