
Jelentés
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 1910. évi működésé

ről és a gyógypedagógiai oktatásügy jelen állapotáról.

A szaktanács tizenkét éves működésében szokásos gyakor
latnak és a szabályzat iránt való kötelességnek teszek eleget akkor, 
amidőn a szaktanács 1910. évi működéséről és általában a gyógy
pedagógiai oktatásügy jelen állapotáról felettes hatóságunknak és 
az oktatásügyünk iránt érdeklődő közönségnek az alábbiakban 
beszámolni szerencsés lehetek.

Az 1910. év oktatásügyünk történetében nevezetesebb alko
tásokat nem mutathat fel. A nehéz pénzügyi helyzet oktatásügyünk 
erőteljesebb fejlődését is hátráltatta. Több, már az előző évek 
folyamán előkészített munka befejezetlenül maradt, az oktatásügyünk 
extensiv fejlesztése pedig teljesen szünetelt. Mindazonáltal a szak
tanács minden egyes tagjában élő lelkesedés és buzgóság nem 
lohadt, az egyesített erő és a kölcsönös jóakarat nyomában ez 
úttal is megtaláljuk a határozott eredményeket.

Az év legnevezetesebb eseményeként emelhetjük ki. hogy 
Ő Felsege a gyógypedagógiai oktatásügy vezérét, a szaktanács 
elnökét, Dr. Náray-Szabó Sándor urat valóságos ministeri tanácsossá 
nevezte ki és államtitkári címmel és jelleggel tüntette ki. Oktatás
ügyünknek hatalmas arányokban való fejlődését kizárólag Ő Mél
tóságának köszönhetjük. Nagy örömmel kívánjuk e helyen is Ő 
Méltósága előtt legjobb kivánatainkat és legteljesebb elismerésünk 
kifejezését leróni. Bizalommal, a legszebb reményekkel nézhetünk 
a jövő elé, mert úgy tudjuk, hogy Ő Méltósága meleg szeretetét, 
önfeláldozó munkásságát, lelkesedését a gyógypedagógiai oktatás
ügy szolgálatába ezután is szívesen hozza és odaadóan szegődteti.

A szaktanács valamennyi gyógypedagógiai intézet tantestüle
tének jegyzőkönyvét mindig gondos figyelemben részesítette, a 
tanítási és nevelési kérdésekben tett jegyzőkönyvi javaslatokat 
bírálva és a saját véleményével terjesztette elő.

A gyógypedagógiai intézeteknél kezelt alapítványokra vonat
kozó utasításra véleményt mondott. Szabályozta, hogy a nem 
katholikus vallású növendékek, az érvényben lévő miniszteri ren
deletek alapján, az iskola látogatása alól mely napokon menthe
tők fel.

A múlt évi jelentésemben megemlékeztem arról, hogy a
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szaktanács a tankötelezettség kérdését a külföldi törvényes rendel
kezések összegyűjtése, egy füzetben való kiadása által előkészítette 
és a tankötelezettség kérdésében hazai viszonyainknak leginkább 
megfelelő törvénytervezet készítését az 1910. év feladatává teszi. 
Sajnos, a szaktanács ebbeli Ígéretét nem valósíthatta meg, a terve
zet egészen nem készülhetett e l; azonban munka alatt áll s az 
1911. év elején feltétlenül a szaktanács gyűlése elé kerül.

A szaktanács az intézeteket egyszer, csupán a tanév végén 
vizsgálta meg. Jegyzőkönyvi határozattal azonban kimondotta azt, 
hogy az évközi vizsgálatoknak nagy fontosságot tulajdonít, mert 
akár a tanítás eredményében, akár a methodikai eljárásban észlelt 
hiányok pótlására főképen az évközi vizsgálatok alkalmával tett 
biztosi észrevételek kapcsán nyílik alkalom.

A szaktanács a gyógypedagógiai intézeteknek a kézügyességi 
oktatás terén fölmutatott eredményét szintén bírálat tárgyává tette. 
És miután abban a véleményben van, hogy a kézügyességi oktatás 
egyes ágazatainak egy és ugyanazon, arra leginkább hivatott egyén 
által való tanítása jobbá, tökéletesebbé tenné az eredményt, a kéz
ügyességi oktatásnak ily értelemben való tanítására nézve a vall. 
és közoktatásügyi ministeriumhoz javaslatot terjesztett elő.

A szaktanács tagjaiban változás nem történt. Az előadói teen
dőket Berkes János látta el, jegyző volt Ákos István. Éltes Mátyás 
szaktanácsi tagsága állandósíttatott. A szaktanács az 1910. év folya
mán 10 gyűlést tartott, ügyforgalma 1096 számot tett.

1. A gyógypedagógiai tanítóképző működésében feljegyezhet
jük azt, hogy a tanári kar a f. évben is lelkiismeretes buzgósággal 
végezte az ifjú generatió nevelésére irányult munkáját. A képző 
hallgatóinak nemcsak elméleti képzésére tordított gondot, hanem 
minél tökéletesebb gyakorlati férfiakká való nevelését is különös 
figyelemben részesítette. Minden hallgató 12 gyakorlati írásbeli 
tételt dolgozott ki, ugyanannyi tanítást tartott, amely tanításokat, az 
összes hallgatók bevonásával mindig részletes bírálatok követték. 
A hallgatók ezenkívül állandóan hospitáltak a budapesti gyógype
dagógiai intézetek egyes osztályaiban, de a kézügyességi műhe
lyekben is és nehány tanulmányi kirándulást is tettek.

A képzőbe az 1910. év folyamán 12 ösztöndíjas és 1 ön
költséges hallgató vétetett fel. A másod éves hallgatók száma 17.

Az előadások egész éven át zavartalanul folytak. Az előadók 
az előző éviek voltak, de e téren mégis történt annyi változás, 
hogy a nm. vall. és közoktatásügyi ministerium a beszédhibák
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javítási módjának elméleti és gyakorlati előadásával, a második 
félévre, Istenes Károlyt bízta meg.

A képesítő vizsgálatok május, illetőleg június hó végén tar
tottak meg. A képesítő vizsgálatra 13 hallgató jelentkezett; ezek 
közül 8-an jeles, 4-en jó, 1 elégséges általános osztályzattal tették 
le a képesítő vizsgálatot. Alapvizsgálatot 18-án tettek, javító alap- 
vizsgálatra 1 jelentkezett.

2. Az ideges gyermekek alsó és középfokú intézete az év 
folyamán örvendetesen fejlődött a növendékek száma, működé
sének e második évében megkétszereződött. Az intézetnek jelenleg 
14 növendéke van, ezek közül 5 az elemi, 6 a polgári, 3 a gym- 
naziumi tagozatban nyer képzést.

Az intézet házirendjét a szaktanács bírálta meg és elfoga
dásra ajánlotta.

3 A siketnémák intézetei számban ugyan nem gyarapodtak, 
de a meglévő intézetek többje fokozatos fejlődést tüntet fel. 
Nehány siketnéma intézet, így a soproni, körmöcbányai az 1910. 
év folyamán fejlődött nyolc osztályúvá, de a növendékek kisebb szá
mára való tekintetből a 8-ik osztály egyelőre a szomszédos fokozatú 
7-ik osztállyal összevontan taníttatik. A temesvári intézet 8-ik osz
tálya ez évben önállósíttatott.

A szaktanács tevékenységét ennélfogva, a siketnémák okta
tásügyét illetőleg, nem annyira a szervezési munkálatok, mint inkább 
az intézetek életéből, benső működéséből, a tantestületektől alkal
milag napirendre hozott kérdések megvitatása és az ezekre vonat
kozó vélemény-, javaslat nyilvánítások foglalkoztatták.

Így véleményt mondott a szaktanács arra, vájjon az alsóbb 
osztálybeli növendékeket az egyes tantárgyakból részletesen kell-e 
osztályozni, avagy az osztályozás csupán általános kijelentésekre 
szorítkozzék és, hogy az első osztályos növendékeket kell-e az 
olvasásból is osztályozni. E tekintetben a szaktanács megfelelő 
indokolás mellett a részletes osztályozás javára döntött.

Véleményt mondott a szaktanács a szabályzatban megállapí
tott felvételi korhatárnak kiterjesztése ügyében, továbbá a tankö
teles koron túl lévő siketnémák oktatása kérdésében. Erre vonat
kozólag egy tervezetet is kidolgozott és megvitatott. Remélhetőleg 
hazánkban a tanköteles koron túl lévő siketnémák oktatása mielőbb 
megoldást nyer.

Egy napirendre került konkrét esetből kifolyólag elvileg ki
mondotta a szaktanács, hogy az olyan gyógypedagógiai tanító, 
aki a rajztanításhoz szükséges képesítést megszerezte és így a
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siketnémák intézeteinek magasabb osztályaiban való rajztanításra 
alapot nyert, a kötelező 24 óra keretén belül tanított rajzórákért 
külön díjazásra nem tarthat igényt.

Véleményt mondott a szaktanács abban a kérdésben is, hogy 
a siketnéma iparos növendékeknek meddig kell és lehet az ipar
iskolát látogatniók. Nevezetesen kimondotta, hogy habár az iparos 
tanonciskola 3 évfolyamú is, az 1884. évi XVII. t. c. 82. §-a értel
mében a siketnéma mindaddig növendéke lehet az iparos tanonc
iskolának, amíg tanítási ideje a mesternél tart.

Véleményt mondott a szaktanács a siketnémák kecskeméti 
intézetével kapcsolatosan működő varró iskola részére kidolgozott 
és bemutatott szabályzatra.

Ez úttal is csak elismerőleg nyilatkozhatunk a legtöbb siket
néma intézet tantestületének a végzett siketnémák gyámolítása 
ügyében kifejtett ügybuzgóságáról, és különösen arról a törekvé
séről, hogy lehetőleg minden siketnéma intézet mellett egyszers
mind iparos tanonciskola is működjék. Aradon az áll. gyermek- 
menhely 20—24 siketnéma leány részére családi telepet létesített, 
hogy erkölcsileg őket megóvja. A telepet a felügyelő-bizottságon 
kívül a gyermekvédő liga és a fehérkereszt gyermekvédő egyesü
let is hathatósan támogatja, segélyezi.

Megemlítjük itt, hogy a siketnémák soproni intézetének inter- 
natussal is egybekötött állandó otthona elkészült és az 1910 — 11. 
év elején rendeltetésének átadatott. Tető alatt van mára siketnémák 
pozsonyi intézetének épülete is. Kecskeméten, Debrecenben pedig 
az állandó épület kérdése az illetékes tényezőket most foglalkoz
tatja.

4. A vakok oktatása teréről a következőket jegyezhetjük fel.
A budapesti anyaintézet a gyengénlátó gyermekek részére 

külön iskolák felállítását kezdeményezte. E célból az igazgatóság 
tervezetet dolgozott ki, amely tervezet a szaktanács véleményével 
terjesztetett a vallás és közokt. ministerium döntése alá.

Az anyaintézetbe egy vak-siketnéma gyermek vétetett fel és 
ennek tanításával kísérleteznek. Magyarországon ez az első eset, 
hogy az állam vak-siketnéma gyermek tanításáról maga gondos
kodik.

