


A vakoknak együttes tanítása a látókkal.
Irta : dr. Szily Adolf egyetemi tanár.

Már egy idő óta hire jár annak, hogy kísérletet tesznek, 
érzékhiányokban szenvedő és gyengeelméjű gyermekeket a rendes 
és épérzékű gyermekekkel együtt nyilvános iskolákban oktatni. 
Ebben az intencióban rendkívül megnyerő alapgondolat rejlik, 
mely ott, hol gyakorlatilag kivihető, különösen a vakokra nézve, 
áldásos. Nagy és megbecsülhetetlen előnye abban áll, hogy ezek 
a természettől mostohán megkárosított embertársaink, ahelyett hogy 
magok közt zárkózva az érzékhiány által mintegy megbélyegezett 
kasztszerü élethez szoknának, már zsenge korban a teljes érzékű- 
ekkel való bizalmas érintkezésre képesíttetnek. És viszont ez utób
biak elég korán megtanulják a köztük és amazok közt fennálló 
különbséget valódi mértékére leszállítva megítélni.

Mint sok más tekintetben, úgy ebben is, a merész eszmék 
megvalósításánák hazája, Amerika szolgáltatja az első meggyőző 
kísérleteket. Ezek fölött igen tanulságos felvilágosítást nyerünk egy 
mindenkép igen értékes jelentésből, melyet New-York államnak a 
vakok viszonyainak tanulmányozására kiküldött bizottsága 1906-ban 
a törvényhozásnak beterjesztett.*

A kezdeményezés és azzal együtt a rendszer megalapításának 
érdeme Chicago-é (Illinois). John B. Curtis, az ottani szakbeli tan- 
felügyelő, a new-yorki vakságügyi bizottság felszólítására, szerkesz
tette az illető intézkedésekről és elért eredményekről szóló tudó
sítást, melyből a következő legérdekesebb részleteket idézem:

A jelentés idejében Chicago városában már 28 vak tanítványt 
oktattak nyilvános iskolákban: felsőbb (high school) oztályokban 
5-öt, alsóbb (grammar school) osztályokban 23-at. Ez utóbbiak 3 
külön e célra kiszemelt iskolában vannak elhelyezve. Ezen iskolák 
mindegyikében egy vakok tanítónője ügyel fel külön teremben, 
mely a megfelelő könyvekkel, mappákkal és egyéb speciális tan
szerekkel felszerelve, a vak tanítványok számára mintegy főhadi- 
szállásúl szolgál. Itt az említett tanítónőnek vezetése alatt töltik 
a napnak bizonyos részét. A tulajdonképpeni oktatásban azonban 
a látókkal együtt abban a rendes tanteremben részesülnek, hová 
haladottságuknak foka szerint be vannak osztva,

* Report of fhe Comission of 1906 to investigate íhe Condition of the 
Blind in the State New-York. Albany, J. D. Lyon, State Printers, 1907. 30 old.
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A külön tanítónőnek feladata a kezdőket Braille-írásban és 
olvasásban oktatni, a feladatokat kijavítani, melyeket a vak tanuló 
a rendes tanító számára Braillebetüvel ír és ezenkívül az úgyne
vezett ügyességi gyakorlatokat vezetni, melyeket a vakok, egyéni 
útmutatásra szorulván, nem végezhetnek a látókkal együtt. E gya
korlatok többnyire papirhajtogatásban, gyöngy- és rostmunkákban 
állanak.

A tanfelügyelő hatóság szolgáltatja a külön taneszközöket. 
Az intézményhez szerződött külön nyomdász a Chicago-ban hasz
nált összes iskolakönyveket domború nyomásban előállítja. Amerikai 
Braille a kizárólagosan alkalmazott rendszer.

A könyveivel, irótáblájával és számológépével ellátott vak 
tanuló akadálytalanúl vesz részt a látókkal együtt az oktatásban, 
és a tanító, külön tekintet nélkül, ez utóbbiakkal felváltva felhívja 
leckefelmondásra és felolvasásra. Csak mikor a tanításhoz mappák 
szükségesek, rendszerint a külön tanítónő is segédkezik.

A felsőbb iskolákban külön vakok tanítója nem áll rendel
kezésre. Minden tanítvány azt az intézetet látogathatja, mely laká
sához legközelebb. De a szakbeli tanfelügyelő időnkint felkeresi 
ottan és ilyen alkalommal úgy a tanítványnak, mint a tanítónak, a 
szükséges útbaigazításokkal szolgál. Olykor valamelyik vakok tanítója, 
vagy a tanfelügyelő, otthon is szívesen támogatja előmenetelében.

Chicago-ban a vakok tanításának ezt a módját már 7 éven 
át követték volt, mikor az általam itt felhasznált jelentést beterjesz
tették. Abban az időben még nem volt olyan tanítvány, ki csupán 
ezen az úton a felsőbb iskolán is teljesen átment; de volt olyan, 
ki részben állami intézetben nyert iskolázás után, a nyilvános fel
sőbb iskolában érettségizett és most már a College-ben folytatta 
tanulmányait.

John B. Curtis szerint ezen összes törekvések főcélja lehe
tővé tenni azt, hogy mérvadó okból otthon tartott vak gyermekek 
is nyilvános oktatásban részesülhessenek. Távol vannak attól, hogy 
ezt a rendszert általánosítsák. Hol az otthon kényelme bizonyos 
fokon aluli, hiba volna a vak gyermeket azoktól az előnyöktől 
megfosztani, melyeket az intézet nyújt. Kétségen felüli, hogy a 
munkának eddigi eredménye jó. A jelentés azon remény kifejezé
sével végződik, hogy a törekvés másutt is nemsokára tért fog 
hódítani.

Azon városok közé, melyek eddig Chigago példáját követni 
megkísérelték, tartozik újabban már London is; az itt elért ered
ményekről azonban még nem bocsátottak közre jelentést. Ameri-
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kában Chicago után Milwaukee az, hol ez a speciális tanítási rend
szer legerősebhen gyökeret vert, miről külföldi folyóiratok már 
többször dicsérettel emlékeztek meg. Az ügy iránti érdeklő
désem arra vitt, hogy közvetlenül Carrie B. Levy úrhölgyhöz for
duljak, ki Milwaukee nyilvános iskoláinak megbízottja a vakok 
számára (Deputy fór the Blind). Kérésemet, hogy az ottani eljá
rásról néhány sorban értesítsen, a legnagyobb előzékenységgel 
teljesítette, egyszersmind örömét fejezve ki afölött, hogy a „Mil- 
waukee-rendszer“ hire Magyarországig hatolt.

Leírásából kitűnik, hogy a belső szervezet nagyrészt a chi
cagói rendszer utánzása. Miss Levy maga azelőtt Chicago-ban 
működött. Szintén három iskolát szemeltek ki oly távolságban 
egymástól, hogy a város egy-egy harmadának körülbelül centru
mában egy ilyen iskola rendelkezésre álljon. Mindegyikben itt is 
külön nappali termet rendeztek be a vakok számára, mely egy, a 
vakok oktatására képesített elemi iskolai tanítónő felügyeletére van 
bízva. Említésre méltó, hogy a külön vezetés ugyanazon tanítónő 
részéről állandó marad az iskola összes osztályain való áthaladás 
alatt.

Az egész intézmény a városi Tanfelügyelő és az Iskolaigaz
gatók testületének (Board of School Directors) hatósága alatt áll. 
Számára az állam a helyi iskolaszéknek évenkint és fejenkint 200 
Dollárt engedélyez, beleértve a zenetanításért járó díjazást is. Itt 
is külön nyomda áll rendelkezésre, mely a látó gyermekek számára 
szerkesztett összes iskolakönyveket a vakok számára Braille-betüs 
hü másolatokban közrebocsátja.

A tanfelügyelő megengedheti, hogy a vak tanulóknak testvére 
vagy rokona, ha nem is lakik a szükebb kerületben, ugyanabba 
az iskolába járhat, melyben vakok osztálya van, A távolabb lakó 
vak tanulókat társas kocsikra érvényes menetjegyekkel látják el. 
Idővel a városi vasút részéről is elvárják a szabad menet enge
délyezését.

Az értesítés főértéke abban áll, hogy Miss Levy egy egész 
iskolanapnak órarendjével illusztrálja azt az eljárást, mellyel elérni 
óhajtják, hogy a vak tanuló a látóval lépést tarthasson az előme
netelben.

Minden reggel a tanítás kezdete előtt az iskolához tartozó 
összes vak gyermekek a már említett nappali teremben a külön 
tanítónő megfigyelő szeme alatt gyülekeznek. Csengetyűszóra, 
mely a tanítás kezdetét jelzi, mindegyik gyermek abba az osztályba 
megy, hová haladottságánál fogva tartozik. Ott a rendes tanító
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arra ügyel, hogy a vak tanuló minden teendőben a látóval egyenlő 
mértékben részt vegyen. Időközönkint azonban a vakok a nappali 
terembe visszatérnek, részben hogy a következő oktatásra elő
készüljenek, részben pedig olyan kézügyességi gyakorlatok végett, 
melyekre a vaknak speciális útbaigazítás kell.

Miss Levy a foglalkoztatás menetének bemutatására a „ne
gyedik osztály“ egy napi tanrendjét választotta például:

Délelőtt-.
8.30— 8.45. Bekezdő gyakorlatok (Opening exercises) az 

osztályban.
8.45—9.00. Napali szoba. A vak gyermekek a felügyelő 

tanítónő segítségével a következő leckére elkészülnek.
9.00—9.20. Számtan. Egyes feladatokat fejből fejtenek meg, 

másokat a számológép segítségével, melyet a vak tanuló magával hoz.
9.20—9.35. Nappali szoba.

9.35 — 1000. Olvasás.
10.00— 10.15. Tartózkodás a szabadban. A vak gyermeket 

mindig egy vagy több látó kiséri.
10.15—10.30. Helyesírás. A vak tanuló a Braille-táblát használja.
10.30— 11.00. Nyelvtan.
11.00— 11.30. Nappali szoba.
11.30— 11.45. Természetrajz.

Reggeli (Luncheon).
Reggeli után az összes gyermekeket a szabadba küldik.

Délután:
1.15—1.30. Bekezdő gyakorlatok az osztályban.
1.30— 1.50. Földrajz vagy történet. A vak tanuló a domború 

mappán követi az oktatást, vagy szükség szerint a könyvben olvas.
1.50—2.10. Nappali szoba.
2.10—2.30. Ugyanitt testedző gyakorlatok és játékok.
2.30— 3.00. Német nyelv.
3.00—3.30. Nappali szoba. Pótló oktatás a külön tanítónő által.
A külön tanítónő kötelessége reggel, a tanítás előtt, minden 

osztályból, melynek vak tanulója van, a rendes tanító által kitűzött 
napi teendőt megtudni és a helyesírásra, számtanra és egyéb 
ilyenre vonatkozó példákat a tábláról lejegyezni. Belátása szerint 
a nappali szobába visszatérő gyermekekkel a leckéknek bizonyos 
részeit megismétli,



A kézügyességi gyakorlatok közé bizonyos ipari foglalkozá
sokat is felvettek, mint kosárfonást, székfonást, takarószövést, fara
gást, gyöngymunkát és más efélét. Ezek nem csupán üdvös szóra
kozást nyújtanak, hanem egyúttal a kiképzés tekintetében is ér
tékkel bírnak.

Említésre méltó, hogy egy vak leány, miután kilenc évet töl
tött az állami vakok intézetében, most egy nyilvános felsőbb 
iskolát látogat, hol azonban a vakok külön vezetéséről nem gon
doskodnak. Főképen Angol irodalommal, Algebrával, Gépírással 
és Gyorsírással (Braille-gyorsírógépen) foglalkozik.

Semmi sem tünteti fel jobban az emberbaráti szándékot, 
mely ezen együttes tanítás intézményének alapjául szolgál, mint 
az a pár egyszerű szó, mellyel jelentőségének megvilágítása céljá
ból Miss Levy értesítését befejezi:

„Mikor a vak gyermeket az iskolába bevezetjük, nem mu
lasztjuk el a látó fiuk és leányok előtt behatóan bizonyítani, 
hogy a vak gyermek minden más tekintetben velük teljesen 
egyenlő kivéve abban, hogy nem bír látni. Ezen tudatnak 
terjedése végképen ki fogja irtani azt a téves felfogást, hogy 
a vakot szánalom és irgalom tárgyának kell tekinteni. Az 
iskolában vele szemben csak pajtáskodást és szívességet 
óhajtunk tapasztalni. Az a vak, ki 8-dik életévétől kezdve 12 
vagy 15 éven át intézetben marad, hol kizárólagosan az övé
vel egyenlő érzékhiányban szenvedőkhöz társul, aligha lehet 
valamikor a társadalomnak független, hasznos tagja; mert nem 
fejlődik benne az alkalmazkodás képessége, melyre szőrűi, 
ha egyszerre új viszonyok közé jut.“
Bár ez a felfogás legbensőbb érzésünkkel megegyezik, mégis 

kénytelenek vagyunk inkább John B. Curtis nézetét elfogadni, 
mely szerint a szabad oktatásnak ezen rendszere nem lehet hivatva 
a zárt intézetek működését egészben helyettesíteni; mindazonáltal 
Chicago és Milwaukee vállalkozása megérdemli, hogy nem csupán 
érdekes kísérletnek, hanem — kivált a jelen időszakban — után
zásra méltó példának is tekintsük. Egyrészt hazánkban az általános 
tankötelezettséget a hiányos érzéküekre és gyengeelméjüekre tör
vény erejével kiterjeszteni tervezik. Másrészt az általános népszám
lálás küszöbén állunk, melynek révén — hacsak sajnálatra méltó 
mulasztások nem történnek — a testi és lelki fogyatkozásokkal 
sújtottak száma és viszonyai tudomásunkra fognak jutni. A vakokra 
vonatkozólag ez kellő intézkedések alapján már is biztosítva van. 
Nem szabad kételkednünk, hogy mint mindenütt, hol a vakok
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censusát kellő pontossággal végrehajtották, úgy minálunk is a tan
köteles korban levő oktatásban nem részesülő vak gyermekek száma 
igen nagynak fog bizonyulni. Ez történhetik egyidejűleg azzal, 
hogy az általános és feltétlen tankötelezettséget életbe léptetik, 
Világos, hogy ebben az esetben az „együttes oktatás“ melynek 
szervezése könnyebb, csekélyebb költséggel jár és gyorsabban 
elérhető, mint speciális tanintézetek felállítása, oly segédeszköznek 
fog kínálkozni, melytől nem lesz szabad minden megfontolás nél
kül eltekinteni.

A gyengénlátók iskoláztatásáról.
Irta: Fejér Gyula dr.

a Szentmargit közkórház rendelő szemorvosa, a Wecliselmann-féle vakok 
tanintézetének szemorvosa.

„Vaknak“ a statisztika szempontjából olyan egyént nevezünk, 
ki csak 1 méter távolságról olvas ujjakat; ki ennél többet lát, azt 
a vakok statisztikájába szabályszerűen felvenni nem lehet. A magyar 
szemorvosok egyesülete által megindított vaksági statisztikába 
csakis ily látóképességgel biró egyént lehet és szabad felvenni. 
Hasonló módon van megszerkesztve a müveit külföld vaksági sta
tisztikája is. jelen soraimmal nem célom ezen elvet megdönteni, 
hiszen egységes alapot kell elfogadni az adatok gyűjtésénél, csak 
fel akarom hivni a figyelmet arra, mi történjék azon szerencsétlen 
gyermekekkel, kik ennél többet látnak, 2 vagy 3, 4, 5 méterről 
olvassák ujjainkat, vagy talán azon szerencsés helyzetben vannak, 
hogy 5/?o visussal birnak, de amit látnak, azt ködösen, homályo
san, elhúzódva látják.

Mint a vakok tanintézetének szemorvosa, — kötelességem 
minden jelentkező gyermek szemeit megvizsgálni, annak látásáról 
véleményt mondani, — szóval válaszolni azon alapkérdésre, — 
felvehető-e a gyermek — látása szempontjából —- a vakok tanin
tézetébe vagy sem ?! Ha a gyermek vak, csak fényérzéssel bir, 
avagy csak 1 méter távolságról olvas ujjakat — feleletem igen 
könnyű. De mit mondjak akkor, ha a gyermek többet lát, de látása 
még sem képesíti őt arra, hogy rendes iskolában a többi gyer
mekkel a tanulásban együtt haladhasson ? Előfordult olyan eset, 
midőn egy leány gyermek szaruhártyái tele voltak finom homá-



lyokkal — 5/í0 visussal birt ugyan, de amit látott, homályosan, 
szóródási körökben látta. A gyermek szegény sorban lévő édes 
anyja könyörgött a felvételért, de kezemet kötötték a rideg sza
bályok és én kénytelen voltam őt elutasítani. Vagy mit csináljak 
egy olyan gyermekkel, ki csekély fokban albinos, horizontális 
nystagmusban és 8—10.0 D-nyi rövidlátóságban szenved, és con- 
cav 8‘0 D-as üveggel % o ? visussal bir. A szemfenéken csekély 
fokú conus. A gyermek apja elpanaszolta, hogy a rendes iskolá
ban haladni nem tud, a gyermek nagyon okos, szeret olvasni, de 
nem tud, mert röyid időn belül fejfájást, fejgörcsöket kap. Szabad-e 
nekem ilyen látással biró gyermek felvételét ajánlani és igy esetleg 
egy vak gyermek elöl a helyet elvenni? Vagy hogyan vélemé
nyezzem egy olyan gyermek esetét, ki mindkét szemén veleszü
letett perinuclearis hályogban szenvedett, a hályog operálva lett, 
sok hártyás secundaria (utóhályog) maradt vissza, 2—3 méter távol
ságról ujjakat olvas, melyet megfelelő convex üveggel kissé corri- 
gálni lehet, de látása a veleszületett amblyopia miatt olyan hiányos, 
hogy a rendes iskolai követelményeknek megfelelni nem tud.

E három példát ragadtam ki gyakorlatomból, hogy illustrál- 
jam minő nehéz a helyzetem a szülőkkel, a társadalommal szem
ben, midőn egy olyan gyermek felvételéről kell véleményt mon
danom, kinek látása nem üti meg a vakság definitiójának mérté
két, hanem sokkal többet lát.

Pár hóval ezelőtt az állami vakok intézetének nagyérdemű 
igazgatósága körlevelet intézett az összes vezető szemorvosokhoz 
— én is kaptam egyet — melyben azon kérdésre kér választ, 
hogy olyan tanköteles gyengénlátó gyermek jelentkezik-e rendelé
semen, ki a rendes iskolai követelményeknek megfelelni nem tud 
és hogy milyen rendszerű iskoláztatást tartanék ilyen gyengénlátó 
gyermek részére megfelelőnek. Sajnos én a kérdésre csak általá
nosságban tudtam felelni, mert a gyermekeket ilyen szempontból 
eddig nem vizsgáltuk, jegyzőkönyvi feljegyzéseink e tekintetben 
hiányosak voltak, különben is minden esetet — az adott viszonyok 
alapján — egyenként kellene megítélni, azt csoportokba sorozni 
nem lehet, de azóta e kérdéseken folyton gondolkoztam és jelen 
közlemény is a felvetett kérdéseknek köszöni eredetét.

A gyengénlátó tanköteles gyermekek száma meghaladja a 
vakok számát. Positiv adatokkal e tekintetben nem szolgálhatok, 
de azon állításomat minden szemorvos igazolni fogja, hogy Ma
gyarországban a gyengénlátó tanköteles gyermekek száma túlha
ladja az 1500-at, amennyi tanköteles vak gyermeket consíatáltak a

Á gyengelátók iskoláztatásáról. Ü k



112

legutolsó népszámlálás alkalmával, A vak gyermekek száma évről- 
évre fogy, egyrészt mert a himlő, a blennorrhoea neonatorum 
nem szedi áldozatait, a közegészségügy nem csak a városokban, 
hanem a távoli falvakban is fellendült, a közönség kezd felvilá
gosodni a betegségek eredete és gyógyíthatósága tekintetében és 
mihamarabb oda lehet sorozni édes hazánkat is a müveit orszá
gok közé, Cohn Hermám, a szem egészségtana kiváló megalapí
tójának definitiója alapján — hogy „egy müveit országban blen
norrhoea neonatorum következtében egy szemnek sem szabad 
elpusztulnia“. Jobban illusztrálja eme állításomat a vakok nevelé
sével foglalkozó intézetek statisztikája, melyből kitűnik — Scholtz 
számítása alapján — hogy 1876-ban a budapesti vakok intézeté
ben elhelyezett 142 vak közül 68, azaz 42% vakult meg az új
szülöttek genyes szemgyulladása következtében, mig 1907-ben 
ugyanezen intézet és vakokat foglalkoztató intézet 217 ápoltja 
közül csak 63, azaz 27'19°l0 vakult az újszülöttek genyes szem
gyulladása következtében. A Wechselmann féle tanintézetben jelen
leg még csak 25 vak gyermeket nevelnek, kik közül 7 vakult meg 
egészen biztosan genyes kötőhártya gyulladás következtében, a 
percentuatio — 28% — tehát majdnem az országos vakok inté
zete statisztikájával egyezik. E számadatokkal is csak azt akartam 
bizonyítani, hogy a tanköteles vak gyermekek száma az utolsó 
évtizedekben csökken. Vakok tanintézetének vezetői is tapasztal
ják, hogy a jentkező gyermekek száma apad, és pályázatok alkal
mával a jelentkezők nem nagyon tolakodnak.

Ezen adatok felsorolásával kissé eltérve tárgyamtól, azon 
kitűzött kérdésre óhajtanék válaszolni, mi történjék a gyengénlátó, 
tompalátó tanköteles gyermekek iskoláztatásával. Rendes iskolában 
a tanítást gátolják, a tanító kénytelen azokat megbuktatni vagy 
iránta elnézéssel lenni, mert sem ideje, sem kedve nincs hozzá, 
hogy velük külön foglalkozzék, — a vakok tanintézetébe való fel
vételt pedig a szabályok gátolják, különben sem szeretik a szak
emberek azaz a vakok intézeteinek tanárai, ha látó gyermeket 
veszünk fel az intézetbe. Azt állítják, hogy a megmaradt csekély 
látás meggátolja őket tapintó érzékük kellő kifejlődésében, figyel- 
mök teljes lekötésében. A Braille-féle írás olvasás rendszere telje
sen a tapintó érzésen alapszik — a látöérzék igénybevétele hozzá 
teljesen felesleges.

A gyengénlátók iskoláztatásáról valami módon gondoskodni 
kellene, Herodek igazgató úrnak említett körlevele is — úgy lát
szik ezért akarja a statisztikai adatokai összegyűjteni, hogy
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megfelelő propozitiókat tehessen a vezető hivatalnak. -  Ami azok 
iskoláztatásának methodikáját illeti, én úgy gondolom, hogy a fő
városban kellene megkezdeni e rendszert. A gyengénlátó gyer
mekek látasa nem oly rósz, hogy négy elemi osztályt ne tudnának 
elvégezni. A fővárosban minden kerületben — 6§fy_6gy ilyen 
osztályt kellene berendezni, hol összegyűjtenék a gyengénlátó 
gyermekeket, az osztályokat szakember — azaz gyógypedagógiai 
tanfolyamot végzett egyén — vezetné, számolna minden gyermek 
látóképességének mértékével és aszerint követelné tőle a tananya
got. Az ilyen osztályok tantervezetének megállapítása — persze 

a szakemberek feladatát képezi. — A négy elemi osztály el
végzése után pedig a kézimunkára, gépírásra, könnyebb iparágra 
tanítanák, szóval minden gyermeknek — látóképességéhez mérten 
és physikumának megfelelőig — foglalkozást adnának kezébe, 
mely képesítené őt arra, hogy kenyerét tisztességes módon meg
kereshesse, ne legyen könyöradományokra utalva és ne legyen 
kényszerítve a legdurvább szolgai munkát vállalnia és végeznie.

Ajánlom a gyengénlátók iskoláztatása kérdésének tanulmá
nyozását és megoldását az illetékes körök figyelmébe. Ugyan- 
olyan joggal aspirálhatnak a külön állami gondoskodásra, mint 
a gyengeelméjüek és hülyék!

Á gyengénlátók iskoláztatásáról. 113

WALL IS.
A beszéd- vagy hangképzés. (Sonorum Formatio.)