A Braille rendszerű Írásmódnak minél szélesebb körben való 
ismertetését az intézet különös feladatának tekinti. Ez évben füze
teket tett közzé, amelyek alkalmasak arra, hogy a látók ezt az 
Írásrendszert elsajátítsák és a vakok könyvtárát, a külföld mintájára 
gyarapítsák,
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A vakok intézetei részt vettek a vakok tanítóinak Wienben, 
a nyári szünidő alatt tartott XIII. kongresszusával kapcsolatos kiál
lításon. Hazai intézeteink kiállítása úgy mennyiségi, valamint szak
szerűségi szempontból is általánosan feltűnt és közérdeklődés 
tárgya volt. A kongresszuson is intézeteink képviseletében több 
szakember jelent meg.

Az ifjú vakok szegedi és szombathelyi intézete szépen fejlő
dött; utóbbi helyen az intézet augusztus havában új és díszes 
palotáját foglalta el.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügye, miként az előző, 
úgy az 1910 ik év folyamán sem fejlődhetett kivánt mérvben. Az 
anyagi eszközök elégtelensége miatt több kisegítő iskola létesítését 
kellett jobb időkre elhalasztani.

A szellemileg fogyatékosok oktatását illetőleg megjegyezhetjük, 
hogy a szaktanács javaslatot tett, hogy a vidéken létesítendő kise
gítő iskolák szervezési élőmunkálataihoz esetről-esetre egy szak
ember küldessék ki, aki az illetékes tényezőknek a szükséges út
baigazításokat megadhatja.

A szaktanács a szellemileg fogyatékos gyermekeknek a katonai 
szolgálat alól való felmentése ügyében javaslatot terjesztett elő. 
Ebben a nemcsak a véderő érdekei szempontjából, de humánisz- 
tikus szempontból is kiválóan fontos kérdésben az volt a szaktanács 
javaslata, hogy az intézetek a felmentésnél a legmesszebbmenő 
közreműködésre köteleztessenek. A sorozás alá kerülő fogyatékos 
gyermek törzslapját kellő időben juttassák el a sorozó-bizottság 
elé, amely törzslap azután az illető gyermeknek testi és lelki álla
potáról megbiztató tájékoztatást nyújt és a katonai szolgálat alól 
való felmentésénél irányadóúl szolgálhat. Javasolta a szaktanács 
azt is, hogy a törzslapok beküldésére a magán intézetek tulajdo
nosai is köteleztessenek.

A kisegítő iskolák végleges tanterve az 1910. évben került 
ki a sajtó alól és annak az 1910—11. tanévtől az összes kisegítő 
iskolákban való kötelező használata elrendeltetett.

Említést érdemel még az, hogy a németországi kisegítő-iskolái 
tanítóknak három évenkint ismétlődő helyi érdekű gyűlésén hazánk
ból Éltes Mátyás kisegítő iskolai igazgató jelen volt, ott előadást 
tartott.

6. A m. kir. gyógypedagógiai psychologiai laboratórium mi
ként eddig, úgy az 1910-ik évben is a gyógypedagógiai tanító
képző céljait hathatósan szolgálta. Itt történt a hallgatóknak a köz
ponti idegrendszer- és az érzékszervek tanából való kiképzése
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elméleti és gyakorlati utón, amennyiben a hallgatóknak a labora
tórium műszerein és faniomain, valamint a rendeléseken megjelent 
ideges- és gyengetehetségű gyermekeken bő alkalmuk volt köz
vetlen észlelésük által is ismeretüket gyarapítani.

A laboratórium továbbá a tudományos búvárkodásnak és 
többféle tudományos kérdés megoldásának is színhelye volt. Ezek 
eredményét a laboratórium vezetője részben több kütföldi folyó
iratban, részben az év folyamán Insbruckban tartott kísérleti lélek
tani kongresszuson tartott referáló előadásában, részint az Encyklo- 
padisches Handbuch dér Heiipadagogik című munka eddig meg
jelent füzetében foglalt cikkeiben ismertette. A laboratóriumból 
kikerült dolgozatokról számos elismerő referátum jelent meg.

A laboratóriumot az 1910. évben is a külföldi pedagógusok 
és orvosok nagyszámban látogatták és tanulmányozták ; de a hazai 
szakférfiak közül is többen jártak oda tanulmányozás végett.

A laboratórium hetenkint kétszer tartott rendeléseket. Ezeken 
75 szellemileg fogyatékos vagyontalan gyermek részesült összesen 
105 esetben díjtalanúl orvos-pedagógiai tanácsban.

Az iskolaorvosoknak és az egészségtan tanárjelölt orvosok
nak az elme- és az idegélet egészségtanából való gyakorlati ki
képzése a laboratóriumban történt.

Örvendetesen említhetjük meg végül, hogy a szentpétervári 
kísérleti pedagógiai társaság a laboratórium vezetője Dr. Ransch- 
burg Pál egy. magántanárt, idegorvost, disztagjává választotta meg, 
életrajzát, egyszersmind arcképét is bekérte, hogy azt a közgyűlési 
termében kifüggessze.

7. A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam a 
szokásos szünidei képesítő tanfolyam, az 1910. évben nem tartatott 
meg. Gyógyító-tanfolyam volt kettő, ezenkívül állandó rendelést is 
végzett.

A január 10-ikétől junius közepéig tartó első gyógyítótan
folyamon 20 beszédhibás részesült megfelelő oktatásban és pedig 
14 dadogó, 6 pöszebeszédes. Ezek közül gyógyult 2, lényegesen 
javult 9, javult 4, keveset javult 2, nem javult 3.

A második gyógyítótanfolyam szeptember közepétől december 
végéig működött 13 beszédhibással; 11 dadogóval, 2 pöszebe- 
szédessel. E tanfolyamnak eredménye jelenleg még nem ismeretes.

A gyógypedagógiai tanítóképző hallgatói a gyógyító tanfo
lyamokon sajátítják el a beszédhibák javításának módját gyakorla
tilag.

Az állandó rendelés minden szombaton tartatott meg. Részt

Berkes János
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vettek azon a képző hallgatói is. Ezeken a rendelési órákon a 
képző hallgatói a beszédhibák mindenféle fajával megismerkedtek, 
egyúttal a beszédhibások felvételében is gyakoroltattak. A szülök 
vagy hozzátartozók pedig utasítást, tanácsot nyertek arra nézve, 
hogy a beszédhibás gyermekekkel mit tegyenek és hogyan foglal
kozzanak velük a szülei házban.

A beszédhibások tanfolyamával kapcsolatban s később meg- 
siketült, de a beszédképességet még el nem veszített gyermekekkel 
is történik újabban kísérletezés s ezek főképen a szájról való le
olvasásban gyakoroltatnak.

Az állami tanfolyamokon kívül az ország területén még sokan 
foglalkoznak a beszédhibások gyógyításával, Különösen a székes- 
főváros területén, a már az 1909. évi szaktanácsi jelentésben is 
említett beszédhibások osztálya szervezésével, egyrészt kiterjedt 
mérvben, másrészt nagy alapossággal és szakszerűséggel gyógyítják 
a beszédhibásokat.

Nehány székesfővárosi tanító gyakorlati előadásokat is tartott 
a székesfővárosi tanítók és tanítónők részére, hogy minél többen 
sajátíthassák el a beszédhibások gyógykezelését.

A székesfővárosban magántanfolyamot tart Skultéty Lajos, 
özv. Roboz Józsefné. A vidéken Tucsek Sándor Temesvárod, Láng 
István Szegeden, Tar József Kolozsváron.

Megemlítjük még, hogy a beszédhibák gyógyításának elmé
leti és gyakorlati részét ezentúl istenes Károly fogja előadni.

8. A személyi ügyeket illetőleg megemlítjük, hogy az 1910. 
évben 1 a X-ilc, 9-en a Xl-ik fizetési osztályba neveztettek ki. 
Állami tanítói kinevezést nyertek 9-en. A debreceni kisegítő-iskolá
nál üresedésben volt állami tanítói állás is betöltetett. Állásukban 
12-en véglegesíttettek.

Az év folyamán áthelyeztettek és pedig: Joó Sándor a siket
némák váci intézetétől az ifjú vakok szombathelyi intézetéhez, 
Krupa Pál a siketnémák váci intézetétől a bpesti áll. kisegítő 
iskolához, Schaffer Mátyás a siketnémák körmöcbányai intézetétől 
a siketnémák váci intézetéhez, Miskey Károly a siketnémák kör
möcbányai intézetétől a siketnémák egri intézetéhez, Schnitzl Gusz
táv a siketnémák kecskeméti intézetétől a siketnémák szegedi inté
zetéhez, Tasch Péter a siketnémák temesvári intézetétől az ifjú 
vakok szegedi intézetéhez, Eötvös László és Greiner László a 
siketnémák szegedi intézetétől a siketnémák egri, illetőleg debre
ceni intézetéhez, Veress Lajos a siketnémák egri intézetétől a siket
némák körmöcbányai intézetéhez, Tiffert György a siketnémák
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aradi intézetétől a borosjenői áll. gyógypedagógiai nevelő- és 
foglalkoztató intézethez.

Hitoktatói vizsgálatot tettek 3-an : Pozsonyban Dr. Kőhegyi 
József r. k., Temesvárod Dér István ág. ev., Debrecenben Lipcsey 
Gyula r. k. hitoktató.

9. A gyógypedagógiai oktatásügyet fájdalmas veszteség is 
érte. Oláh Károly Debrecen városának kulturtanácsosa, a siket
némák debreceni intézete igazgató tanácsának tagja, a siketnémák
nak és a siketnémák oktatásügyének nemesszivű, jó barátja 1910. 
évi február hó 20-án elhunyt. Erdős István a siketnémák kecskeméti 
intézetének tanítója 1910. május 19-én halt meg.

10. A gyógypedagógiai intézetek tantestületei a szegénysorsú 
növendékek eltartási költségeinek megszerzéséhez szükséges lel
kesítő munkásságukat ez évben is folytatták. E munkásságukat 
általában kielégítő erkölcsi és anyagi siker jutalmazta.

11. Az egészségi állapot, egyes szórványosan előfordult 
betegségektől eltekintve, kielégítő volt.

12. A növendékek szaporodásáról az e jelentéshez csatolt 
kimutatás számol be.

Berkes János
szakt. előadó.

A vakok panaszai.
Irta : Kirschenheuter Ferenc.

A szorgalmas újságolvasók, különösen azok, akik válogatás 
nélkül fogyasztják a liberális magyar sajtó termékeit, a közel
múltban sokat olvastak a vakokról, gyámolító egyesületükről és 
az egyesületben uralkodó rendellenes állapotokról.

Boulevardlapjaink rikító színekkel festik le a szegény vakok 
nyomorúságos helyzetét, a gondnok basáskodásait, részrehajlását, 
a vak munkások róvására való gazdálkodást, a munkabéreikből való 
stb. S minthogy a fürge kis lapok állandóan arra hivatkoznak, hogy 
mindezeket maguktól a vak gyámoltaktól tudják, egyenesen azok ké
résére írják, sőt itt ott közük az adatok forrását is, megnevezvén az 
egyes vak munkásokat: a közönség hitelt ad a nyomdafestéknek. Föl
hatolnak a panaszok az intéző körökig is. Vizsgálatot indít az egye-



A vakok panaszai 9

sülét elnöksége, vizsgálatot indít a minisztérium. S az eredmény 
negatív. A gondnokot az egész vonalon fölmentik.