Latin eredetiből fordította : Szabó Imre.

{Folytatása.)

I.
Dr. Wallis János levele Boyle Róbert lovaghoz; fentnevezett 

tudósnak azon kísérletére vonatkozólag, hogy mi módon és milyen 
eredménnyel tanított egy süketnémát beszélni és a beszédet meg
megérteni.

URAM!
Bizonyos idővel ezelőtt hírül adtam Önnek, hogy (azon mü

vemen kívül, mellyel akkoriban foglalkoztam) más munkához fog
tam (ami majdnem oly fáradságos, mint mikor — — urat értel
mének használatára megtanítottam), hogy t. i. egy süketnémát be-
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szélni és a beszédet megérteni megtanítsak. Ha ezek közül egyikre 
képes lett volna, a másik már sokkal könnyebben ment volna; de 
az, hogy egyiket sem tudta, mind a kettőt nehezebbé tette. És 
bár az előbbi munkát lehetne nehezebbnek tartani, az utóbbi mégis 
csak olyan sok időbe kerül. Mert ha jelentékeny időre van szük
sége annak, ki egy nyelvet már beszél, hogy másikat megtanuljon; 
még hosszabb idő kell annak, aki egyet sem ismer, hogy az 
elsőt megtanulja.

Jelentettem Önnek utolsó levelemben, hogy az én némám 
most már legalább féligbeszélővé (Semivocalis) lett. Minthogy Ön 
erről részletesebb értesítést kíván, kötelességemnek tartottam, hogy 
Önnek az egész dologról ezt a rövid tudósítást adjam; hogy Ön 
egyszerre megtudhassa belőle úgy azt, hogy miféle gondolatok 
bírtak arra engem, hogy ezen munkára vállalkozzam, és hogy mit 
tűztem ki magam elé e dologban elérhető cél gyanánt, valamint 
azt is, hogy milyen eredményre jutott mostanáig ezen kísérletem.

Maga a dolog két, egymástól egészen különböző részből 
áll, melyeknek mindegyike nehezebbé teszi a másikat. Mert azon
kívül, ami első tekintetre szembe ötlik: megtanítani valakit, aki nem 
hall, a szavak hangjának kiejtésére; a másik az, hogy megtanítsuk 
őt a beszédet megérteni és megismerni azon szavak jelentését akár 
élőszóval akár írásban, melyeknek segítségével úgy a saját érzel
meit kifejezheti, mint a mások gondolatait megértheti. Utóbbi ké
pesség nélkül ugyanis az első csupán a papagáj beszédjéhez volna 
hasonló, vagy olyan másolónak írásához, ki más nyelven nem tud, 
csak angolul, és mégis Latin, walesi vagy ír szöveget másol; avagy 
olyan betűszedőhöz, aki görög vagy arab szöveget szed, de aki 
sem hangját, sem jelentményét nem ismeri annak, amit nyomtat.

És, bár azok egyikét sem tartottam lehetlennek; mindazon
által, hogy azok mindegyike nehezebbé teszi a másikat, annyira 
nyilvánvaló volt, hogy figyelmen kívül nem hagyhattam. Mert hogy 
mily könnyű a beszéd megértését elsajátítani a társalkodás segít
ségével, naponkint látjuk nemcsak azoknál, kik valamely nyelvet 
már ismervén, még másikat akarnak megtanulni; hanem (ami job
ban hasonlít a jelen esethez) gyermekeknél is, kik még eddig 
egyet sem ismervén, most akarják megtanulni az első nyelvet.

Mert az egészen bizonyos, hogy két nyelv nem lehet egyik 
a másiktól olyannyira különböző, hogy egyiknek ismerete a másik
nak elsajátítását elő ne segítené. Nem csupán azért, mert így van 
egy közös nyelv, melyen a tanító megmagyarázhatja a tanítványnak 
mindazon új szavak és fogalmak jelentményét. amiket az még nem



ismer, és saját gondolatait is kifejezheti előtte; hanem (ami jól 
megfontolandó) azért is, mert a beszéd közös fogalmait, melyekben 
valamennyi, vagy a legtöbb nyelv megegyezik, valamint annak sok 
olyan sajátságát, ami közös abban a nyelvben, amelyet már elő
zőleg tudott, és abban, amelyet megtanulni akar (amilyen nagyon 
sok akad): már ismeri a tanuló. E szerint már előre túl van igen 
jelentékeny részén annak a fáradságnak, ami elkerülhetetlen az 
első nyelv megtanulásánál annak, ki még eddig egyet sem ismer.

Ha ezen nehézséghez (ami az első nyelv tanításával jár) 
süketség is járul, ez természetszerűleg csak szaporítja a fáradságot. 
A tapasztalás ugyanis világosan bizonyítja, hogy a legeredménye
sebb mód a gyermeket az első nyelvre megtanítani a folytonos 
beszélgetés. Még pedig nem csupán az a beszélgetés, amelyet 
sajátlag hozzája intézünk kellemes szórakozás, vagy kedves játék 
közben (és ily módon terhes vagy unalmas fáradság nélkül sajá
títja el), valamint amelyet egyenesen az ő egész komoly oktatására 
szántunk; hanem azon beszélgetés is, amely az ő jelenlétében 
mások közt megy végbe, midőn fáradság és tanulás nélkül szerez 
tudomást arról, hogy a beszélő bizonyos szavakat miféle tag
lejtésekkel kisér és hogy a szók milyen eredményt hoznak létre 
azoknál, kikhez azokat intézi. Mindez lassankint ama szavaknak 
megértésére vezet.

És mint ahogy a süketség rendkívül megnehezíti, hogy vala
kit egy nyelvre megtanítsunk, úgy másrészt a nyelvnek hiánya még 
nehezebbé teszi, hogy valakit arra megtanítsunk, miképpen kell 
beszélni és a hangokat kiejteni. Mert nem lévén más mód beszéd
jének létrehozására, mint az, hogy megtanítjuk őt, miképpen kell 
(bizonyos meghatározott hangok képzésénél) a nyelvet, ajkakat, 
ínyt és egyéb beszédszerveket alkalmazni és mozgatni avégből, 
hogy képes legyen mesterségesen kiejteni a szavakat, amit mások 
megszokásból tesznek, nem is tudván hogyan. Elég nehéznek lehet 
tartanunk írásban kifejezni (még olyannak részére is, aki azt egé
szen jól érti) a beszélőszervek mozgásának ama roppant szaba
tos sajátságait és finomságait, amikre (bár mi azt észre nem vesz- 
szük) ügyelnie kell annak, ki hallásának, nyelve vezetőjének segít
sége nélkül kénytelen létrehozni a különböző hangokat, melyeket 
mi beszéd közben használunk. Ezen sajátságoknak legtöbbje any- 
nyira kiszabott és finom, továbbá különbségük a hangok képzésénél 
olyannyira csekély, hogy legtöbbször magunk, kik azokat minden
nap kiejtjük sem vagyunk képesek valóban gondos megfigyelés 
nélkül számot adni arról, hogy miféle művészettel, vagyis mozgás-
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sál képezzük azokat mimagunk; annál kevésbbé mást arra meg
tanítani, hogy miképpen lehet mindazt végrehajtani. És ha ennyire 
nehéz valakit mindezekre írásban megtanítani, aki egy nyelvet már 
ismer; mennyivel nagyobb természetesen a nehézség, hogy valaki 
hallás segítsége nélkül mondhassa ki a hangokat, ha nincs vala
mely más nyelv azoknak kifejezésére, mint csupán a néma jelbeszéd.

Ezen nehézségek (melyeket jól ismertem) még nem riasztot
tak vissza annyira ezen vállalkozástól, hogy mégis észre nem vet
tem volna annak lehetőségét, hogy a dolognak mind a két része 
végrehajtható.

Ami az elsőt (a hangok képzését) illeti, nem kételkedtem 
abban, hogy a fül nem kevésbbé kormányozza a nyelvet beszéd 
közben, mint a szem a kezet az írásnál vagy a lantjátszásnál. Ez 
teszi ugyanis érthetővé, hogy azoknak, kik valamely szerencsét
lenség következtében hallásukat egészen elveszítik, beszélőképes
ségük is elvesz és ennélfogva éppen olyan némák lesznek, mint 
amilyen süketek (mert bizonyos tekintetben ugyanazon nehézség
gel jár annak, ki nem hall: helyesen beszélni; mint annak, ki vak: 
folyékonyan írni). Minthogy pedig azt tapasztaljuk, hogy valamely 
hölgy oly nagy ügyességre tehet szert, hogy sötétben is játszik a 
lanton, habár azt lehetne hinni, hogy a gyors mozdulatok külön- 
félesége miatt a szem figyelme, valamint a fül ellenőrzése szüksé
ges a kéz irányítására; annálfogva nem tartottam lehetetlennek, 
hogy a beszélőszervek begyakorolhassák a kellő alakulatok kép
zését, bár sem a szem nem látja mozdulataikat, sem a fül észre 
észre nem veszi a hangot, mit létrehoznak.

A másik pedig, valamely nyelvnek megértése még inkább 
lehetségesnek látszik. Mert hiszen, ha a gyermekek a hallás segít
ségével napról-napra észrevétlenül meg tudják szerezni a szavak 
ismeretét azoknak különféle kapcsolásmódjával és jelentményével 
együtt úgy, hogy néhány év alatt kellő jártasságra tesznek szert 
abban, hogy magukat anyanyelvükön kifejezni tudják (legalább is 
ami abban a közhasználatú kifejezéseket és fogalmakat illeti) miért 
kellene lehetetlennek tartanunk, hogy a szem (bár némi fáradság
gal) éppúgy fölhasználhassa a betűknek, vagy más jegyeknek 
bizonyos csoportosítását a különböző észbeli fogalmak érzékelte
tésére, mint a fül a hangok csoportosítását? Mert habár a jelen 
körülmények között valóban igaz az, hogy a betűk nálunk a han
goknak éppoly közvetlen jegyei, mint ahogy a hangok a fogal
maknak: magának a dolognak természete szerint semmi ok sincs 
arra, hogy miért ne lehetne a betűket és jegyeket gondolataink
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kifejezésére éppoly helyesen használni közvetlenül, mint hangok 
közbejöttével.

Ez annyira igaz (bár általánosan nem veszik figyelembe)» 
hogy a mindennapi gyakorlatban is meg van nem csupán a khinaiak- 
nál, kiknek egész nyelvük állítólag olyan jegyekből áll, amelyek 
a szavak hangjától függetlenül tárgyakat és fogalmakat jelentenek, 
miért is különböző módon mondanak ki olyasmit, ami az írásban 
egymástól nem különbözik (mint ahogy az 1, 2, 3 jegyeket egy, 
kettő, három helyett írjuk; miket pl. a francia így olvas- un, deux, 
trois); hanem részben minálunk magunknál is, mint pl. a most 
említett számjegyeknél, valamint a mértékek és az ércek jelzésére 
szolgáló sok más jegynél, miket különféle nemzetek különbség 
nélkül használnak ugyanazon fogalmak kifejezésére, habár külön
böző szóhangokkal ejtik is ki azokat. Még gyakrabban tapasztal
juk ezt a felsőbb mennyiségtan alkalmazásánál és a betüszámtani 
műveleteknél, amiket olyan jelképekkel fejezünk ki, melyeknél oly 
kévéssé szükséges a szavak közbejötté azok jelentményének meg
értetésére, hogy ha különböző egyének fejezik ki szavakkal azon 
jegyeknek értelmét, éppoly kevéssé fognak ugyanazon szavakban 
megegyezni (habár mindnyájan ugyanazon értelmet fejezik is ki), 
mint mikor két fordító egy és ugyanazon könyvet valamely más 
nyelvre fordít.

Nem is akarom kétségbe vonni valamely általános írásmód 
bevezetésének gyakorlati lehetőségét, melyen minden, bár külön
böző nyelvű nemzet kifejezhesse közös fogalmait; sőt hogy mint
egy két vagy három (vagy több) személy megbeszélés után meg
egyezhessék oly jegyekben, melyek segítségével egyik a másik 
előtt gondolatait írásban kifejezheti tekintet nélkül a szavak hang
jaira. Annyira távol áll ez a lehetetlenségtől, hogy azt magától 
értetődőleg lehetségesnek kell tartanunk, ha nem is éppen köny- 
nyünek. És ha ez újonnan kitalált jegyekkel megtörténhetik, miért 
nem éppen úgy azokkal is, melyek már előbb használatban voltak? 
Ezek azok számára, kik közönséges használatukat ismerik: han
gokat fognak jelenteni; azok számára azonban, kik nem ismerik, 
vagy arra figyelmet nem fordítanak: tárgyak és fogalmak közvet- 
vetlen kifejezésére szolgálhatnak, mintha semmi egyebet nem jelen
tenének. Ennek folytán, amíg tisztán tetszésszerinti dolog, hogy 
miféle jeggyel fejezünk ki valamely tárgyat, vagy fogalmat, jogo
san használhatjuk azon jegyet, vagy betűk csoportosítását valamely 
tárgy szemléltető kifejezésére a süket előtt, amellyel mások annak 
hangját, vagy nevét fejezik ki az előtt, ki hall. E szerint a süket
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számára valóban a tárgy jegye lesz az, ami más előtt csak a szó 
hangjait fejezi ki, holott mindkettőjük számára ugyanazon fogalmat 
jelenti. És ez már a nyelvnek megértése.

A dolog természetéből folyó lehetőségnek ezen alap-okaihoz 
közvetlenül csatolok még egy bizonyítékot, ami ugyanazon dolog 
erkölcsi lehetőségének gondolatát keltette bennem, vagyis hogy 
gyakorlatban véghezvinni nem lehetetlen. És minthogy ezen tudó
sítás olyan embernek szól, ki a mennyiségtannak oly nagy ked
velője és abban mester is, nem kételkedem, hogy ezen érv nagyon 
meggyőző erejű lesz. Tudva levő, hogy mily kevés és jelenték
telen alaptételből meríti erejét a mértan egész rendszere azoknak 
folytonos következetessége miatt. Ha ily nagyszerű építmény és 
gyönyörű alkotás emelkedhetik és szilárdan megállhat oly csekély 
alapon: nem tarthattam hihetetlennek, hogy lehetséges valamely 
figyelemreméltó eredményt elérni ezen vállalkozásban, bármilyen 
igénytelen volt is először annak kezdete. Azokból a csekély moz
dulatokból és taglejtésekből ugyanis, melyeknek bizonyos termé
szetes jelentésük van, kellő beosztás mellett fokozatosan átmehe
tünk az egész nyelv magyarázatára és egyszersmind alkalmazhat
juk a'beszélőszervek mozgásának és alakulatának valamely kívánt 
hang képzéséhez szükséges sajátszerűségeit. így végrehajthatjuk 
mind a két részét annak, amire törekszünk.

A legközelebbi indító ok, hogy erre vállalkozzam, a tanítvány 
személyére való tekintet volt (ami ilyen természetű dolognál nem 
csekély fontosságú), kiről azt állították, hogy igen eleven eszű és 
tanulékony (és ezért alkalmas alany a kísérlet véghez vitelére), és 
legalább annyit ért a mennyiségtanhoz, hogy képeket rajzolni tud, 
mint mondották, nem csekély ügyességre tett szert. Mindez annak 
elhivésére bírt, hogy nem képtelen a türelemre, amire szükség 
van a hangok kiejtésénél előforduló csekély eltérések sajátságainak 
megfigyeléséhez ; amennyiben már hozzá szokott, hogy észrevegye 
és utánozni tudja a képnek azon aprólékos finomságait, amik nél
kül lehetetlen valamely képet jól lerajzolni.

Hozzá kell még tennem azt, hogy valamikor beszélni is tu
dott, bár olyan régen ezelőtt, hogy (azt hiszem) arra alig emlék
szik. Valamely véletlen eset miatt u. i. mintegy öt éves korában 
elvesztvén hallását, következésképpen elvesztette beszélő képességét 
is. Nem az egészet egyszerre, hanem lassankint egymásután körül
belül félévi idő alatt. Bár ez megerősíti azt a feltevést, mit kevés
sel előbb említettem, hogy a fül a nyelvet igazgassa (minthogy a 
beszéd készsége, melyet hallás által szerzett, avval együtt el is
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veszett), s bár éppen ez visszariaszthatott volna a vállalkozástól: 
még is nagyon biztatott az a tudat, hogy beszélő képességének hiánya 
csak hallóképessége hiányának következménye és tulajdonképpen 
nem abból ered, hogy a beszélőszervek alkalmatlanok volnának a 
hangok létre hozására. A beszédnek ifjú éveiben történt elhanyago
lása amikora beszélőszervek még gyöngédek lévén, hajlékonyabbak 
is lettek volna, most kevésbbé alkalmassá teheti azokat ama pontos
ságra, melyet a gyermekéi elérnek (mint naponta tapasztalunk; alap
jában nagyon nehéz lévén ugyanis, ha nem lehetetlen is valamely 
idegent felnőtt korában oly hang, vagy nyelv pontos kiejtésére meg
tanítani, amit ifjú korában meg nem tanult). De ha csak annyira el 
tudja is sajátítani a beszédet, mint ahogy valamely vele egykorú ide
gen meg tud tanulni angolul beszélni, s ami még hiányozni fog azon 
szabatosságból, melyet a benszülött gyermekkorától fogva megsze
rez: elfogulatlan bírálat neki azt igen könnyen elengedheti.

Miután tehát közöltem Önnel azon érveket, melyek engem 
arra indítottak, hogy ezen dologra vállalkozzam; nehogy Ön azt 
gondolhassa, hogy túlságosan elbizakodva fogok a dologhoz, és 
szerfölött való hiúságban találhasson vétkesnek, amennyiben na
gyobb sikerrel kecsegtetem magamat, mint amekkorát okosan 
remélni lehet: szükségesnek tartom még azt is jelenteni Önnek, 
mekkora eredményt tűzhetek ki magam elé ezen vállalkozásban, 
mint valószínűt.

És pedig, ami annak első részét (t. i. a beszéd használatát) 
illeti ; bár hittem azt, hogy sokkal többet lehet véghezvinni, mint 
amennyit általában végrehajlhatónak gondolnak, s hogy lehetséges 
tanítványomnak beszélni épúgy, mint az, hogy megértsék őt: azt 
azonban nem ígérhettem, hogy oly tökéletesen fog beszélni, hogy 
figyelmes fül könnyen észre ne vehetne némi hiányokat, vagy 
csekély eltéréseket más emberek rendes hanglejtésétől, vagy kiej
tésétől (hiszen mindennap látunk ehhez hasonlót, hogy nem csu
pán idegenek, hanem saját honfitársaink is az ország távolabb eső 
részeiben alig tudnak olyan szabatosan beszélni, hogy jelentékeny 
eltérést és különbséget ne födözhetnénk föl a London-bán hasz
nálatos tájszólástól vagy hanglejtéstől). És ez nem csupán a leg
utóbb említett oknál fogva történik (hogy t. i. a beszélőszervek 
kevésbbé alkalmasak olyan hangokra, melyekhez kezdettől fogva 
hozzá nem szoktak), hanem különösen a másik ok miatt, hogy t.
i. a hallás szükséges a nyelv vezetésére. Mert bár nem kételkedem 
abban, hogy valaki, aki jól tud írni, megszokás folytán olyan ügyes
ségre tehet szert, hogy sötétben is tűrhetően írjon; azt mégsem

119



120 Szabó Imre

várhatjuk, hogy azt éppen olyan szépen végezze, mintha kezének 
mozdulatait látná. Úgy szintén azt sem várhatjuk el észszerűen, 
hogy az, aki nem hall, habár valósággal tud is beszélni, azt oly 
szabatosan teljesítse, mintha hallásának segítségével is rendelkeznék.

Azt tehát nem Ígérhetem, sem valóban nem remélhetem, 
hogy tanítványom bármily tökéletesen megtanuljon is beszélni, 
képes legyen azt oly mértékben használni, mint mások teszik. 
Miután t. i. nem képes hallani azt, amit mások mondanak neki, 
époly kevéssé, mint mikor saját gondolatait mások előtt kifejezi: 
nem tudja annak beszélgetés közben annyira hasznát venni, mint 
mások tehetik. És habár lehetségesnek tarthatjuk is azt, hogy 
idővel képes lesz az ajkak mozgásáról, amit a szem lát, leolvasni 
azt, amit neki mondanak (amiről módomban áll biztos véleményt 
mondani, miután hozzávetőleg sokat lehet beszélni mindkét rész
ről) : ezt azonban nem várhatjuk előbb, míg legalább annyira tö
kéletesen magáévá nem teszi a nyelvet, hogy néhány betű isme
retéből képes legyen a szónak hátralevő részét és néhány szóból 
a mondatnak hátralevő részét, vagy legalább annak értelmét való
színű hozzávetés útján kiegészíteni (mint ahogy mi a jegyekkel 
írt leveleket kibetüzzük). Mert hogy a szem a beszélőszervek moz
gásának minden különbözőségét tényleg észrevegye és meglássa, 
hogy miféle hangok képződnek azon mozgások által (amiknek 
egyrésze belül történik, és szemmel egyáltalában nem látható): nem 
is képzelhető.

Ami pedig vállalkozásom másik részét, a nyelv megértését 
illeti: egyáltalában nem látok okot a kételkedésre, hogy azt is 
éppoly tökéletesen el ne sajátíthatná, mint akiknek hallásuk meg
van; és hogy, ha annyi idői engedünk neki, amennyire másnak 
szüksége van, hogy a nyelvet tökéletesen elsajátítsa szépségeivel 
együtt*; éppoly jól ne érthetne és éppoly helyesen ne írhatna vala
mely nyelven, mint más; és hogy (csupán azt leszámítva, ami 
kizárólag a hangtól függ, mint hangsúly, hanglejtés és hasonló 
alakiságok) kevesebbet érhetne el, mint azok, akiknek hallásuk van.

És amit különösen ő róla mondok, ugyanazt tartom bármely 
más értelmes egyénről az ő körülményei közt. Véleményem sze
rint ugyanis meg lehet őket tanítani a könyv és írótoll használa
tára éppúgy, mint másokat, ha helyes eljárást alkalmazunk e célra.

Hogy azt is közöljem most Önnel, milyen eljárást használtam 
idáig ezen terv végrehajtására, nem igen szükséges. Mert ha részle
tekbe bocsátkoznám, nagyon unalmas lenne; kivált mivel az eszkö
zök használata nagyon különböző és változatos aszerint, amint az adott
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eset és a körülmények kivánják. És ami az általános módszert illeti, 
azt már elegendőképpen kifejtettem.

Ami a beszédet illeti, legelőször azt kellett vele a lehető 
legkifejezőbb jelek által megértetnem, hogy milyen helyzetbe és 
mozgásba kell hoznia nyelvét, ajkait és egyéb beszélőszerveit azon 
hang létrehozására, melyet kívánok. Mikor ezt alaposan megma
gyaráztam, be is gyakorlom azt vele; ha elhibázza* megmutatom 
neki, miben tér el utasításomtól és hogy milyen körülményekre 
kell ügyelnie, hogy azt kijavíthassa. Ily módon, néhány kísérlet 
után és egy kis türelemmel megtanul előbb egy, azután más han
got; és a gyakori ismétlés abban megszilárdítja, vagy (ha meg
történnék, hogy valamit elfelejt) azt újra visszaszerzi,

És erre a dologra már előbb készültem annyiban, hogy ez
előtt más alkalommal (a beszédről szóló értekezésemben — De 
Loquela, — mely Angol Nyelvtanom elején jelent meg), a legpon
tosabb vizsgálat alá vettem (amire kevesen fordítanak gondot) az 
összes beszédhangok szabatos képzését (legalább saját nyelvünk
ben — az angolban —, és amelyeket ismertem); ami nélkül hiába
való volna ehhez a dologhoz fogni. Mert ha magunk sem tudjuk, 
vagy nem ügyelünk arra, hogyan használjuk saját szerveinket azon 
hangok képzésénél, melyeket kimondunk, nem valószínű, hogy 
ily módon mást tanítani képesek leszünk.