Ezt is megtudja a közönség s csodálkozik, lehetetlennek 
tartja, hogy a sok vádból egynek se legyen reális alapja. Meg
indul tehát a dolog fölött az okoskodás. Ki-ki a maga módja 
szerint. Végső eredményében az olvasók kilencven százaléka a 
közmondással fogalmazza meg Ítéletét, hogy nem mozog a haraszt, 
ha nem fú a szél.

Mégsem lehet ott oly nagyon rendben a széna, ahol maguk 
a szegény vak munkások kiáltanak segítségért. Honnan is venné 
a bátorságot egy gyámoltalan vak, hogy nyíltan föllépjen gondo
zóival szemben, ha tűrhető a helyzete. S akárhány egyébként 
könyörületeslelkü ember meggondolja, hogy melyik perzselybe 
dobja filléreit, a vakokéba-e, vagy a másikba.

Ez a körülmény adta kötelességszerüen kezembe a tollat. A 
Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület gondnokságának meghurcol
tatásából származó ügyét részben már elintézték a vizsgálatok, 
részben pedig ei fogják intézni a lapok ellen megindított sajtóperek. 
Nem lehet tehát célom a gondnokság megvédelmezése, mely erre 
egyébként sem szorul- rá. De meg akarom menteni legalább a 
Magyar Gyógypedagógia olvasóinak körében a vakok számára 
azokat filléreket, amelyektől az egyesület iránt a közönség köreiben 
itt-ott támadt bizalmatlanság révén elesnek. Az ujsághajsza óta 
ugyanis lényegesen megcsappantak az egyesület könyöradomá- 
nyokból származó jövedelmei, amit természetesen maguk a vakok 
sinylenek meg.

Ha normális emberekről volna szó, hamar napirendre tér
hetnénk fölötte. Hisz ők maguk az okai, mért szórtak igaztalan 
vádakat vezetőségükre, viseljék most a következményeket. Ámde 
ők vakok, s amit tettek annak gyökerei, a mienktől sokban elütő 
leikük mélyéből fakadnak. Irgalmat tehát!

A vaksággal ugyanis, bár nem mindig, de igen gyakran 
együtt jár az elégedetlenség, a hálátlanság. Száz év óta, mióta 
rendszeresen oktatnak vakokat, alig van szakember, aki ennek 
okait ne kutatta volna. De egész terjedelmében elfogadhatóan még 
senki sem magyarázta meg. E soroknak sem célja e kérdés teljes 
megvilágítása, csak némi tájékoztatás nyújtása.

A nevelők általános nézete az, hogy a megelégedettséget és 
hálát a helyes nevelés és gyengéd bánásmód fejleszti ki a gyer
mekben. Köztudomású azonban, hogy a vakok túlnyomórésze az 
alsóbb néprétegbői származik, ahol pedig a megfelelő nevelés és



bánásmód vajmi kevésnek jut osztályrészül. Egy másik nézet, hogy 
az eikényeztetés öli ki a gyermekből a hálaérzést. Már pedig kevés 
szülő akad és minél mélyebben megyünk le a kultúra lépcsőin, 
annál kevesebb akad, aki vak gyermekét el ne kényeztetné. E né
zeteket el lehetne fogadni alapul, ha a hála olyan érzés volna, 
melynek csírái csak a zsengekorban képződhetnek és azontúl nem. 
Ez azonban valószínűtlen.

A zsengekort az iskolázás köre követi. Akkor tehát a vakok 
intézeteit kellene felelőssé tenni növendékeik hálátlanságáért. Ez 
még kevésbé fogadható el. Egy dán szakférfi azért másutt keresi 
az okot. Azt mondja, hogy a vakokat kora ifjúságuktól fogva any- 
nyira hozzászoktatják szívességek, segítségek elfogadásához, hogy 
ez lassankint azt a tudatot ébreszti bennük, mintha az épérzéküek 
segítségükkel kötelességet teljesítenének velük szemben; a köteles
ségteljesítésért pedig nem jár hála. Ennek a véleménynek már min
denesetre erősebb az alapja, de ez sem elégíthet ki. Főkép pedig 
nem találjuk meg ezen alapokon a vaknál az elégedetlenség és 
hálátlanság sokszor elemi erővel való kitörésének motivumait.

1822-ben a párisi intézetben a vakok fellázadtak, törtek, zúz
tak és hírneves igazgatójukat a leglehetetlenebb vádakkal illették. 
Nehány évvel ezelőtt Londonban egy munkatelepen ötszáz vak 
munkás sztrájkba lépett s oly vérvörös beszédeket mondtak, hogy 
a túlzó szocialista lapok mint mintákat közölték le, hogyan kell a 
munkaadókat lecsépelni. Pedig egy jóltevő egyesület látta el őket 
munkával, mely münkabéreiket, hogy létfenetartásukat biztosítsa, 
adományokból egészítette ki. Tavaly egy Baum Oszkár nevű egyéb
ként igen intelligens vak, miután intézetét elhagyta, egy könyvet 
adott ki, melyben nekiront igazgatójának, tanárainak, leszólja egész 
nevelési rendszerüket, azt mondja, hogy hazugságokat tanítanak, 
sőt címekkel illeti őket. Sok hasonló példát tudnánk említeni. Van 
magyar is. Sajnos talán a legszomorúbb valamennyi között. Tíz 
évvel ezelőtt boldogult igazgatónkat, akit túlzott ügyszeretete 
annyira vitt, hogy mint valóságos Calasansa, még éjeiét is közöttük 
töltötte, éjnek idején tettleg bántalmazták.

Ezek tehát már nem könyvelhetők el, mint egyszerű elége
detlenségek, hálátlanságok.

A vak ember lelke mélyén van valami, ami forr, valami, amit 
az épérzékü ember nem ismer, ami alkalomadtán kitör s kíméletet 
nem ismer és amit talán mi is éreznénk, ha megvakulnánk. Egy 
nagyon művelt vakkal beszéltem egyszer. Elmondta, hogyan vakult 
meg gyermekkorában. S mikor odaért, hogy testvérein nyomtalanúl
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tűnt el a betegség, kimondhatlan elkeseredéssel tört k i: mért kellett 
épen nekem belevakulnom ? Nem tőlem kérdezte. Az ő lelkűk 
harcban áll a sorssal, az Istennel. És hogy ez a diszpozíció milyen 
átalakulásokat visz végbe a világtalan ember lelkében, egy nagyon 
nagy kérdés, mellyel még sokan fognak foglalkozni.

A gyermekkorban e lelki állapotnak még nincsenek nyomai. 
Gondtalanul és vigan tölti a vak is gyermekéveit. De amint gon
dolkozás! köre tágul, mggismeri az életet; észreveszi, hogy amit 
a földi élet másnak nyújt, abból neki csak a fele jut; hogy ő 
boldogságról! normális emberi értelemben véve sohsem beszélhet; 
hogy amit élvez is az életből, jórészt csak a mások, a boldogok 
jóvoltából élvezheti: tudatára ébred a fogyatékosságában rejtő 
csapás nagyságának; életre kél benne az elégedetlenség és az 
ellenszegülés csírája, mely úrrá lesz minden érzésen és gondo
laton, mely nem mérlegel s nem ismer kíméletet. Mi sem termé
szetesebb, mint hogy ilyenkor épen azok ellen fordul, kik sorsát 
közvetlenül intézik, akiknek tehát hálával tartozna. Ám ha ezeket át 
meg átgondoljuk, csodálkozhatunk azon, ha az ily lélek elégedetlen, 
ha nem terem meg benne a hálavirág?

Ismétlem, nem minden vak ilyen. Nem egyet ismerünk olyat, 
kinek lelke vaksága ellenére is a normális emberéhez hasonlóan 
fejlődött ez irányban, vagy akit filozófiai magas műveltsége a nyers 
érzések hatalma fölé emel.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület ellen maguk a 
vakok fordultak. Nem először tették, jól tudjuk, nem is utoljára. 
Pedig ez az egyesület gyámoltjainak mindenoldalúlag való istápo- 
lásában szükes anyagi helyzete mellett is páratlanul áll hazánk 
humánus egyesületei között. Szervezetében hozzá hasonló még 
csak egy van Európában. Ilyenné pedig úgyszólván semmiből 
rövid tíz év alatt mai, annyira támadott vezetősége szervezte. Ne 
vonjuk tehát meg tőle filléreinket, mert a vakoktól vonjuk meg, 
e szép világnak örökös sötétségben élő rabjaitól, kik iránt a vég
zet oly mostoha volt, hogy jótéteményeinkért még hálát sem tud
nak mondani.
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A siketnémák I. osztálya.
Irta : Piroska Károly.

A közelmúltban szakemberek tollából szaklapjaink hasábjain 
több írás látott napvilágot. Ezeknek jelentékeny része az I. osztály 
anyagával, a hangsorral, zöngével foglalkozott; sőt volt írás, mely 
a „jó“ „öreg“ pá ellen tört.

Kétségkívül arra mutatnak e tünetek, hogy az individuum 
beteg. A diagnózist az említett írások is megállapították. Szerzőik 
receptet is írtak, de nem olyat, melyből a gyógyulásra reményt 
meríthetnénk.

Tény az, hogy siketnémáink beszédhangjával általában nem 
vagyunk megelégedve. Érezzük, tudjuk, hogy az eredmény egyál
talán nem felel meg annak a pontos, lelkiismeretes, fárasztó és 
idegölő munkának, melyet ráfordítunk.

Az aránytalanság egyenesen kétségbeejtő. Magam is és 
bizonyára kartársaim is — kikre rákerült nemcsak az első, de 
egyáltalán az alsó osztályok tanításának sora — sokszor éreztük 
a jól teljesített munka után való megelégedés hiányát. Éreztük, 
hogy annyi munkával, fáradsággal, megfeszített figyelemmel; annyi 
energia elfecsérlésévei más téren, ha nem is nagyot, de szembe
szökően eredményeset alkothattunk volna.

Ez aránytalan eredményt, illetőleg annak okait nem találom 
abban, amiben az említett írások szerzői.

Nevezetesen a rossz, érthetetlen beszédhangnak nem az az 
oka, hogy már a kezdet kezdetén természetellenes szájállással, 
erőltetett hangszerv idegzéssel kezdjük a hangot kicsalni. Nem, 
ilyet ma már a kezdő is csak akkor tesz, ha elhagyja a türelem. 
Ez irányban a gyógypedagógiai képzőn a fonetikai és módszer
tani előadások során minden hallgató megfelelő utasítást kap. Ha 
nem hisz az utasításnak, mihamarább rájön annak igazságára a 
saját kárán.

Nem oka az érthetetlen beszédhangnak az, mintha a szak
képzés hiányos volna s még élettannal, egészségtannal, psycho- 
logiával, fizikával volna az kiegészítendő.