Ami a beszédtanítást illeti (mint ahogy a mennyiségtan né
hány előre adott alaptételből indul ki), avval a csekély számú 
mozdulattal és taglejtéssel, melyeknek valami természetes jelentésük 
van (és az egésznek mintegy alapul szolgálnak), és ama néhány 
jeggyel, melyekre már előbb rászokott, hogy azokkal gondolatait, 
amennyire tudta, kifejezze: kellett kezdenem, hogy őt megtanítsam, 
mi egyebet akarok még azokkal értésére adni. Így fokozatosan 
többet és többet nyújtottam és pedig mindig annyit, amennyire 
ilyen eljárás mellett képes voltam úgy hogy amit már túd, lépcső 
gyanánt szolgált ahhoz, amit majd tanulnia kell; mint ahogy a 
mennyiségtanban nem csupán alapelvekre, hanem előre adott és 
bebizonyított tételekre is támaszkodunk a következendők bizonyí
tásánál.

Csupán az van még hátra, hogy e jelentés, melyet Ön most 
tőlem kíván, teljes legyen, hogy közöljem Önnel, milyen előme- 
telt tettünk már. Amit, hacsak az Ön kívánsága nem követelné 
tőlem, kissé későbbre halasztottam volna, amíg valamennyire töké
letesebbé tehettem volna.

Valamivel több, mint két hónapig volt már nálam. Ezen idő
M agyar G yógypedagógia. 9
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alatt, bár nem lehet azt hinni, hogy ezt a müvet bevégeztem volna; 
de az eredmény nem oly csekély, hogy a vállalkozástól vissza
riasztana, hanem akkora, amekkorát csak ilyen rövid idő alatt 
kívánhatok, sőt több, mint amennyit vártam. Úgy hogy azt mond
hatom, hogy a legnagyobb nehézségen mindkét rész tekintetében 
csaknem túl vagyunk; ami még hátravan, alig egyéb, mint idő és 
gyakorlat dolga. Alig fordul már elő olyan szó, amelyet (kellő 
megfontolás után) kimondani nem tudna; hogy azonban ezt sza
batosan és gyorsan tehesse, elegendő időt kell neki engednünk a 
gyakorlásra, hogy azt megszokhassa.

Ami pedig a nyelvet illeti, bár teljesen mindegy lett volna 
neki, ki egyet sem ismert, hogy melyikkel kezdjük; mégis mint
hogy kétséget nem szenved, hogy neki az angol leghasznosabb 
és legszükségesebb: nem volt tanácsos valamely másikkal kez
deni. Mert habár a latint könnyebben tudja kiejteni (melyet a 
mássalhangzók torlódásának sokasága nem tesz oly bonyodal
massá) ; ez azonban sokkal csekélyebb jelentőségű ok, mint 
a másik.

Miután tehát evvel foglalkozik, már sok szót megtanult, és 
mondhatom, az angolnak jelentékeny részét, ami a gyakrabban hasz
nálatos szavakat illeti. Az egész nyelv azonban oly terjedelmes, 
bár máskülönben könnyű, hogy hosszabb időre van szükség töké
letessé tennie azt, mihez fogott.

És ez, Uram, eddig tett előhaladásunknak teljes leírása. Ha 
Ön jövendőben további eredményeinket érdemesnek ítéli, hogy 
azokról tudomást szerezzen, parancsoljon mindazzal, ami iránt e 
dologban még érdeklődik.

Oxford, 1662. március 14.
Uram,

az Ön kitűnőségének legalázatosabb szolgája,
Wallis János.

Jegyzet.

Wallis ezen Boyle Róbert lovaghoz intézett levele megjelent a Londoni 
Királyi Társaság Közleményeiben (Philosophical Transactions; July, 1670). A 
folyóirat szerkesztője ezen megjegyzést fűzi a levél elméhez:

„Ezen levél, bár néhány évvel ezelőtt íratott, csak nemrég jutott hozzánk, 
hogy ide fölvehessiik ; amely valóban méltó arra, hogy megörökítsük és a 
nagy közönség használatára közrebocsássuk.“

A levél után pedig ugyancsak a szerkesztő, mintegy magyarázatképpen 
ezt írja:
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..Azon egyén, kiről a fö.ntebbi levél szól, Whaley Dániel úr ( Whaley 
úrnak, northampton-i bérlőnek és ugyanazon város polgármesterének fia). 1662. 
május 21-én (nem sokkal ezen levél kelte után) bemutattatott a Királyi Tár
saság gyűlésén (miről az az napi események jegyzőkönyve szolgál részlete
sebb tudósítással) és a tagok jelenlétében az ő nagy megelégedésükre megle
hetős tisztán ejtette ki mindazon szavakat, amiket a társaság neki föladott; 
még pedig bár nem egészen a rendes hanghordozással és hangsúlyozással, 
mégis azonban úgy, hogy könnyen meg lehetett őt érteni. Erre a nevezett tudóst 
ugyanazon gyülekezet bíztatta is munkájának folytatására, mihez oly elmésen 
és eredményesen fogott hozzá. Ugyancsak ez idő tájt (Őfelsége hallván a dolog
ról és látni akarván őt) hasonló eredményt mutatott föl több alkalommal 
Whitehall-b&n Őfelsége a király, Őfensége Rupert trónörökös és számos más 
úr előtt, bár azután csak kevés időt fordított ezen ügyesség megszerzésére. Egy 
esztendő tartama alatt, ami Wallis doktornál való tartózkodásának egész ideje 
volt, elolvasta az angol bibliának nagy részét és oly nagy ügyességre tett szert» 
hogy a mindennapi dolgokban érthetően tudja magát kifejezni; megérti a hoz
zája írott leveleket és tud azokra választ írni, ha nem is választékosán, de 
mégis úgy, hogy meg lehet érteni. Néhány külföldi előtt (kik kiváncsiságból 
eljöttek látni őf> gyakran nemcsak olvasott angolul és latinul, hanem ki is 
mondta a legnehezebb szavakat az ő nyelvükön (még lengyelül is), amit csak 
azok neki föl tudtak adni. Azon idő óta, bár nem volt alkalma oktató hiányá
ban további előmenetelt tenni, azt azonban megtartotta, amit megtanult; vagy 
ha valamit elfelejtett volna néhány hang kiejtésénél a kellő szabatosságból, azt 
kevés segítséggel könnyen visszaszerzi.

Nem is ez az egyedüli ember, akin az említett tudós művészetének 
eredményét bemutatta ; hanem azóta ugyanezt mással is megtette (ez egy igen 
jó családból való és jómódú fiatal nemes — Popham Sándor — volt), kinek 
születésétől fogva hiányzott a hallása.“

Érdemesnek találtam a következőkben még lefordítani a szerkesztő azon 
ismertetését is, melyet Wallis „De Loquela“ című művéről folytatólag ugyan
ott közöl:

„Ez alkalommal igen helyénvalónak gondolom megemliteni ugyanazon 
szerzőnek ama kisded latin értekezését, mely először 1653-ban jelent meg. 
Címe ; De Loquela (A beszéd) Angol nyelvtanának elején (mely szintén latinul 
van írva). Ezen tanulmányban a beszédről (melyre jelen levelében hivatkozik, 
s melyre támaszkodva mert ezen nehéz feladathoz fogni) egészen szabatosan 
kifejti a beszéd közben használt valamennyi betű hangjának képzésmódját, úgy 
az angolra, mint egyéb nyelvekre vonatkozólag. És ez, azt hiszem, az első 
könyv, mely valaha megjelent e tárgyról (mert bár egyik-másik szerző előbb 
is mondott valamit itt-ott alkalomszerűleg egyes betűk képzéséről; azonban 
tudomásom szerint egy sem vállalkozott arra ő előtte, hogy valamennyiről 
számot adjon). Vájjon valaki ő utána több szakértelemmel és nagyobb szaba
tossággal hajtotta-e végre ugyanezt, egyáltalában nem akarom magamra venni, 
hogy erről határozott ítéletet mondjak. Angol Nyelvtanában (melynek elején 
áll ezen tanulmány a beszédről) oly röviden és világosan magyarázza meg ezt 
a nyelvet, hogy igen nagy hasznát vehetik nem csupán az idegenek, annak 
könnyű elsajátítása céljából, hanem még maguk az angolok is, hogy saját nyel
vüknek helyes szellemét — genius — (amiről kevesen vesznek tudomást) vilá® 
gosan megismerjék.“

%
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Szükségesnek tartom még végül azt megemlíteni, hogy Waltis ezen 
levele latinul is megjelent a Miscellanea Curiosa Medico-Physica Acad. Nat. 
Curios. Vratisl. című folyóiratban, 1670-ben. Magam ugyan nem tudtam 
hozzájutni, hanem Orasshoff említi, hogy az ő német fordítása ennek nyomán 
készült.

Fordító.

A gyeugetelietségű gyermekek előkészítő oktatása.

II. Az előkészítő oktatás módszeréről általában.
Az eddigiekben kifejtettem, hogy miért tartom szükségesnek 

a gyengetehetségü gyermekek oktatására szolgáló intézményeknek 
előkészítő osztállyal való ellátását s körvonalaztam általánosságban 
ezeknek az osztályoknak célját, rendeltetését is. Ugyancsak fel
említettem röviden, hogy az elméletben kitűzött cél elérésére a 
gyakorlat milyen eszközöket, illetve gyakorlatokat állapított meg. 
A gyakorlatok egyik csoportja, melyek főleg az intellektulis ké
pességek fejlesztését célozzák, érzékszervek fejlesztése, vagy szem- 
léltelő gyakorlatok elnevezés alatt vonhatók össze. Azokat a gya
korlatokat, melyek első sorban a testi ügyesség fokozására s a 
tevékenységi ösztön és kedv felébresztésére szolgálnak, foglalkoz
tató gyakorlatoknak nevezhetjük. A játék cím alatt összefoglalható 
nevelési eljárásoknak pedig egyéb rendeltetésük mellett a kedély 
nemesítése és művelése a céljuk. E három irányban különbözteti 
meg az előkészítő oktatás tárgyait a budapesti állami gyógypeda
gógiai nevelő-intézet tanterve is.

Nevezzük azonban ezeket a gyakorlatokat bármily névvel, 
vagy osztályozzuk elméletileg bármi módon, gyakorlati keresztül 
vitelük csak akkor lesz sikeres, ha nem tévesztjük szem elöl, hogy 
ezeknek a gyakorlatoknak egy a céljuk: a gyengetehetségü gyer
mekek képességeinek összhangzatos fejlesztése. S amint egy a 
céljuk, éppenúgy kell a gyakorlatiasság és változatosság elvének 
érvényre juttatása mellett a kivitel alkalmával egybeolvadniok. Ha 
igaz az, hogy az egyéniség, különösen pedig a gyermeki lélek 
nem osztható úgy fejezetekre, mint egy könyv tartalma; akkor 
igaz az is, hogy az a tevékenység, amely a gyermeki lélekhez 
hozzáférközni s azt kezdetleges állapotából kiemelni igyekszik, 
nem jelenhetik meg részletekre osztva, bizonyos tudományos rend-
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szer szerint elszigelten, hanem összhangzatosan s ha különböző 
irányú is, de láncszemek módjára összefüggő hatásokban.

Aki a gyengetehetségű gyermekeket az első céltudatos neve
lésben részesíteni [hivatott, annak ezt az elvet mindenek fölött 
szem előtt kell tartania. Ne tévesztéssé meg magát senki azáltal, 
hogy a tanterv is külön-külön beszél az előkészítő oktatás egyes 
tárgyairól, sőt hogy az órarenden is minden óra foglalkozása más 
és más néven szerepel. Szerintem ez nem zárja ki azt, hogy pld. 
a foklalkoztató óra szoros értelemben vett tanítási anyagát fel ne 
válthatnánk kís időre, vagy szükség szerint akár a szemléltetés, 
vagy érzékszerv gyakorlás körébe vágó tevékenységgel, akár játék
kal. De sőt az észszerüség egyenesen ezt kívánja. A nevelés mun
kájában is álljon és jusson érvényre az a mondás, hogy minden 
órának, minden percnek tépd le a virágát. S az idő virágai a mi 
munkánkban az alkaiomszerűségek, az önmaguktól minden mester
kéltség nélkül kínálkozó természetes megtanítani valók. Hogy pél
dákat is említsek. Játék órát tartunk s ez alatt benyit a tanterembe 
a postás s levelet hoz. Nem vétek volna-e, ha a gyermekeknek 
ezáltal a jelenet által felidézett érdeklődését egyszerűen figyelmen 
kívül hagynánk s mit sem tennénk szóvá az egész esetből. Kinek- 
kinek pedagógiai érzéke s a gyermekek értelmi fokának mérle
gelése adhat útbaigazítást arra, hogy mit mondjon el ilyenkor, 
vagy mit mutasson meg a gyermekeknek. Minden esetre előfordul
hatnak az ilyen részletek: „Itt volt a postás bácsi. Levelet hozott. 
A levél borítékban van. A levélen piros bélyeg van. A levélpa
pír fehér, az írás rajta fekete. A postás bácsi kopogtatott az ajtón, 
mielőtt bejött A sapkáját leemelte és köszönt, stb. stb.“ Ha 
ugyanez az eset máskor is ismétlődnék, ismét felhasználnók az 
alkalmat tanítás tárgyáúl néhány percre, de megint más alakban, 
más szempontból. Így pld. arra hívnánk fel a gyermekek figyel
mét, hogy milyen a postás ruházata, vagy megitéltetnénk velük 
korát, nagyságát, hajának színét stb.

Egy másik dolog, amit talán említenem sem kellene, hogy 
pld. a beszédbeli hibák javítása nemcsak azon tárgy keretében 
kötelességünk, amelynek körében azt a tanterv felemlíti, hanem 
lépten-nyomon, minden órán, minden esetben valahányszor csak 
előfordul, — játék közben épúgy, mint foglalkozás alkalmával.

Aztán meg, ha tanítás közben valamelyik gyermek a tanítás 
tárgyának egyéb részletei iránt is érdeklődik, mint aminek szem
léltetését mi eredetileg magunk elé tüztük; elégítsük ki érdeklődé
sét s ne utasítsuk el őt kérdezősködésével ridegen. Ha pld. a
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csengőt csak abból a szempontból vesszük is tanítás tárgyául, 
hogy annak hangját a gyermekek behunyt szemmel is meg tud
ják különböztetni a pohár, a hegedű, vagy egyéb tárgy hangjától; 
helyesen járunk el, ha a gyermekek részéről megnyilvánult érdek
lődés folytán ezen tárgy egyéb tulajdonságait, színét, alakját, nagy
ságát, részeit stb. eredeti tervünk mellett szintén felemlítjük. Ha 
pedig egyik-másik növendékünk közbeszól, hogy a boci nyakán 
is van csengő, a templomban is, ezt sem szabad méltánylás nél
kül hagynunk, hanem fel kell használnunk alkalmul arra, hogy 
másik gyermektől is megkérdezzük, vájjon látott-e már csengőt, 
volt-e a kezében, stb.

Példát még számtalant említhetnék, de hiszen azokat a gya
korlatban ki-ki megtalálhatja. A felhozottakkal is csak némileg 
szemlélhetővé akartam tenni abbeli felfogásomat, hogy a gyenge
tehetségü gyermekek előkészítő-osztályában a különböző irányú 
gyakorlatok között éles válaszfalat felállítani nem is igen lehet, 
de nem is volna célszerű. Az úgynevezett összekapcsoló mód
szernek ha van valahol jogosultsága, úgy a mi előkészítő-osztá
lyunk ez a hely. jogosult pedig ennek az eljárásnak követése 
annál inkább, mert ezen a fokon nem lehet célunk az, hogy a 
növendékeinket pozitív ismeretekkel halmozzuk el, hanem igen is 
az a rendeltetésünk, hogy a gyermekek értelmét fejlesszük, képes
ségeiket minden irányban fokozzuk s emellett az iskolában való 
tartózkodást nekik kedvessé, kellemessé tegyük. Az értelem fej
lesztésére s a képességek fokozására pedig minden tárgy alkal
mas, amely iránt a gyermek érdeklődik, amely az ő lelkét meg
ragadja, s ugyancsak ilyen tárgyak tanítása által tudjuk megked- 
veltetni a gyermekekkel az iskolát. Tegyük tehát nyugodtan a ta
nítás kiinduló pontjául a gyermekek érdeklődését, ami viszont leg
többször az alkalomszerű jelenségekből meríti táplálékát s ne 
áldozzuk fel tanítási eljárásunkat a látszat kedvéért bizonyos sab
lonszerűségeknek, mert ez feltétlenül az eredmény rovására megy.

Mindezekből következik, hogy a gyengetehetségü gyerme
kek előkészítő-osztálya vezetőjének nevelési eljárásának anyagát 
nem lehet előre oly pontosan részekre, hónapokra, hetekre, vagy 
órákra osztania, mint ez az oktatás egyéb fokozatainál szokásos. 
Nincs is szükség erre. A tanterv, — talán épen a fentiekben ki
fejtett elv alapján, — nagy általánosságban megállapítja, hogy 
mire kell az illetőnek figyelemmel lennie, hogy növendékeinek 
minden képességét egyforma képzésben részesítse, hogy semmit 
el ne hanyagoljon. S ha ezt a tanterv bizonyos tudományos szem-



pontok szerint részekre osztottan teszi is, a tanító lelkében ezek
nek a részeknek együtt kell lenniük, egybe kell forrniok s a gya
korlati eljárását ezen egyöntetű néző pontoknak kell írányítaniok.

Egy másik igen fontos elv az előkészítő oktatás módszeré
nek megválasztásával az individualitás. Az általános részben mon
dottam már azt a szakemberek előtt általánosan ismert tényt, hogy 
bizony a gyengetehetségű gyermekek egyénenként minden tekin
tetben nagyon elütnek egymástól. Sokkal jelentékenyebb különb
ségeket találunk közöttük, mint a normális gyermekeknél. Szükség- 
szerű tehát, hogy ezeket a különbségeket nevelési eljárásunkban 
s különösen pedig annak kezdő fokán teljes mértékben méltá
nyoljuk. Az előkészítő-osztályban nézetem szerint az oktatásnak 
teljesen individuális alapokra kellene helyezkednie, bárha a körül
mények megengedik és úgy kívánják, több okból szívesen látnám 
ott néha-néha az együttes nevelési eljárást is. Föltétlenül kívána
tos azonban, hogy például az izgékony, ide-oda kapkodó termé
szetű gyermeket másképpen kezeljük, mint a nagyon is nyugod- 
tat, a semmittevésre hajlót; vagy azt, amilyiknek színérzéke bi
zonytalan, vagy amelyiknek beszédhibája nagy fokú stb. főleg 
abban az irányban gyakoroljuk, amely irányban fogyatkozásai leg
inkább feltűnőek. Hogy pedig az egyéni tanítás a maga egészében 
megvalósítható legyen, ez osztályokban legfeljebb 10 vagy 12 
növendék volna együttesen tanítandó, egy vezetőre bízandó.

Itt említem meg, hogy az individuális nevelés sikere érde
kében elengedhetetlen és elsőrendű követelmény a gyermekek 
egyéniségének tanulmányozása, pontos megfigyelése és megálla
pítása. Hogy ez miként történhetik, arra vonatkozólag kitűnő útba
igazításokat találhat az érdeklődő a magyar szerzők közül Ransch- 
burg Pál dr. különböző munkáiban, valamint Ákos Istvánnak a 
„Magyar Gyógypedagógia“ 1909. évi 4—5. számában „A képes
ségek megállapításának fontossága az oktatás szempontjából“ címen 
közzétett s gyakorlati szempontból igen értékes értekezésében.

Még csak egy dolog van, ami az előkészítő oktatás irányának 
megszabásánál nem volna figyelmen kívül hagyandó sami eljárásunk 
teljes sikerének szintén egyik sarkalatos tényezője: az oktatás nevelői 
-halasa. Mennyi panaszt hallunk mindenfelé a mai oktatási rendszer 
ellen, hogy az iskola csak tanít, de nem nevel, az erkölcsi motívumo
kat teljesen körén kívül hagyja. Csak ez a szemrehányás ne érje méltán 
a gyengetehetségűek iskoláit, főleg pedig az előkészítő osztályokat. 
Mert hiszen gyengetehetségü gyermekeinkkel szemben általában 
nem az az első rendű kötelességünk, hogy őket bizonyos isme-
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retek birtokába juttassuk, mentői tökéletesebb számolókká, olva
sókká, írókká tegyük; de már az igazán vétkezés volna egy inté
zet részéről, ha elfeledné növendékeivel megkedveltetni a munkát, 
elmulasztaná a tanítványokban felébreszteni az Isten s felebarátaik 
iránti szeretetet vagy nem szoktatná őket mindahoz, amit a társa
dalmi rend és illem megkövetel. S hogy pedig ez elérhető legyen, 
hogy a gyengetehetségű gyermekekből illemes, rendszerető, jó- 
akaratú, előzékeny, munkakedvelő, szorgalmas, szelíd s minden 
egyéb jó tulajdonsággal bíró egyének váljanak; a kezdet-kezde
tétől s vaskövetkezetességgel kell erre munkálnunk. Különösen 
legyen erre gondunk az eiőkészitő-oktatás alkalmával, ahol külön
ben bőségesen is kínálkozik az alkalom, amelyeknek helyes fel- 
használása a gyermek egész életére kiható nevelési eredményeket 
hozhat létre. Eszembe jut önkéntelenül hazai oktatásügyünk első 
mesterének, Berkes Jánosnak, többször tett az a kijelentése, hogy 
a gyengetehetségü gyermekeket nem annyira tanítani, mint inkább 
nevelni kell. A neveléssel sokkal nagyobb eredményeket érünk 
el, mint a tanítással. A tanítás sikere is azon múlik, vájjon helyes 

. nevelői alapokra van-e fektetve.
Nagy igazság rejlik ezekben s azért mindenek fölött kívána

tos, hogy a gyengetehetségü gyermekek előkészítő-oktatása ne 
sablonos tanítás, hanem összhangzatos, a gyermekek egyéniségét 
és képességeit minden tekintetben figyelembe vevő legtökéletesebb 
individuális nevelés legyen.

HAZAI HÍREK.

A magyarországi gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa s az intézetek testületéi és kiküldöttei március 16-án 
tisztelegtek Berkes János vezetésével gróf Zichy János vallás és 
közoktatásügyi ministernél, hogy kinevezése alkalmából üdvözöl
jék s arra kérjék, miszerint jóakaratu gondoskodását és figyelmét 
az ügyre s annak munkásaira is kiterjeszteni szíveskedjék. A nagy 
számú küldöttség élén Berkes János a következő beszéddel üd
vözölte a Minister Urat:

Nagyméltóságú Minister Úr;
Kegyelmes Urunk!

A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa, mely a 
gyógypedagógiai oktatásügyet illető kérdésekben Nagyméltóságod
nak első véleményező testületé, — továbbá az érzéki és az értelmi
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fogyatékosok oktatására hivatott hazai összes intézményeink tan
testületeinek kiküldöttjei mély hódolattal jelentek meg Nagyméltó
ságod előtt, hogy Nagyméltóságodat vallás- és közoktatásügyi 
mimsterré történt kinevezése — és igy a magyar közművelődés
nek elére állása alkalmából intézeteink nevében hódolatteljesen 
szivünk legmelegebb érzéseivel üdvözöljük.

Kegyelmes Urunk! A népnevelésre hivatott intézmények kö
zött nincs egy sem, mely oly magasztos feladatot töltene be, oly 
fontos hatású munkát végezne, mint a milyen munkát végeznek 
es betöltenek a siketnémák, a vakok és a szellemileg fogyatéko
sok intézetei. Mégis az ezen fogyatékosok oktatásával foglalkozó 
magyar gyógypedagógia hosszú időn át valóban mostoha gyer
meke volt úgy az államnak, mint a nagy társadalomnak.

Az utolsó 10—12 év azonban sokat, mondhatjuk egy egész 
évszázad mulasztásait pótolta helyre. E 10-12 év alatt intézmé- 
nyeink a lehetőség határai között számbelileg is megsokasodtak 
de főképen intensiv fejlődésükben oly egészséges és egységes 
irányzatot nyeltek, amely még a külföld figyelmét is magára vonta 

egészséges és egységes fejlődés manapság már a kül
föld előtt is mintául szolgál. A számbeli gyarapodást és ezt az 
egészséges belterjes fejlődést főképen és első sorban a közokta
tásügyi kormánynak köszönhetjük, mert az e szerencsétlenekkel 
való lokonérzés, könyörületesség és annak érzete, hogy segítsünk 
azokon, akiket a természet segedelem nélkül hagyott, főképen és 
első sóiban a közoktatási kormányban növekedett naggyá. Részint 
maga létesített a 10 — 12 év alatt intézeteket, részint pedig szere
tettel karolta fel s erkölcsi és anyagi támogatásban részesítette az 
oly társadalmi törekvést, mely ily humanisíikus intézménynek fel
állítását tűzte ki célul.