Hogy a siketnéma beszédhangjait kifejleszthessem, azért 
nem kell ismernem a pubertás fiziológiai okait, a nemi érés 
hatását a beszédhang változására. Mert mit érek vele, ha ismerem 
is ? Sem a nemi érzést, sem az azzal járó hangváltozást meg nem 
akadályozhatom. Elég, ha ismerem a tényt s a megfelelő időben 
ellenőrzőm, hogy a növendék hangja el ne korcsosuljon, vissza 
ne fejlődjék.
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Épp úgy felesleges a hangtan törvényeinek ismerete. Mit 
érek vele, ha tudom minden hang rezgéseinek számát? Nem 
állhatok elő a gyermeknek ilyes magyarázattal: „Fiam, a hang
szalagjaid másodpercenként 12-őt rezdültek. Ez nem neked való 
hang, csak a felnőtteknek. Légy szives, csináld még egyszer, de 
másodpercenként 26-ot rezdüljenek a hangszalagjaid.“ Felesleges 
a hangtan törvényeinek ismerete azért is, mert a hangképzés a 
gyermeknek első sorban látására, tapintására és izomérzésére apellál.

Valamint a hallók között, úgy a siketnémák között is vannak 
olyan gyermekek, kik korukhoz és fejlettségükhöz képest szokat
lan mély, vagy magas hangon beszélnek. Itt sem használ a fizika, 
ha meg akarom Ítélni, vájjon az adott hang természetes hangja-e 
a növendéknek. Ellenben fizika nélkül is könnyen megítéli a kissé 
gyakorlott fonetikus is (a pályánkon ki nem az ?) a nyelv és gége 
állásából s a növendék arckifejezéséből.

A beszéd egyenletessége, fonetikai tagoltsága a beszédre 
felhasználandó légmennyiség helyes beosztásától függ. Ennek alap
ját a lélegzési gyakorlatok teszik ugyan, de minden mondatot kü
lön is be kell gyakorolnunk, nemcsak a hangok tiszta kiejtése, de 
a hangsúly és tagoltság tekintetéből is. Ez természetesen nem me
het karban. Van első osztály, hol 6—14 évig minden életkor kép
viselve van. Tessék elgondolni, hogy micsoda különbségek van
nak vitái kapacitás, hangerősség, hangmagasság, izomérzés, meg
figyelés, emlékezés tekintetében egy osztály növendékei között. 
A szélsőséges korkülönbségből eredő nehézségeken a tankötelezett
ség van hivatva segíteni.

Nem oka a beszédhang rosszaságának a „jó, öreg, pá“ 
sem. A pá üdvözlés, köszönés forma. Ez igaz. De hogy éppen 
ezért erős hanggal kell kimondatni; annak éppen az ellenkezője 
igaz. E köszönés-formát rendesen gyermekek és hölgyek hasz
nálják. Könnyen megfigyelhetjük, hogy ez a pá mindig halkan, 
kedvesen, emelkedő hangsúllyal ejtődik. így kell növendékeinknél 
is kifejleszteni, normális hangon, nyugodtan, erőltetés nélkül, 
röviden ejtve.

Nem a pá, nem is a kiabálás, — melynek a hangfejlesztés 
szempontjából szintén van jó oldala — teszik a siketnéma hangját 
érctelenné, rekedtté. Nem, hanem az, hogy huzamosabb ideig 
foglalkozunk egy gyermekkel. Mi is kifáradunk mellette, hogyne 
fáradna ki a növendék az ő gyakorlatlan, csenevész beszéd
szerveivel. Pihenés tehát neki! Mihelyt látjuk, hogy fárad, üljön 
el s jöjjön a másik. Így az egyik okot, a túlerőltetést elhárítjuk.
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Nem oka a siketnéma rossz beszédhangjának, a hangsor 
sem. Máig sincs még eldöntve, kell-e megállapított hangsor, vagy 
sem. Szerintem kell. Másnak nem kell. Ha kell, hát van többféle 
is. Voltak, akik f e n, voltak, akik h-n, m-en kezdték a hangfej
lesztést. Tehát nem kell okvetlenül a „fahasogatáshoz“ hasonló 
pá-n kezdeni. Kezdheti kinek hogy tetszik, vagy amint növendékei 
természetének leginkább megfelel.

Mi tehát a rossz, érthetetlen beszédhang oka? Oka lehet a 
beszédszervek és a látás szervének betegsége. Ezért célszerű 
volna minden, az intézetbe lépő növendéket e tekintetben orvosi 
vizsgálatnak vetni alá s a betegnek találtakat megfelelő gyógy
kezelésben részesíteni.

Oka a rossz beszédhangnak néhány elterjedt önámítás is. 
Ezek egyike így szól: „Az I. osztály munkája gépileges munka.“

Ha arra célozna ez állítás, hogy a tanár az I. osztályban oly 
munkát végez, mely nem egy embernek, de egy gépnek munka
bírását és kitartását igényli, — úgy igaz volna. De ez állítás arra 
vonatkozik, hogy az 1. osztály anyagának elvégzése nem kiván a 
növendéktől szellemi mnnkát.

Igaz-e ez? Lássuk csak nagyjából.
Kifejlesztendő a b hangja.
Megmutatom a gyermeknek a babát. Nem tudja megnevezni. 

Jön a tükör elé. Itt már szellemi munkát végez a gyermek, 
amennyiben meg kell figyelnie a tanár szájmozgását. Tapintó 
érzékével ellenőrzi a tanár láthatatlan beszédszerveinek rezgését; 
midőn már ezeket kellőképpen felfogta, utánozni akarja. Közben 
folyton összehasonlításokat kell tennie a saját és a tanár beszéd
szerveinek mozgása között. Tehát ítél. S ha végre sikerült a 
kimondás, begyakorolja. Jól emlékezetébe kell, hogy vésse, nem
csak a beszédszervek mozgásának képét, hanem a szó kimon
dásával járó izomműködések érzetét is; mindkettőt pedig hozzá 
kell kapcsolnia a fogalomhoz s mindezeket oly intenzíven kell 
emlékezetébe vésnie, hogy alkalomadtán reprodukálni is tudja.

Ez csak a hangfejlesztés. Hol van még a betüismeret, írás, 
olvasás, írott, nyomtatott alak. Majd később pedig a nagybetűk.

Ha utána gondolunk, el kell ismernünk, hogy a kis siket
némának oly szellemi munkát kell végeznie, mely ugyancsak 
kipróbálja lelki tehetségeit.

Ha ezzel szemben ama munkára gondolunk, melyet a halló 
gyermek végez az írvaolvasásnál, úgy ezt a siketnémáéval szemben 
igen csekélynek kell mondanunk. Annak dacára egy néptanítónak
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sem jutott eszébe, hogy az I. osztály munkáját gépilegesnek 
mondja.

Mivel pedig elterjedt a tévhit, hogy az 1. osztályos siket
néma növendékek tanítása gépileges munka, nem igen itélgetjük 
meg növendékeinket tehetség szerint s igazán nagy és tiszteletre
méltó ambíciót helyezünk abba, hogy összes növendékeink — 
hacsak nem hülyék — átmenjenek a 11. osztályba.

Pedig már az első hónapokban kiviláglik a gyengetehetsé- 
güek elég jelentékeny száma s mi nemhogy elhagynók az elhagyan- 
dókat, de előállunk a második számú önámítással; visszük, 
nyaggatjuk a gyengetehetségüt tovább, mert hátha nem is gyenge- 
tehetségű s néhány hónap múlva leveti álarcát, átvedlik normálissá.

Önámítás! Számtalan esetben tapasztaltam, hogy amelyik 
növendék az első 4—5 hónapban gyengetehetségünek mutatkozott, 
az évek múlva is annak találtatott.

A közelmúlt tapasztalataiból beszélek. Erőt, munkakedvet, 
időt, sőt szabadidőt, egészséget pazaroltam három gyengetehetségü 
növendékemre s elhanyagoltam miatta kilenc normálist. Ez utób
biakkal naponta átlag 1 órát, heti 6 órát, a három gyengetehetsé- 
güvel pedig heti 18 órán át foglalkoztam jobb ügyhöz méltó 
kitartással. S mi volt az eredmény? A hármat átvittem ugyan a 
II. osztályba, de ott kénytelen voltam elhagyni. Azóta ismételnek 
rendületlenül minden osztályt, s rémei minden osztályfőnöknek.

Ma is fáj a szívem, ha arra az eredményre gondolok, melyet 
a kilenc normális képességű növendékekkel elérhettem volna.

Bizony ideje volna már a gyengetehetségű siketnémák orszá
gos intézete felállításának, s ezáltal a gyengetehetségűek elkülöní
tésének. Maradna azért elég munkája az 1. osztály vezetőjének. 
Nézzük pl. jelenlegi első osztályomat. 12 növendék közül 9 normális.

E kilenc közül kettő ismétlő, egy orrhangon, kettő fejhangon 
beszél. Közűlök az egyik a magas skálák minden hangját végig
próbálta, a másik oly alacsonyra eresztette le hangját, hogy 
dolgom lesz vele, amíg felemelem. A hatodik ideges, figyelme 
intermittál, s ennélfogva a tanítás minden fázisán ugyancsak meg
kísérti az ember türelmét. A hetedik még nincs 7 éves, s azon
kívül is fejletlen, afféle mama kedvence, akinek izmaiban és ide
geiben az energiának csak minimuma van meg. Azt hiszem kar
társaim legtöbbjének volt alkalma ily tanítandó alanyon kísérelni 
meg a siketnémák oktatási módszertanának fogásait, s tudják, hogy 
a ráfordított munka és idő — más 3 gyermekre fordított munka
erővel ér fel. A 8. és 9. növendékem hallásmaradvánnyal bír.
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Kiejtés-tanítás szempontjából egyike a legrosszabb objektumoknak. 
Annál rosszabb, minél több szót tud, mivel megrögzült hangjai 
csak a legritkább esetben tiszták. Sok munkába kerül, míg a meg
rögzült rósz hangokat tisztákkal helyettesítjük. E típusnál csak az 
a vigasztaló, hogy az egyszer kifejlesztett hangok aránylag gyor
san rögzülnek, s a kiejtés a tanítás további folyamán is első hal
lásra érthető marad. íme, ahány individuum, annyi tipus. Eléggé 
kipróbálják ezek is a tanár türelmét és munkaerejét, hátha még a 
gyengetehetségüekkel is eredményt akar elérni!

Oka a siketnémák rósz beszédhangjának az a körülmény is, 
hogy hajtanak bennünket. Az illetékes tényezők leszállították az 
1. osztály óráinak számát, de elfelejtették visszavonni azt a rende
letet, mely arról szól, hogy az összes beszédhangok hat hónap 
alatt kifejlesztendők. Nem vonták vissza, holott e rendelet is a 
szakemberek egy részének véleménye ellen bocsáttatott ki, mert 
sokan voltak és vannak most is, kik a kiejtés oktatás idejét nem 
6 hónapban, nem is egy évben, de két évben óhajtották meg
állapítani.

Tapasztalataim és megfigyeléseim alapján ez utóbbi állás
pontra helyezkedem magam is.