Kegyelmes Urunk 1 Ha a magyar gyógypedagógia az utolsó 
évtizedben belterjileg sokat is fejlődött, sajnosán kell azonban azt 
is bevallanunk, hogy intézményeink extensiv irányban még nem 
elégíthetik ki a várakozásokat. Itt még sok a tenni való e téren 
kis körben mozgunk, nehéz helyzettel küzködünk, mert hisz akár 
érzéki, akár az értelmi fogyatékosokat tekintjük is, közüiök még 
20%-nál több ez idő szerint sem részesül oktatásban. Kegyelmes 
Urunkat azonban úgy ismerjük, mint a munka emberét, úgy ismer
jük Nagyméltóságodat, mint aki a közművelődésnek minden intéz
ményét, minden munkását az őt megillető figyelemben részesíti 
ugyan, de nemesen éiző szivéhez mégis főképen a humanistikus 
intézmények állanak legközelebb. Ebben a tudatban hódolatteljes 
üdvözletünk mellett, úgy közművelődési, mint nemzetgazdasági 
szempontból is oly kiválóan fontos oktatásügyünket magas figyel
mébe ajánljuk s arra kérjük Nagyméltóságodat, hogy jóakaratú 
atyai gondoskodását, az állam háztartásából megengedett kere
tekben intézményeinkre is kiterjeszteni méhóztassék. Azokért kö- 
nyörgünk, akik az állam és a társadalom könyörületessége nélkül 
sohasem válhatnak igazi emberekké.

Kérelmünket meg is ismételjük és kívánjuk, hogy az Isten
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Nagyméltóságodat á kultúra élén és annak szolgálatában sokáig 
tartsa meg, testi és lelki jó erőben és egészségbe nsokáig'éltesse.“

A minister igen szívélyes hangon válaszolt az üdvözlő be
szédre s körülbelül a következőket mondotta:

Tisztelt Uraim ? Fogadják őszinte köszönetemet ama szives 
figyelemért, amelyben engem közoktatásügyi ministerré történt 
kineveztetésem alkalmából mai tömeges megjelenésükkel és tisztel
gésükkel részesítének.

Nem tagadhatom, hogy jóleső örömmel tölti el lelkemet az 
a tudat, hogy Önök közoktatási kormányzásom elé bizalommal 
tekintenek. Hogy igen nagy felelősséggel járó, terhes és fontos 
minisíeri munkakörömet sikerrel íölthessem be, avégből szüksé
gem van a magyar közoktatás minden egyes ágazatánál működő 
tisztviselői karnak bizalmára, buzgó munkálkodására és odaadó, 
lelkes támogatására. Éppen ezért erősen számítok a magyar gyógy
pedagógiai oktatásügy kipróbált munkásainak fokozott munkálko
dására és hathatós támogatására is.

Őszintén szólva ministeri állásom elfoglalása előtt csak nagy 
általánosságban ismertem a magyar gyógypedagógiai oktatásügyet. 
Viszont azonban nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy azalatt 
a rövid idő alatt is, amióta új hivatalomban vagyok, máris igen 
sok szépet hallottam és tapasztaltam ama nemes munkakörről, 
amelyet Önök töltenek be Tisztelt Uraim. Tudomásom van arról, 
hogy a magyar gyógypedagógiai intézmények az utóbbi évtized
ben nagyarányú fejlődést értek el s hogy teljes felvirágzásukat 
jóformán csak az anyagi eszközök elégtelensége akadályozta meg. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy a magam részéről nem ismerek ne
mesebb emberi hivatást, mint amely állandó cselekvő szeretettel 
igyekszik nyomorúságot szüntetni, szenvedést enyhíteni és könye- 
ket felszárítani. Már pedig Önök, Tisztelt Uraim, akik a testi és 
szellemi fogyatkozásban szenvedők oktatásügyével és nevelésével 
foglalkoznak, épen ennek az igazán szép és humánus cselekedet
nek a zászlóvivői. Teljes elismeréssel vagyok tehát az Önök nagy
fontosságú munkálkodása iránt s mondhatom, hogy nemcsak élénk 
érdeklődéssel fogom kisérni mindenkor a magyar gyógypedagó
giai oktatásügyet, de első sorban is arra fogok törekedni, hogy 
ezt az érdemes oktatáságot minél közelebbről s mentül részlete
sebben megismerhessem.

Ministerségem ideje alatt minden erőmből azon leszek, hogy 
az Önök által képviselt ügy úgy extenzive, mint intenzive is méltó
képen s a körülményekhez képest lehetőleg hatványozottan fej
lődjék. Ebből a szempontból legfontosabb és legsürgősebb fel
adatnak tekintem az általános tankötelezettségnek a gyógypeda
gógiai intézményekre való kiterjesztését, mint amely szilárd alapot 
biztosít majd a további fejlődés számára. Boldog leszek, ha ezt 
a törekvésemet ministerségem alatt siker fogja koronázni.

Legyenek továbbá meggyőződve arról, hogy meleg rokon- 
szenvvel fogom kisérni személyi érdekeiket is, miért is kérem 
Önöket, hogy forduljanak mindenkor bizalommal hozzám, mert



jogos kérelmeiknek nemcsak jóindulatú meghallgatására, de igaz
ságos és méltányos elintézésére is számíthatnak nálam.

Még egyszer szívesen ragadom meg az alkalmat, hogy meg
jelenésüket és megtisztelő üdvözletüket megköszönjem.

A minister beszéde általában megnyugtathat mindnyájunkat 
s igen fontos kijelentései egy még szebb jövő látképét nyitja meg 
előttünk. Csak az ország pénzügyi helyzete nyújtson egyúttal 
módot is arra, hogy a nemes szándékok valóra válthatók legyenek.

Dr. Telbisz Károly m. kir. udvari tanácsos, Temesvár sz. 
kir. város polgármestere, a gyógypedagógiai oktatásügynek egyik 
legkiválóbb pártfogója márc. hó 9-én ünnepelte meg polgármester
ségének 2b éves jubileumát. A város közönsége impozáns 
ünneppé avatta a jubileumot. Az ünneplésben részt vett a város 
egész polgársága vallásra, nemzetiségre és pártállásra való tekin
tet nélkül.

Már előző nap zászlódiszt öltött a város, este fél 9 órakor 
pedig az összes temesvári dalegyesületek közös szerenádot ad
tak a polgármesternek.

Másnap délelőtt fél 11 órakor vette kezdetét a jubileumi 
ünnepség a városháza tanácstermében, amely zsúfolásig megtelt 
előkelő közönséggel. Sorban tisztelgettek nála a törvényhatóság, 
a városi tisztikar, vármegye stb. mintegy 45 küldöttség. A temes
vári siketnéma intézet tanárai a helybeli összes állami tanintézetek 
tanáraival közösen tisztelegtek a polgármesternél.

A jubileum alkalmával a város polgársága körülbelül 
10,000 polgár aláírásával fényes kiállítású albumot — üdvözlő 
iratot — nyújtott át a polgármesternek, azon felül több emlék
tárgyat, többek között márványlapba elhelyezett ezüst plakettet 
nyújtottak át. A plakett egyik oldalán a polgármester dombor
művű arcképe látható, ezzel a körirattal:

Telbisz Károly polgármesteri negyed- 
százados jubileuma emlékére 

1885—1910.
E negyedszázad századokra szól.

A másik oldalán allegorikus kép van: egy rabbilincseiből 
felszabaduló és emelkedő nő.

A jubilánst ministerünk és a gyógypedagógiai szaktanács 
is üdvözölte.

A minister úr távirata így szól:
„Negyedszázados hivatali jubileuma alkalmából az oktatás

ügy és kultúra fejlesztése körül szerzett kiváló érdemeinek elis
merése mellett fogadja Méltóságod őszinte szerencsekivánatainrat.

Zichy János gróf s. k."
A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának üdvözlő 

irata így hangzik:
„A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa őszinte 

örömmel, igaz lelkesedéssel gratulál Méltóságodnak 25 éves 
polgármesteri jubileumához.
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Méltóságodnak Temesvár közgazdasági és kulturális fel
virágoztatásában elévülhetetlen érdemei vannak. Temesvári gyógy
pedagógiai intézményünk kezdeményezése, fejlesztése, fentartása 
szintén Méltóságod nevéhez fűződik.

Eredményekben oly gazdag munkássága előtt a mai szép 
ünnepen meghajtjuk legteljesebb elismerésünk zászlóját.

Náray-Szabó Sándor s. k. miniszteri tanácsos, szaktanácsi elnök.“
** *

Telbisz Károly, kinek arcképét lapunk elején hozzuk, rövid 
életrajzát is közöljük ez alkalomból: Született 1854. évi nov. hó 19-én 
a toroníálmegyei Németcsanádon. Gimnáziumi tanulmányait Szege
den, Győrött és Pozsonyban, a jogot Budapesten végezte. Az 1880-ik 
év nagyobb részét Párisban és Európa nyugati államainak beutazá
sával töltvén, azon év augusztus havában Temesvárott ügyvédi iro
dát nyitott. Temesvár sz. kir. város törvényhatóságának szolgálatába 
1883. évi szept. hó 17-én lépett, midőn a közgyűlés őt városi fő
ügyésznek választotta; az általános tisztújításon pedig főjegyzővé 
választatott. Török János Budapest székesfőváros államrendőrségi 
főkapitányává történt kineveztetése után dr. Telbisz Károlyt válasz
tották meg polgármesternek és azóta minden tisztujítás alkalmával 
egyhangúlag újból megválasztották ez állásra. 189Ó. évben királyi 
tanácsos, 1891-ben a 111. oszt. vaskorona-rend lovagja, 1905-ben 
pedig a magyar kir. udvari tanácsosi címet kapta.

** *
Hogy mit tett dr. Telbisz Károly Temesvár városáért, azt 

csak az tudja igazán, aki a várost 25 évvel ezelőtt látta és is
merte. A kis várost nagy gyárvárossá, a délvidék központjává 
emelte, mely így nemcsak ipari, hanem kulturális tekintetben is 
vezetésre van hivatva.

Hogy mit tett dr. Telbisz Károly a siketnémákért, azt az 
alábbi adatokkal vázoljuk.

1885-ben meglátogatta Telbisz a Schaffer Károly-féle magán
iskolát és e iátogatás hatása alatt 1886-ban városi jelleget adott 
az iskolának, a városi költségvetésbe pedig évi 500 forint segélyt 
állított be az iskola részére állandó tétel gyanánt.

1893 bán a város egészen átvette a siketnéma iskolát 
Schaffer Károlytól és fizette a tanerőket.

1897-ben 2400 □-ölnyi telket adott a város az intézet cél
jaira. E teleknek az ára most a Dózsa-utca felől négyszögölenként 
50 korona s így a telek 100,000 korona értéket képvisel.

Ugyanekkor 70,000 korona költséggel önálló hajlékot ka
pott az intézet a várostól.

1900 bán 16,493 K költséggel két földszintes szárnyat épít
tetett a város az intézetnek, a vidéki gyermekek részére pedig 
37,075 K költséggel külön internátust emelt. Ezenkívül pedig 
1893. óta nemcsak az összes dologi kiadásokat fedezte és fedezi 
a város, hanem gondoskodik a szegény sorsú növendékek ellá
tásáról is.
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íme ezt köszönheti ügyünk dr. Telbisz Károlynak! Jubi
leuma alkalmából mély hálával köszönjük meg azt a nagy támo
gatást, amellyel az intézetnek az embermentés nehéz munkáját 
megkönnyítette és egyáltalában lehetővé tette.

Amig a temesvári siketnéma intézet áll, örökké Telbisz 
Károly fenkölt gondolkozását, humánus érzületét és nemes jó 
szivét fogja hirdetni 1 Zádor Endre.

Klis Lajos díszoklevelének átadása. Ismeretes lapunk 
olvasói előtt, hogy Klis Lajost a „Siketnéma Intézeti Tanárok Or
szágos Egyesülete“ múlt évi közgyűlésén örökös tiszteletbeli elnö
kévé választotta. Az erről szóló okmányt a folyó évi március 19-iki 
választmányi gyűlésen adták át. Az okmány keretét a kecskeméti 
intézet egyik növendékének igen szép rajza díszíti. Maga az ok
mány a következőleg hangzik.

Bizonyságtevés
arról, hogy a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ 
1909. évi július hó 3 án és 4-én Eger városában tartott rendes 
közgyűlésén nagyságos Klis Lajos urat, a siketnémák budapesti 
intézetének érdemes igazgatóját, a magyar siketnémák oktatásügyé
ért szívének egész melegével, lelkének gazdag tartalmával rajongó, 
a kartársi szeretetet és együttérzést példás módon ápoló férfiút 
hat évi buzgó és eredményes elnöki működésének elismerése 
okáért egy akarattal választotta az egyesület örökös tiszteletbeli 
elnökévé. A kartársi megbecsülés egyik legfőbb jele az igazi ér
demnek. Kecskemét, 1910. március hó 19. Németh László s. k 
elnök. Kegler Ferenc s. k. titkár.

Gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa 1910. 
évi április hó 2-án tartott gyűlésének tárgysorozata:

I. Bejelentések.
II. Tárgyalások.

1. Az 1911. évi költségvetési előirányzat.
2. A snk. debreceni int. tantestületének márc. 2-i jkönyve.
3. Heves vm. kir. tanfelügyelőjének az egri kisegítő iskola 

érdekében tett felterjesztése.
4. A snk. temesvári int. ág. ev. hitoktatójának szakvizsgálata.
5. A borosjenői gyógyp. int.-nél szervezendő tanitónői állás.
6. Az ungvári g. k. hitoktató szakvizsgálata.
Alapítvány a kolozsvári vakok intézetének. Özv. domb-

t'ádi Dombrády Gyuláné a vakok kolozsvári intézeténél — elhalt 
kis leánya emlékére — 1000 koronás alapítványt tett, s az inté
zetnek egy 800 koronát érő zongorát adományozott.

Alapítvány a vakok kolozsvári intézete javára. A vakok 
intézetének 14 növendéke igazgatójuk és Rápó Mihály theologus 
vezetése mellett április 4 én kirándulást tettek Gyulafehérvárra, s 
ott gróf Mailáth G. Károly védősége alatt ünnepélyt rendeztek.

A műsor 8 pontból állt.
Ünnepély után egy vak növendék egyszerű és keresetlen 

szavakkal mondott köszönő-és búcsúbeszédet, amellyel az amúgy
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is könnyekig meghatott s mintegy ezer főre menő hallgató-közön
séget valósággal magával ragadta. Mailáth G. Károly püspök a 
növendékekhez szívhez szóló beszédet intézett, s a jelenlevők 
tomboló tetszése mellett kijelentette, hogy ő és Gyulafehérvár város 
együttesen egy 6000 koronás alapítványt tesznek a kolozsvári inté
zet javára.

A kirándulók a püspöki palotában kaptak szállást és teljes 
ellátást, s a püspök egész napon át, a visszaindulásig velük volt, 
velük foglalkozott, vigasztalta őket nagy szerencsétlenségükben, 
örömmel nézte munkájukat, hallgatta feleleteiket.

Az ünnepély jövedelme az alapítványon kivül még 451 K 
90 f volt.

A kolozsvári vakok intézete tantestülete utóbbi időkben tar
tott ilyen előadásokat Kolozsváron, Marosludason, Székelykocsár- 
don és Harasztoson. Ezen előadások 700 koronát jövedelmeztek.

Gautier Gyula, a francia közoktatásügyi minisztérium kö
zépiskolai ügyosztályának igazgatója, közoktatási intézményeink 
tanulmányozására a francia kormány megbízásából Budapesten 
négy napot töltött. Gyógypedagógiai intézményeink közül április 
hó 9-én meglátogatta a vakok budapesti intézetét. A hírneves 
pedagógust, ki Erődi Béla dr. udvari tanácsos, tankerületi főigaz
gató és egy francia újságíró kíséretében jött az intézetbe, Dr. 
Nárai-Szabó Sándor miniszteri tanácsos Ö Méllósága kalauzolta. 
Társaságában voltak még Neményi Imre miniszteri tanácsos, Fon
tenay vicomte francia főkonzul és dr. Ranschburg Pál idegorvos. 
A látogatók egy órán át tartózkodtak az intézetben.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Angolországi gyógypedagógiai intézetek szabályzatai

A gyengetehetségü és epileptikusok intézeteiben a tantárgyak a 
következők: A szellemileg fogyatékos gyermekeknél: Angol nyelv: 
tiszta és értelmes kiejtés, olvasás, írás, szavalás. Számolás: fejből 
számolás, pénzek és mértékek gyakorlati ismerete. Szülőföldismeret: 
Természetrajz s szemléltető oktatás. Rajz, Ének különös tekintettel 
a helyes lélekzetvételre. Torna, Kézimunka és kézügyesség. Az epi
leptikus és testileg fogyatékos gyermekeknél ezeken kívül tanítan- 
dók még: fogalmazás, irodalom, történelem és földrajz. E tárgyak 
olyan mértékben tanítandók, mint az elemi iskolában. A kézügyes
ségre heti 6 óra fordítandó és pedig az I. mellékletben látható 
ágak szerint. Epileptikus gyermekektől több követeltetik. A kivá
lasztásnál 1. a gyermek testi ereje és értelmi képessége, 2. jövő 
életpályája s keresetképességének fokozása az irányadó. Különösen 
kerülendő a veszéllyel járó iparág üzése. Ha az iskolában nincs 
megfelelő kézimunka terem, az oktatás másutt is történhet a bizott
ság beleegyezésével. Nem kjvánatos, hogy a szellemileg fogyaté
kos gyermekek közösön taníttassanak ép értelmüekkel. A tanítók
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életkora legalább 20 év legyen. Kivétel az alól csak a bizottság 
kifejezett engedélyével történhet. Végleges alkalmazás csak az 
iskola tanács által megállapított képesítés beigazolása után történ
het. Főtanítóul csak az alkalmazható, akinek kellő tapasztalata van. 
Minden osztály külön tanítóval kel!, hogy bírjon. Szellemileg fogya
tékos gyermekek nem taníthatók közösen a testi fogyatékosokkal, de 
a két iskola közös vezetés alatt állhat. A növendékek száma osz
tályonként csak 20 lehet, kivéve ha az osztályok száma 2-nél (több) 
volna, ez esetben a két alsó osztály kivételével a létszám átlago
san 25 lehet Időről-időre vizsgálat tartandó annak kipuhatolására, 
váljon a gyermek nem helyezhető-e át normális iskolába. Minden 
intézetben elhelyezett gyermek után, ha az rendesen járt iskolába 
s eredményes elméleti és kézügyességi oktatásban részesült, ha
vonta 7 s. fizetendő. Externatusban minden csoport után, melyben 
a tanításban részesülők átlagos száma megfelelő, évente az elmé
leti oktatásért 50 s. kézügyességi oktatásért 30 s. Ha a tanítás idő
szaka kevesebb, mint egy év, akkor a bizottság a tényleges taní
tási idő arányában adja meg a díjat. I. melléklet. A szellemileg 
fogyatékos gyermekek a következő kézügyességi oktatásban része
sülnek: a) kisebb gyermekeknél-, borsó fűzés, rajz, papír hajtogatás, 
papir hasogatás, papir vágás és ragasztás, papirfűzés, agyag mintá
zás, plasteline mintázás, háló fonás s más zsinór munka, óvodai 
varrás, fa szilánk vágás, nád munka, b) idősebb fiuknál: rajzolás 
és tervezés, ácsmunkák, szabás-varrás, cipőkészítés és foltozás, 
fogas készítés, szék fonás, kertészet és mezei munkák, házi foglal
kozás, háló és takarókészítés, sodrony munkák, betűszedés, kenyér
sütés, kosárfonás, c) idősebb leányoknál: főzés, mosás, háziasszonyi 
teendők, hímzés (lapos és magas) kötés, foltozás, gépvarrás, raj
zolás és tervezés, kosárfonás, székfonás, kertészkedés. Ugyanezen 
ágak tanítandók a siketnémáknál is azon hozzáadással, hogy eze
ken kívül még ruha és fehérnemű varrás, csipke készítés és sütés 
is tanítandó. A vakok kézügyességi oktatása: a) kisebb gyermekek
nél: szilánk fonás, agyag mintázás, borsó fűzés, borsó munkák, 
zsinorozás, csomózás, hálófonás és más zsinór munkák, takoró és 
háló csomózás, nádfonás, szalmafonás, b) idősebb fiuknál: agyag 
mintázás, kosárfonás, székfonás, kefekötés, famunkák, sodrony 
munkák, c) ibősebb leányoknál : háziipari hímzés, varrás, foltozás, 
kötés, székfonás, kosárfonás és kefekötés.

A  vakok tanárainak Xlll-ik kongresszusa 1910-ben Wien- 
ben. A vakok tanárainak Xll-ik kongresszusa Hamburgban elhatá
rozta, hogy a legközelebbi kongresszust Wienben fogják megtar
tani. Wiennek tehát 37 év elmúltával ismét alkalma lesz a vakok 
tanárait falai között tisztelhetni.

Az új kongresszusi szabályzatnak megfelelően a kongresszus 
előkészítése céljából megalakult Wienben a helyi intéző bizottság. 
Ezen bizottság tisztelettel hivja meg az érdekelteket a Wienben 
tartandó XlII-ik kongresszusra.

A kongresszus idejét a bizottság 1910 július 25—30-ig bezá
rólag állapította meg.
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A kongresszussal kapcsolatos kiállításon megtekinthetők mind
ama taneszközök, amelyeket az eddigi előrehaladás eredményeinek 
javára könyvelhetünk el.

Ezen kiállításra szánt taneszközök és vakok készítményei ez 
év április hó 25-ig bejelentendők.

Az összejövetel helye és a kiállítási helyiség a részletes prog
ramúiban lesz feltüntetve.

A kongresszusra való jelentkezések Alexander Mell, Wien 
11/2. Wittelsbachstrasse 5. alá küldendők.

Vakok küldeményei. A cs. kir. posta- és távirda igazgató
ság újabban nemcsak Ausztria belterületén engedélyez dombor- 
nyomású könyvek, írások részére tetemes árengedményt, hanem 
Bosznia- és Hercegovina tartományaira is kiterjesztette ez áldásos 
árkedvezményt.

Nyomorék gyermekek gyámolítása. 1910. március 31-én 
tartották Berlinben az urakházában az első német kogresszust a 
nyomorék gyermekek gyámolítása, illetve jövő gondoskodása érde
kében A kongresszuson több neves orvostudor tartott előadást, 
mint: dr. Hoeffmann, Königsberg, Vulpius heidelbergi tanár, dr. 
Bade Hannoverből, Ulbrich lelkész Krakóból stb.

A kongresszusi értekezések kaphatók: dr. Biesalski, Berlin 
S. 59, Fontane-Promenade 10. Ára 3 Márka.

Tankötelezettség. A porosz kultuszminiszter a siketnémák- 
és vakok tankötelezettségének törvénytervezetét március hó 10-én 
nyújtotta be a képviselőházban. sé

VEGYES.
A „Magyar Gyógypedagógia“ előfizetési díját beküldötték: 

Tasch Péter Temesvár 10, Varsányi Ferenc Eger 5, Pápay Mária 
Budapest 10, Skultéty Lajos Budapest 10, Tolnai Béla Budapest 
10, Beszédhibások javítására szolgáló áll. tanfolyam Budapest 10, 
Szipőts Marianne Pelsüc 10 K.

Budapest, 1910 április 8.
A Magyar Gyógypedagógia kiadóhivatala nevében:

Éltes M átyás, pénztáros 
Vili., Mosonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
■Sch, Kolozsvár- A közleményt köszönettel vettük. A kongressusra való 

küldetést leghelyesebb előterjesztésben kérelmezni. Kérjetek és adatik. A mun
kálkodás eredményének őszinte szívvel örvendünk.

Dr. Rejtő S. Cikkét köszönettel vettük, legnagyobb sajnálatunkra azon
ban a jelen számban nem hozhattuk. A jövő számban fogjuk sorát ejteni.

Bichler I. nyomása, Budapest, III., Lajos-utca 1M. szám.