Köztudomás szerint siketnémáink beszédhangja az I. osztály 
végeztével a legtisztább, első hallásra érthető. A második, harma
dik osztályban — jókora előírt anyagról kell beszámolni — a ki
ejtés lassan, de biztosan romlik. Megadja neki a kegyelemdöfést 
a IV. osztály, hol az előbbi hátráltató körülményeken kívül növen
dékeink a legtöbbször minden szakismeretet nélkülöző hitoktató 
kezébe kerülnek, s a megérteden szöveg lélek, s minden ellen
őrzés nélküli magoltatása letörli az érthetőség utolsó mázát is a 
gyermek beszédéről. Az osztályfőnök vagy kiejtést javít az egész 
évben, s nem végez semmit az anyagból; vagy végzi az anyagot, 
s vége a kiejtésnek. Bizony, ha rajtam állana, csak kemény gya
korlati vizsgát állt hit-, rajz , s kézimunka-oktatók taníthatnának 
iskoláinkban.

Szóval itt csak a két éves kiejtés-oktatás segít. Jó szerszám 
fél munka. Nekünk pedig a kiejtés nem csak cél, de eszköz is a 
a beszéd elsajátítására, tehát szerszám, Milyen ez a szerszám az 
első év végén?

Minden, csak jó nem. A hangok ki vannak ugyan fejlesztve, 
de csaknem minden növendéknek van néhány hangja, mely nincs 
megrögzítve; a hangok nagyobb része nincs kellőleg begyako
rolva, mert hisz a legtöbb hang képzése módosul a szerint, hogy
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mely hang szomszédságában ejtendő ki. A beszéd fonetikai tagolt
ságáról, a különféle hangsúly gyakorlásáról szó sem lehet az első 
osztályban. Ez már a II. osztályra marad, de erre marad a két 
hónapi szünidő alatt visszafejlődött hangok újra fejlesztése, s meg
rögzítése. Igen, de itt már anyagot, még pedig nagy terjedelmű 
anyagot kell végeznünk, s a kiejtés úgyszólván másodrendű fel
adatnak marad.

A 6 hónapos hangfejlesztés helyett, tehát egy oly rendeletet 
szeretnék olvasni, mely a mai tanterv megbolygatása nélkül a 
a képzés első két évében a kiejtést elsőrangú, s az anyag terje
delmét másodrangú feladatnak mondaná, mely csak a következő 
osztályokban lépne egyenrangú társként a kiejtés mellé.

így lehetne a kiejtést oly biztossá, gyakorlottá tenni, hogy a 
továbbiak folyamán jó szerszám legyen. Ily jó szerszámmal indulva 
neki a beszédtanításnak, a haladás gyorsabb lehetne, s kipótolná, 
helyrehozná az első két év lassabb menetét.

Az én receptem tehát a siketnéma rósz beszédhangja ellen 
a következő. 1. Tankötelezettség. 2. Gyengetehetségűek orsz. 
intézete. 3. Két éves kiejtés oktatás. 4. A laikusok kizárása a taní
tás munkájából.

így azután normális, egyenlő korú, megközelítőleg egyenlő 
fejlettségű, jó és biztos kiejtésű növendékanyaggal el lehetne érni 
azokat az ideális eredményeket, melyeket ma csak írott malaszt- 
nak tekinthetünk.

A kézügyességi oktatás fontosságáról szociálpedagógiai
szempontból.

Újabban ismét sokat foglalkoztatja az egyes köröket a kéz
ügyességi oktatatás kérdése. E tárgyban sok érvet hangoztattak 
ezen oktatáság kiterjesztése mellett és intenzivebbé tétele érdeké
ben, de — s ezt már kevésbbé — a kiterjesztés ellen is. Nekem 
szándékom általános szempontból a kérdéshez hozzászólni és egy, 
— ezen az oktatáságra vonatkozó — újabbi felfogást ismertetni. 
Ugyanis Németországban már régen foglalkozn-'1'  trJ"Ató
szakférfiak s bár maga a német kormány is tan

Néhány szó a kézügyességi oktatásról.
Irta : Karnay Árpád.

M agyar G yógypedagógia.

i . ti'--



jóakaratának és nem volt szűkkeblű a pedagógiának ezen újabb 
áramlatával szemben, mégis csak mostanában jegecesedett ki a 
helyes felfogás közfelfogássá. Nem lesz tehát érdektelen, ha a 
nálunk ép most vajúdó kérdéshez — ezen érett felfogást ismer
tetve — ily szellemében hozzászólok.

Előttem fekszik a kérdést tárgyaló két kiváló munka: 1. Wette- 
kamp kiváló müve: Sebstbetätigung und Schaffensfreude in Erzi
ehung und Unterricht.« (Öntevékenység és az alkotás öröme neve
lés- és tanításban.) 2. N ohl: »Werktätigkeit in der höheren Mäd
chenschule.« cimű müve. (Kézügyességi tevékenység a felsőbb 
leányiskolában.) E két munka az újabb időből való és különösen 
meg van az a nagy értékűk, hogy a „munkának“ (Arbeitschule), 
ahogy ők nevezik, illetve a kézügyességi oktatásnak számos hívet 
szerzett. Mindkét szerző mindazt, amit müveikben nyújtanak, gya
korlatban maguk is kipróbálták, illetve kipróbáltatták, ami annál 
értékesebbé teszi elmefuttatásaikat.

A német közoktatásügyi kormány élénk érdeklődést tanúsít a 
kézügyességi oktatás iránt, ami különösen két nyilatkozatból tűnik 
ki. Ugyanis Wettekamp, aki a Werner — Siemens Realgymnasium 
igazgatója Schönebergben, a német közokt. minisztériumtól egy 
rendeletet kapott (1909. évi április hó 14-én), melyben a többi 
között az foglaltatik: . . . .  „Beleegyezem abba, hogy a kézügyes
ségi oktatásra vonatkozó kísérletek folytattassanak és azt is meg
engedem, hogy más előkészítő iskolákra is kiterjesztessenek, ameny- 
nyiben ezen másnemű iskolákban arra alkalmas tanerők rendel
kezésre állanak." . . . .  — (Meg kel! jegyeznem, hogy előkészítő 
iskolák (Vorschule) alatt nemcsak az elemi, hanem a közép iskolát is 
kell érteni!) — Ugyancsak 1908. évi aug. 18-án kelt és a felsőbb 
leányiskolái oktatás újjászervezését célzó miniszteri rendelet a kéz
ügyességi oktatásra vonatkozólag is szól és annak ily iskolákba 
való bevezetését a következő szavakkal ajánlja: Ahol alkalom kínál
kozik, a tárgyalt v. megbeszélt dolgok, tárgyak vagy annak részei 
rajzban avagy plastikai úton előállítandók. Ez által a kézügyesség
nek mérsékelt módon való bevezetése elvben elfogadtatott a német 
kormány által is.

S így anélkül, hogy túllőttek volna a célon, szabad tér nyit
tatott a kézügyességi oktatásnak, mert hosszú évtizedeken keresz
tül való kísérletezések és szakszerű elmélkedések, felolvasások és 
előadások odáig érlelték a gondolkozást és belátást, hogy mér
sékelt formában a kézügyességi oktatást nemcsak üdvösnek, de 
szükségesnek is látják. De csak mérsékelt formában és nem mint
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egyik fő tanítási ágat, sem pedig mint anyagi hasznot hajtó mun
kálkodást, nem mint a gyermek physikai erejét annyira igénybe 
vevő munkálkodást, hogy az már az ipari cikkek termelésének 
színezetével bírjon.

Nálunk Magyarországon is folynak — és szükségesek is — 
az abbeli kísérletezések, hogy az egészséges és helyes formákat 
megtalálva, helyesen rendezkedhessünk be. De az óvatosság e 
téren rendkívül szükséges. Óvakodnunk kell a szertelenségektől 
és a minden áron való reformálástól is tartózkodnunk kell. Nagy 
előnyünk, hogy már sok jó és kipróbált dolgot átvehetünk a nagy 
pedagógiai államtól: Németországtól, (anélkül azonban, hogy indo
kolatlan majmolássá válna az.) Igaz, hogy a nagy Kant is mondja: 
„mielőtt normális iskolák“-hoz jutnánk, szükségünk volna „kísérleti 
iskolákra.“ Azt akarja azzal mondani, hogy az iskolának is meg 
kell adni azt a jogot, hogy új módszerekkel kísérletezhessen, új 
utakat kereshessen, ha arra az eredményre jutott, hogy az eddigiek 
a változott viszonynak már nem felelnek meg.

Ij A „gyermek százada“ amint a jelen századunkat elkeresztel- 
I ték, épen az iskola terén ébresztett sokféle reformeszmét és sok- 

I/ féle kísérletre serkentett. Anomáliák nélkül ez a munka sem tör
ténhetik. Sok újító csak azért hallatja szavát, hogy — az eddigi 
tanítási módszerek és nevelési eljárások elítélésével — a saját mód
szerét kínálja fel, mint az összes hiányokat pótló csalhatatlan csoda
szert. — Nemrég a mai iskolázást úgy jellemezte, egy kiváló német 
pedagógus: „Betűk, számok, igék, formák, szavak, szavak, szavak — 
az első iskolanaptól az utolsóig. Csakhogy a betűk, számok, for
mák és szavak a 4, — 6 — 8, 12 iskolaév folyamán fokozatosan 
zavartabbak lesznek és többet igényelnek.“ Sok igazságot rejthet 
magában ez az Ítélet; de egészében nem talál. Nagy hibája sok 
reformátornak, hogy amint a magyar közmondás monja: sokat 
markol, de keveset fog.

Jelenleg két pedagógiai alapelv áll egymással szemben, meg
testesítőjük : »a tanulóiskola« és »a munkaiskola.« A tanulóiskola 
az ő főcélját abban látja, hogy a tanterv által előirt tananyagot a 
gyermekekkel emlézés és utánzás útján elsajátíttassa. Mindkét fac- 
tor: úgy az emlékező tehetség, mint az iftánzás: a szellem műve
lésénél nagy szerepet játszik és azért félreismernünk nem szabad 
őket! De ha mindkettőt úgyszólván egyoldalúan és kizárólagosan 
művelik, ahogy az a mai iskolákban általánosan szokásos, úgy 
ellaposodik és szárazzá válik a tanítás. A legtöbb munka a tanítás
ban a tanítónak jut így és a gyermek csak ritkán jut hozzá az

3*

Néhány szó a kézügyesség! oktatásról. 19



20 Karnay Árpád

önálló gondolkozáshoz, az önálló cselekvéshez, »a tiszta produc- 
tivitáshoz« hogy egy mostanában sokat használt kedvenc kifejezést 
használjak. Ezzel szemben a »munkaiskola« az ő munkálkodó tevé
kenységével azt követeli, hogy a tanuló tevékenysége jobban lép
jen előtérbe. Mindennemű iskolai munkának végcéljául az önálló 
tevékeny kedést tekinti. Mivel a tevékenykedés nem más, mint az 
akaratnak tetté való átváltoztatása: azért az ezen alapelven állók 
elsősorban az akarat művelésére kívánnak nagy befolyást gyako
rolni, ellentétben a másik (tanulóiskolaiak) alapelven állókkal, akik 
az értelem nevelésének tulajdonítanak nagyobb értéket. Röviden 
szólva: a két iskolaelv és forma főkritériuma a »Voluntarismus« 
és az „ Intellektualismus. “

A két alapelv egymással szemben tanúsított kiengesztelhetet
lenségének főoka abban rejlik, hogy mindkét oldalról az elvet a 
túlzásba viszik, hogy túlsókat követel mindegyik és ép azért kevés 
az eredmény. Mindegyik túlzásba megy a maga követeléseivel. Ha 
produktiv növendékmunkáról beszélünk, mindég bizonyos korlá
tozásnak kell helyet biztosítanunk. Tanulóink produkálása sohasem 
állhat abban, hogy ők a szó valódi értelmében, valóban új műve
ket (dolgokat) alkossanak. Amit a tanulók alkotnak, az nagyob- 
bára reproduktion és utánzáson alapszik; mindenesetre az iskola 
és tapasztalat által közvetített elemeknek kombinálását és össze- 
bogozását, átalakítását és összeállítását jelenti az ő alkotásuk. (Ple- 
cher.) Aki gyermekeintkől többet követel, igen nagyon távol áll a 
gyermeki munkabírás reális mezejétől. Merem állítani, hogy ugyan
azon hibába esnek mint azok, kik a formai anyag nagy tömegé
vel lehetetlenné teszik a tapasztalati tudást, mig a gyermek lényé
vel ellentétes produktiv, alkotó tudást feltételezik, a gyermek ter
mészetének megfelelő tudást megakadályozzák. Rousseau azt mondja 
„Emil‘‘-jében: „A természet akarja, hogy a gyermekek gyermekek 
legyenek, mielőtt emberekké válnak. Ha nekünk ezt a rendet meg
változtatni tetszik, korán érett gyümölcsöket termelünk, amelyek sem 
megértek, sem zamatosak nem lehetnek és csakhamar elromlanák: 
fiatal tudósokat és öreg gyermekeket nyerünk. A kézügyességi 
oktatás rajongói által a követelés húrjainak ily túlfeszítése oda vezet, 
hogy a magában véve egészséges gondolat a kézügyességi okta
tást sok helyütt ellenszenvessé tette. A fanatikusok csak az olyan 
skolát ismerték el jónak, ahol egyenesen a testi munka „a kéz
ügyességi oktatás“ alakjában mint külön szaktárgy vétetett fel a 
tantervbe. A „fiúmunkák bevezetésének tanácsadója“ szerint „a neve
lési célok érdekében az alakító-, teremtő- és cselekvési ösztön 
módszeres tevékenykedését akarták bevezetni.



Már ma ezt az irányt legyőzöttnek tekinthetjük. Belátták, hogy 
az iskolákban a testi munkáltatás csak célhoz vezető eszköz lehet, 
nem pedig öncél. Ma a nagy pedagógusok, úgy az individuális, 
mint a szociális pedagógiának kiváló tudósai egyetértenek abban, 
hogy a kézügyesség alatt „a tapintási és ízomérzéknek kézimun
kák általi foglalkoztatását kell érteni, mely foglalkozások előbb a 
gyermek környezetéből, később mindenféle tudományok köréből 
vett tárgyakat és jelenségeket tüntetnek fel.“ (Nohl.) A gyermekek 
az ilyennemü kézügyesség által köttessenek le és a tiszta szem
életeknek egész tömege álljon nekik rendelkezésükre. A szülői 
házból az iskolába való átmenet, a phantasia, mese, játék világá
ból az iskola komoly munkájába való fokozatos átvezetés veszítse 
el ezáltal a hirtelenség és ridegség jellegét. Ne kényszeríttessék a 
gyermek, aki a szülői házban folytonosan használta száját és kezeit, 
hogy egyszerre órák hosszáig csendesen üljön a helyén a padra, 
vagy ölbe tett kezekkel. Ne kinoztassék a gyermek azzal, hogy 
folyton csak némán hallgasson a tanítójára, míg eddig hozzá volt 
szokva a kérdezősködéshez, mivel az egész őt környező világ egy 
nagy rejtély volt előtte. A szülők régi panasza: „Mióta gyermekem 
az iskolába lár, teljesen elfelejtette a kérdezősködést“ némuljon el 
végre. Ez által sikerülni is fog gyermek és tanító között egy ben
sőbb, bizalmasabb viszonyt létre hozni.

A kézügyességi oktatás által tehát ne egy különleges oktatási 
ág vezettessék be, amely az oktatót és a gyermeket egyaránt töb
bel terheli; „A kézügyesség mindenütt csak mint az erősítés és 
szemléletek nyerése elveként lépjen fel.“ (Nohl.) A technika legyen 
könnyen elsajátítható; a tárgyak elkészítése ne vehessen sok időt 
igénybe.

Sok, ezen új oktatási móddal szemben tanúsított előítéletet 
kell még eloszlatni, s még sok discursusra és javaslatra van szük
ség, hogy a zord praktikus valóságban ez a zord tanítási mód 
keresztülvihető legyen. Magának az oktatónak is sok idegenszerű- 
höz kell szoknia. „Immár otthon kell hagynia a pedáns rend pápa
szemét, mely csak oly szántóföldbe engedi meg a vetést, ahol 
nyílegyenes barázdák vezetnek s el kell hagynia a gyermek nyug
talanságára, közbeszólásaira, időszerűtlen kérdéseire és növekvő 
vidámságára esetlegesen reagáló idegességét.“ (Wettekamp: QO. o.)

Szerintem már nincs messze az az idő, amikor a kézügyes
ségi oktatás fontosságát általánosan elismerni fogják (a legilletéke
sebb körök is). Már nem késhetik soká a pillanat, mikor ezen 
oktatás®általános bevezetése az egész vonalon elkövetkezik. El

Néhány szó a kézügyességi oktatásról. 2l



kell következnie! Mert csak azáltal, hogy a gyermeknek a mun
kájában, az öntevékenykedésében sok szabadságot engedünk ismer
hetjük meg őt, csak ezáltal mélyíthetjük tekintetünket a gyermeki 
természet lényébe. „Ezután nem sablonembert fogunk nevelni, 
hanem céltudatos, erős egyedszemélyt, s elvégre is az egész isko
lázásnak és nevelésnek mégis csak ez a főcélja!" (Dr. phi!. F 
Schepp, német országgyűlési képviselő.)
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A „Magyar Gyógypedagógia“ alapítóinak évi
gyűlése.

Lapunk alapítói f. évi január 6-án gyűltek ismét össze, hogy 
a szerkesztő-bizottság 1910. évi működéséről szóló beszámolót s 
a jövő év teendőit megbeszéljék. Tekintélyes számban jöttek össze 
kartársaink s hozzászólásaik élénken tanúsítják, hogy milyen érdek
lődéssel viseltetnek lapunk iránt s minő gondos szeretettel ápol
ják annak jövőjét. A gyűlés lefolyásáról s általában a lap ügyeiről 
az alábbi jegyzőkönyv nyújt hű tájékozást.

¿JEGYZŐKÖNYV.

Felvétetett Budapesten 1911. január hó 6-án, a siketnémák 
állami intézetében a „Magyar Gyógypedagógia“ havi folyóirat 
1911. évi ügyeinek előkészítésére egybegyűlt gyógypedagógiai 
tanárok, mint alapító tagok értekezletéről.

Jelen vannak: Klis Lajos, Ákos István, Herodek Károly, 
Éltes Mátyás, Séra Lajos, Puha László, Hochrein Lajos, Simon 
József, Frey Lajos, Faragó Géza, Istenes Károly, Káplán Gyula, Kele
men Ignác. Tóth Zoltán, Perné Valéria, Halenkoviis Fánny, Skultéiy 
Lajos, Szabó Imre, Fiirj Pál, Schreiner Ferenc, Medgyesi János 
és Michels Fülöp tagok; Kegler Ferenc és Szabady Géza vendégek.

1. A jelenlevők elnökül Klis Lajost választják meg, aki meleg 
szavakkal megnyitja az értekezletet, s a jegyzőkönyv vezetésére 
Michels Fülöp és Tóth Zoltán tagokat kéri fel.

Tudomásul szolgál.
2. Az elnök tekintettel arra a körülményre, hogy a felelős

szerkesztő nem jelenhetett meg az értekezleten, felszólítja Ákos 
István szerkesztőt, az évi jelentés megtételére. $
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Ákos István részletesen beszámol a folyóirat 1910. évi mű
ködéséről s különösen felhívja a tagok figyelmét a külföldi szemle 
hathatósabb támogatására Mint örvendetes tényt említi meg, hogy 
a szerkesztő-bizottság megkeresésére Budapest székesfőváros taná
csa lapunkat úgy a székesfővárosi kisegítő-iskolák és beszédhibások 
tanfolyamának, valamint az elemi és polgári iskolák igazgatóinak 
figyelmébe ajánlotta.

A jelentést a tagok helyeslőleg tudomásul veszik, 
egyben pedig a szerkesztő-bizottságnak buzgó működé
séért köszönetét szavaznak.

3. Az elnök külön is megemlékezik lapunk egyik igen lelkes 
munkatársáról: Szabó Imre rk. hitoktatóról, aki Amman és Wallis 
munkáit lefordította s ezzel igen fontos szolgálatot tett a hazai 
siketnéma oktatásügynek. Indítványozza, hogy az értekezlet, Szabó 
Imre ez önzetlen munkálkodásáért mondjon köszönetét.

Az értekezlet tagjai az elnök megemlékezését helyes
lőlég tudomásul veszik s indítványát elfogadják.

4. Éltes Mátyás, a kiadóhivatal vezetője a lap anyagi viszo
nyairól nyújt tájékoztatást. Bevétel volt alapítói, illetve előfizetői 
131ő'96 kor., időközi kamatokból 6'18 kor., hirdetésekből 46 kor. 
Összesen 1423 79 kor. Kiadásunk legnagyobb részét az 1324'90 kor. 
nyomdai költség képezte. 40 koronát hírlapbélyegekre, 20 koronát 
a nyomdai és a „Gyógypedagógiai tanárok orsz. kongresszusáén 
segédkező szolgák jutalmazására fordítottunk, 11 '44 koronát az 
utalványok kézbesítéséért és a hátralékok felszólításának költségei
ért adtunk ki. A kiadás összesen: 139634 kor. Készpénzmarad
vány e szerint 27 45 kor. Az alapítói, illetve előfizetői díjakból 
hátralékban van 279‘70 kor.

Az előfizetők száma 155.
Tudomásol szolgál.

5. Káplán Gyula előterjeszti a számvizsgáló bizottság jelen
tését :

¿Jelentés.
Alulírottak 1911. évi jan. hó 5-én megjelentünk a „M. Gy." 

kiadóhivatalában s az Éltes Mátyás igazgató úr által vezetett szá
madásokat tételről tételre megvizsgáltuk és az okmányokkal össze
hasonlítottuk.

A bevételek rovatán összesen ....................  1423 K 79 f-t
a kiadások rovatán összesen..........................  1396 „ 34 „
találtunk, pénztári maradvány tehát ... 27 K 45 f,



mely összeg a Pesti hazai első tkp. barosstéri fiókpénztárában 
55.757. számú betéti könyvre van elhelyezve.

Hirlapbélyegekben 10 K 50 f értéket találtunk. A fennmaradt 
lapok száma az 1909. évről 5 teljes példány, az 1910. évről 12 
teljes példány és néhány egyes szám. Előfizetési hátralék 279 K 
60 fillér.

Mindezek alapján javasolni bátorkodunk, hogy Éltes Mátyás 
igazgató úrnak a „Magyar Gyógypedagógia“ kiadóhivatala vezetőjé
nek a felmentvényt megadni szíveskedjenek. Nagy fáradságáért és sok 
munkájáért pedig valamennyiünk hálás köszönetének kifejezését 
kell indítványoznunk.

Budapesten, 1911. évi január 5-én.

Fürj Pál, Istenes Károly, Kirschenheuter Ferenc, Káplán Qyula.

A jelentést az értekezlet tudomásúl veszi, a kiadóhivatal 
vezetőjének a felmentvényt megadja s egyben egész évi 
önzetlen munkásságáért hálás köszönetét fejezi ki.

6. Az elnök jelenti, hogy a szerkesztő bizottság évi meg
bízatása természetszerűleg megszűnt, egyben felszólítja a tagokat, 
hogy az 1911. évre válassza meg a bizottságot.

Az értekezlet tagjai felelős szerkesztőül az 1911. évre 
Berkes Jánost, szerkesztőkul: Klis Lajost, Herodek Károlyt, 
Ákos Istvánt; a kiadóhivatal vezetőjéül Éltes Mátyást; szám- 
vizsgálókul pedig Kirschenheuter Ferencet, Káplán Gyulát, 
Istenes Károlyt és Fürj Pált választják meg.

7. Éltes Mátyás előterjeszti az 1911. évi költségelőirányzatot, 
mely szerint a bevétel lesz: előfizetésekből: 1400 K hirdetésekből: 
50 K, időközi kamatokból 5 K, hátralékokból 150 K, összesen 
1605 K.

Kiadás: nyomtatási költség: 1100 K, bélyegekre: 40 K egye
bekre: 60 K, összesen 1200 K. Maradvány e szerint 400 K, mely
ből a lap nagyobb cikkeit megfelelő arányban díjazni lehetne; 
még pedig olyan formán, hogy minden nyomtatott ívre 20 K 
jutna. A díjazásra szánt összeget természetesen csak az év végén 
mutatkozó pénztári állományhoz mérten lehetne véglegesen meg
állapítani és szétosztani.

A jelenlevők az 1911. évi költségelőirányzatot elfo
gadják. A  ̂maradvány hová fordításának kérdéséhez hozzá
szólnak: Ákos István, Medgyesi János, Séra Lajos, Istenes 
Károly és Simon József; s az értekezlet úgy határoz a

24 Á „Magyar Gyógypedagógia“ alapítóinak gyűlése.
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maradvány felett, hogy annak hová fordítását a szerkesztő 
bizottság belátására bízza.

8. Kelemen Ignác indítványozza, hogy a lapokból több pél
dányt nyomassunk.

Többek hozzászólása után az értekezlet úgy határoz, 
hogy kívánatosnak tartja ugyan, hogy a lapot több pél
dányban kinyomassák, de tekintettel csekély anyagi esz
közeinkre, ennek elintézését is a szerkesztő bizottságra 
bízza.

9. Éltes Mátyás bejelenti, hogy 6 előfizető, — köztük egy 
alapító tag is — ki akar lépni az előfizetők soráből.

Az értekezlet az 5 előfizető kilépését tudomásul veszi, 
az egy alapító tagét azonban, — tekintettel a 3 évre vál
lalt kötelezettségére, — nem veheti tudomásul.

Mivel több tárgy nincs, elnök a gyűlést bezárja.
Kmft.

Klis Lajos Tóth Zoltán, Michels Fiilőp
elnök. jegyzők.

Hitelesítik:
Frey József, Simon József

HAZAI IIIREK.
Interpellatió a gyógypedagógusok fizetés rendezése 

ügyében. Dr. Preszly Elemér országgyűlési képviselő a képviselő- 
ház január 11-iki gyűlésében interpellált a gyógypedagógusok 
fizetés rendezése ügyében. Mi mindenkor hálás szívvel vesszük, 
ha ügyünket bárki is támogatja tárgyilagos, a történelem és az 
igazságnak megfelelő érvekkel, de ha abban személyt érdeklő 
kijelentések vannak, ha abban mások jóakaratának kétségbe vonása 
nyilvánul meg, kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy ilyenekkel 
közösséget nem vállalhatunk. S azt hisszük, hogy e kijelentésünk
kel a kartársak mindegyike rokonszenvez, mert ügyének igazságos 
és méltányos voltában senki sem kívánhat mást,' mint szigorú 
tárgyilagosságot.

Így gondolkozott a kongresszus végrehajtó-bizottsága is, 
midőn elhatározta, hogy dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár előtt 
a kartársak ezen érzelmének kiván kifejezést adni. Ugyanezen 
gondolat vezette a szaktanácsot is s ennek folyamányaként a 
kongresszus végrehajtó-bizottságának tisztikara, valamint a szak
tanács együttesen tisztelgett az államtitkár úrnál e hó 14-én. Berkes 
János szaktanácsi előadó vezette az együttes küldöttséget s biz
tosította az államtitkár urat arról, hogy az interpellatióban foglalt 
s a személyét illető kijelentésekkel közösséget nem vállal, azt
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a gyógypedagógiai közvéleménnyel ellenkezőnek ismeri, s kéri 
Ő Méltóságát, hogy ügyünket s annak munkásait továbbra is 
jóakaratában részesítse. Ezúttal átnyújtotta a végrehajtó-bizottság 
ugyan ilyen értelmű feliratát. Az államtitkár úr megnyugtatta a 
küldöttséget, hogy őt, a működését bármily formában érintő bírálat 
nem fogja megakadályozni abban, hogy továbbra is fejlessze a 
gyógypegagógiai oktatásügyet s szívén viselje a személyek ügyeit 
is s minden lehetőt elkövessen, hogy az állam érdekeit az egyé
nek jogos és méltányos érdekeivel összeegyeztethesse.

Kinevezések. A nm. m. kir. vallás és közoktatásügyi 
miniszter úr az 1911. évi január hó 12-én kelt rendeletével Ákos 
István h. igazgatót, Gácsér József igazgató-tanárt, Nagy Péter 
igazgató-tanárt, Klúg Péter igazgató-tanárt, Záaor Endre igazgató
tanárt a Vili. fizetési osztály 3. fokozatába, — Kelemen Ignácot, 
Palatínus Károlyt, Szabady Gézát, Kondra Mihályt és Medgyesi 
Jánost a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, — Eötvös Lászlót, 
Schulmann Adolfot és Winkler Sándort pedig a X. fizetési osztály 
3. fokozatába kinevezte. — Kartársainkat, kinevezésük alkalmával 
üdvözöljük.

Az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedő gyermekek 
tankötelezettsége. „Az Újság“ napilap karácsonyi száma — a 
minisztériumokban szerzett tájékozódás alapján — közli azokat a 
terveket, amelyekkel az egyes miniszterek a legközelebbi jövőben 
foglalkozni kívánnak. Örömmel olvastuk ezek között, hogy a 
vallás és közoktatásügyi miniszter úr az érzéki és értelmi fogyat
kozásban szenvedő gyermekek tankötelezettségének törvényhozási 
úton való rendezését is mielőbb megvalósítani óhajtja. A M Gy. 
ezt a kérdést eddig is meleg érdeklődéssel karolta fel s szívesen 
engedett teret az erre vonatkozó közleményeknek. Most azonban, 
hogy az ügy a megvalósításhoz mindinkább közeledik, külön 
ismételten is kérjük munkatársainkat, hogy a tankötelezettséggel 
többször behatóan foglalkozni szíveskedjenek.

A tanítás felfüggesztése. A siketnémák soproni intézeté
ben kanyaró járvány miatt a tanításokat bizonytalan időre fel
függesztették.

Az ideges gyermekek középfokú állami intézete új 
megbízott tanára. A vallás és közoktatásügyi minisztérium az 
1911. évi január hó 1-től kezdődőleg Dr. Kertész Manó oki. 
középiskolai tanárt az ideges gyermekek intézete középfokú 
csoportjában a latin és ábrozoló mértan előadásával megbízta.

A gyengénlátó gyermekek külön oktatása. Herodek 
Károly, a vakok bpesti kir. országos intézete igazgatójának 
kezdeményezésére, a szaktanács javaslata alapján a gyengénlátó 
gyermekek különleges oktatásának szükségességét a vallás és 
közoktatásügyi minisztérium a 124.973/1910. sz. rendeletével 
elvileg kimondotta, Utasította egyben a minisztérium a szaktanácsot, 
hogy egy ilyen intézmény felállítása céljából a székesfőváros 
tanácsával lépjen érintkezésbe s nyújtson a tanácsnak részletes 
tájékoztatást arra nézve, hogyan lehetne ezen intézményt céljának
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leginkább megfelelően szervezni. A szaktanács már meg is kereste 
a székesfőváros tanácsát ez ügyben. Azt hisszük, ezzel a lépéssel 
Dr. Fejér Gyula szemorvosnak lapunk 1910. évi 4. számában 
„A gyengénlátók iskoláztatásáról“ címen kifejtett eszméje jelen
tékenyet haladt a megvalósulás felé.

Siketnémák karácsonya. A siketnémák ungvári intézete, 
az ungvári leányok Erzsébet-körének segélyével, dec. hó 22-én 
d. u. 5 órakor az intézetben szép karácsonyfaünnepélyt rende
zett, melyen előkelő közönség gyűlt össze. Az ünnepet Benkő 
József apát főesperes költői szárnyaláséi beszéde vezette be, ki 
meleg szívvel irányította rá a társadalom figyelmét a siketnémákra. 
Ezután az intézet növendékei »Jézus születése« és »Engedjétek 
hozzám a kisdedeket« c. élőképet mutatták be nagy tetszés mellett. 
Sinkovics Lajos egy melodrámát adott elő vonósnégyes kísérettel, 
megható színezéssel. Az ünnep legmegindítóbb része volt a siket
néma tanulók által előadott „A szegény vándor“ c. karácsonyi 
játék. A gyermekek a súlyos feladatot minden tekintetben kitünően 
oldották meg és ez az igazgatónak és az intézet tanári karának 
érdeme. A darabot az igazgató tanította be. A siketnéma gyer
mekek bátran mozogtak a színpadon, értelmesen beszéltek, a 
közönség szive szerint meg is tapsolta őket. Griegnek Peer Gyn 
Suitejét adta elő később egy Fáklya, Erdély,i Dankó és Sándor 
urakból álló vonósnégyes társaság nagy siker mellett. Végül 
Schubert Hymnusza következett, melyet egy számos tagból álló 
vegyes kar adott elő kitűnő betanulással. Ezzel befejezést nyert 
az igazán szép és sikerült ünnep.

Karácsonyfa-ünnepély a siketnémáfe budapesti áll. inté
zetében. 1910. dec. 22-én immár hetedizben rendezett karácsonyfa
ünnepet a siketnémák budapesti áll. intézetének tanári testületé 
az összes növendékek megörvendeztetésére és a szegényebbek 
felruházására.

A szülők és a közönség érdeklődése évrői-évre fokozódik 
ez ünnepek iránt. Ezúttal is — noha a növendékek a vendégekre 
való tekintettel — osztályonként tekintették meg a karácsonyfát 
és mondották el a verseket, szűknek bizonyult az intézet legna
gyobb terme is és sokan kiszorultak az előcsarnokba.

A körlevelekre és a sajtó szives felhívására 677 K 80 fill. 
pénz- és 71 tétéi alatt iktatott mindenféle tárgyadományt kapott 
az intézet a karácsonyfa-ünnep céljaira.

Az intézet igazgatósága ez utón is köszönetét mond a jó- 
lelkű adományozóknak, akik lehetővé tették ily nagyszámú szeren
csétlen embertársaik megörvendeztetését. Nemes cselekedetükből 
fakadó nyugodt öntudatukat édesítse meg az a gondolat, hogy 
a szeretet ünnepén feledtették növendékeinkkel sorsunk mostoha- 
ságát.

Siketnémák táncestélye. A szíves olvasó élénk emlékeze
tében lehetnek még ama közlemények, amelyeket a „Cbázár András 
Ursz. Siketnéma Otthon“ 1910. évi február hó 26-án rendezett 
és igen fényesen sikerült táncestélyéről lapunk múlt évi 2. és 3.
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számában közre adtunk volt. Az anyagi áldozatokra kész jóakarók 
tömege; a siketnérna-ügy lelkes párfogóinak nagy száma; a sok, 
buzgó, szeretetben munkálkodó apostol nem várt, nem remélt 
anyagi és erkölcsi sikerekhez vezette volt akkor siketnéma véden
ceink kisded, de életerős táborát. Az Otthon, nagy horderejű 
célját, melyet munka és művelődés alakjában lehet tán legtalálób
ban kifejezni, a támogatás folytán egy hatalmas lépéssel közelí
tette meg akkor. Vajha mihamarább el is érné e régóta dolgozó, 
komoly törekvésű egyesület magasztos célját, mert mind az, amit 
a siketnémák nevezett tábora Cházár András magasztos eszméitől 
és nagy szellemétől megtermékenyítve fennen hirdet és elérni 
törekszik, nemcsak üdvös, szép és dicséretes, hanem elkerülhe
tetlenül szükséges is. Azoknak az eszméknek megvalósítása — 
dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr Ő méltóságának e napok
ban elhangzott szavaival élve — „részben állami gondoskodás, 
állami feladat tárgyát kell, hogy képezze“. A siketnémák Otthona 
a tavaly megkísérelt nyilvános szereplés sikerétől felbuzdulva, ez- 
idén is rendezni fog egy nagyszabású táncestélyt, melynek a kez
det első lépései alkalmával már is teljes erkölcsi diadalt biztosít 
az az általános, minden részről óriási lelkesedéssel s lángoló 
örömmel fogadott kedves és kitüntető tény, hogy dr. Náray-Szabó 
Sándor államtitkár úr Öméltósága elfogadta annak védnökségét. 
Ez oly kitüntetés, melynél nagyobb a siketnémák egyletét nem is 
érhette, s amelyet a siketnémáknak minden igaz barátja kellőképen 
értékelhet és méltányolhat. Más tekintetben is azon igyekszik 
munkálkodni az Otthon, hogy a magyar társadalom nagyjainak 
érdeklődését nemcsak megnyerje, hanem, hogy azt mindenképen 
ki is érdemelje. Remélni lehet, hogy a minden részről megnyil
vánult cselekvő szeretet bizonyára ezt is biztosítani fogja úgy, 
hogy társadalmunk kiválóságai közül előreláthatólag többen fog
ják személyes megjelenésükkel kitüntetni a jótékonyság nevében 
született és rendezendő ezen táncestélyt. A magunk részéről 
fényes eredményt és kiváló sikert jósolunk és kívánunk az Ott
honnak február hó 11-én, a szemere-utcai ügyvédi kamara nagy 
dísztermében rendezendő táncestélyéhez. Egyben felkérjük e hely
ről is a kedves kartársakat, hogy a jó ügy erkölcsi és anyagi 
sikerének emelése és fokozása érdekében a maguk hatáskörében 
is oda törekedni szíveskedjenek, hogy a jelzett táncvigalom minél 
látogatottabb legyen.

IR O D A L M I s z e m l e .
Kérelem lapunk munkatársaihoz. Lapunk új évfolyamában 

„Irodalmi szemle“ cím alatt új rovatot nyitunk. Kívánatossá teszi 
ezt az a körülmény, hogy oktatásügyünkre vonatkozólag mind 
sűrűbben jelennek meg különböző napilapokban, folyóiratokban
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közlemények s gyakran tartanak kartársaink ügyünkről felolvasá
sokat, előadásokat is.’ Ezekről a történeti szempontból is fontos 
s kartársainknak az ügy érdekében kifejtett társadalmi és irodalmi 
működését élénken megvilágító dolgokról kívánunk megemlékezni 
az új rovatban. Hogy gyűjteményünk teljes lehessen és felölel
hesse mindazt, ami a magyar gyógypedagógia fejlesztése körűi 
lapok közlése útján, vagy felolvasások által történik, kérjük 
lapunk m. t. munkatársait, az intézetek tanári testületéit, hogy 
minden a gyógypedagógiára, vagy az egyes intézetekre vonatkozó 
újság közleményt, felolvasást szerkesztőségünknek minél előbb 
megküldeni, vagy legalább ezekről bennünket tájékoztatni szíves
kedjenek.

Adler Simon felolvasása. Nagy alapossággal és kiváló 
hozzáértéssel megírt értekezést olvasott fel Adler Simon, a vakok 
Wechselmann-féle intézetének igazgatója, a m. gyermektanulmányi 
társaság f. évi január hó 7-én a székesfővárosi új városháza 
közgyűlési termében tartott nyilvános értekezletén: „A siketnéma- 
vak gyermekiről. Ismertette a siket-vak gyermek oktatásának 
eddigi történetét s felemlítette, hogy Németországban és Svéd
országban ilyenek számára már külön intézetet is létesítettek. 
Rátért azután a saját működésére, amelyet Egri Margit siket-vak 
leány tanításával kifejtett. Nem mulasztotta el felemlíteni, hogy 
újabban egyik kartársunk a vakok bpesti kir. orsz. intézetében 
is foglalkozott egy siket-vak gyermek tanításával. /• mindvégig 
érdekfeszítő előadást Egri Margit bemutatása követte, ki siket-vaksága 
dacára igen jelentékeny képességről tud számot adni. A gyermek 
mesterével s a többi vak gyermekkel a Braille abc-nek az ujjaira 
való nyomása útján elég könnyedén társalog. Ő maga az ezen 
az úton hozzá intézett kérdésekre a siketnémáknál megszokott 
színtelen hangzó beszéddel felelt. Beszédjét ugyanis, mivel később, 
4 éves korában süketült meg, sikerült megtartani. A szép előadást 
s a siket-vak gyermek igen sikerült bemutatását az igen nagy 
számmal jelen volt közönség lelkes tapssal hálálta meg, a társaság 
köszönetét pedig Gróf Teleki Sándor elnök nevében Nagy László 
ügyvivő alelnök tolmácsolta az előadónak. Adler Simon kartár
sunknak a siket-vak gyermek oktatása terén elért igen figyelemre 
méltó sikerét mi is ismételten melegen méltányoljuk annál is 
inkább, mert úgy érezzük, hogy az ő munkássága a magyar 
gyógypedagógiai oktatásügynek egyik büszkesége

A vakság ügye Magyarországon. A vakok ügyének kiváló 
pártfogója Dr. Szily Adolf egy. tanár, szemorvos írt ezen a címen 
egy igen figyelemre méltó cikket a „Budapesti Hírlap“ m évi 
december 11-iki számába. Alkalmul szolgált ennek a cikknek 
megírására az 1910. népszámlálás, amelytől a szerző a vakság 
ügyét illetőleg kedvező eredményeket remél és vár. A művelt 
nagyközönségnek éppen a népszámlálás alkalmával való tájékozta
tására igen kitűnő szolgálatot tett a nagy tudással és meleg 
szeretettel megírt cikk.
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növendékeinek számszerű adatai az 1910. év végén.
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32 Vegyes.

A kisegítő-iskola a gyermekvédelem szolgálatában. A
„Gyermekvédelmi Lap“ 1910. évi novemberi száma kezdte meg 
Martin Gyula székesfővárosi kisegítő-iskolái igazgató ily cirnü 
cikkének közlését, melynek folytatása még következik.

Látogatás az ideges gyermekek intézetében. A „Pesti 
Hírlap“ egyik múlt évi számában B. V. aláírással megjelent ily 
cirnü cikket a „Gyermekvédelmi Lap“ múlt évi novemberi száma 
is egész terjedelmében átvette. Kár, hogy a közlemény egyes 
kisebb, tárgyi tévedéseit nem igyekeztek a reprodukciónál helyes
bíteni.

Akik nem látnak. Ezen a címen a „Miskolc“ cirnü napilap 
karácsonyi számában 3 hasábra terjedő közleményben, a meg
hatottság hangján írta meg Darvas Rickhárd hírlapíró a vakok 
miskolci foglalkoztató-intézetében tett látogatását.

Skultéty Lajos előadásai. Skultéty Lajos kartársunk a 
budapesti istenhegyi népművelési egyesületben f. évi január hó 
2-án és 9-én előadásokat tartott a következő címekről: „A gyengébb 
és gyengetehetségü gyermekek tanítása és nevelése.“ „A vak 
ember az iskolában, a vak ember az életben.“

V E G Y E S.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1911. 

évi évfolyamára szóló alapítói, illetve előfizetői díjakat beküldötték: 
Siketnémák „Cházár András“ intézete Jolsva 10, Hirschier Nővé
rek Budapest 10, Izr. siketnémák orsz. int. Budapest 10, Schannen 
Péter Kolozsvár 5, Csapó György Borosjenő 10, Csapó Györgyné 
Borosjenő 10, Állami kisegítő-iskola Budapest 10, Éltes Mátyás 
Budapest 10, Sturm József Eger 10, Schnellbach Ferenc Kapos
vár 5, Reichel Lajos Misérd 5, Wellinger Mihály Budapest 10, 
dr. Vértes József Budapest 5, Istenes Károly Budapest 10, Káplán 
Gyula Budapest 10, Kirschenheuter Ferenc Budapest 10, Perné 
Valéria Budapest 10, Szabó Károly Budapest 10, Faragó Géza 
Budapest 10, Szabó Imre Bupapest 20, Katona Géza Budapest 5, 
Góts Ottó Kecskemét 5, Gyógypedagógiai int. Borosjenő 10, 
Siketnémák int. Temesvár 10, Állami kisegítő-isk. Debrecen 10 K.

Budapest, 1911. január 10.
A kiadóhivatal nevében 

Éltes Mátyás,
pénztáros VIII., Mosonyi-utca 6.

Kartársainknak és nagyrabecsült munkatársainknak, akik 
az új év alkalmával nagy számmal keresték fel lapunk szerkesztőit 
szerencse kivánataikkal, ez úton viszonozzuk jó kívánságaikat.

Adja az ég Ura, hogy az 1911. esztendő bőséges sikereket 
hozzon a magyar gyógypedagógiai oktatásügynek, munkásainak 
pedig hozza meg méltányos és jogos kívánságaiknak teljesülését. 
— Boldog új esztendőt!

Bichler 1. könyvnyomda, Budapest, III, Lajos-utca 94. szám.


