
Értekezés a vakok neveléséről.
(Essai sur 1 éducation des avengles.)

Fordította: Kleitsch János.

Ez alatt a cím alatt jelent meg a vakok oktatására vonatkozó 
első könyv. Habár a történelmi szemponton kívül e könyvnek 
ma már alig van értéke, e könyv mégis megérdemeli, hogy a 
szakemberek közelebbről is megismerjék. Miután azonban ez a 
könyv eredetiben ma már egyáltalán nem, fordításban is csak 
alig szerezhető meg, elhatároztam, hogy a Blindenfreund 111. év
folyamában 1883-ban megjelent fordítása alapján magyarra for
dítom. A könyv szerzője Haüy Bálint, a vakok nevelés tanítás 
ügyének megteremtője, aki ezt a párisi intézet megalapítása után 
két évvel, tehát 1786-ban adta ki domború nyomással Párisban.

I. Fejezet.

Az intézet célja.
Mielőtt intézetünkről beszámolnánk, ki kell jelentenünk, hogy 

nemcsak az esetleges észrevételekre, ellenvetésekre válaszolunk a 
legnagyobb készséggel, hanem a legnagyobb szívességgel nyúj
tunk fölvilágosítást mindazon részletekre is, amelyekre az tőlünk 
joggal elvárható.

Habár alig létezik találmány, mely az irigység és tudatlan
ság hangjait ki nem váltotta volna, mégis erősen bízunk abban, 
hogy intézetünknek ezeknek a nyilaitól nincs mit félnie. Intéze
tünk mibenléte, jelen századunk fölvilágosodottsága, polgártársaink 
helyes gondolkodása, ezek mind biztosítékot nyújtanak nekünk 
arra, hogy ebben a dologban csak azon nehézségeket kell meg
világítanunk, amelyeket az észszerű kritika azon nemes szándék
kal fog fölvetni, hogy minket törekvéseinkben támogasson és 
buzdítson ahelyett, hogy elkedvetlenítsen bennünket.

Ezen reményünkben nem fogjuk elmulasztani mindazon 
észrevételekre válaszolni, amelyek a vakok intézetének indító okai, 
avagy eszközei ellen tétetni fognak. Miután módszerünknek ter- 
mészethü képét teljes megvilágításában nyújtjuk, szándékunk az, 
hogy a közönségnek intézetünkről a valóságnak megfelelő tiszta 
fogalmat nyújtsunk :

Célunkat a következőkben foglalhatjuk össze:
1. a vakokat a domború nyomású könyvek segítségével
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olvasni, az olvasás segítségével a könyvnyomtatásra, az írásra, 
a számolásra, a nyelvekre, a történelemre, földrajzra, a mathema- 
tikára, zenére, stb.-re megtanítani;

2. ezen szerencsétleneket a művészetekben és iparral, így 
pl. az aranyhimzéssel, kötéssel, könyvkötéssel, csipkeveréssel, 
stb. foglalkoztatni, hogy:

először kellemesen foglalkoztassuk azokat, akik közülük sze
rencsés anyagi körülmények között élnek;

másodszor: hogy azokat, akik nem oly szerencsések, a kol
dulástól megmentsük azáltal, hogy életük fentartására alkalmat 
nyújtunk nekik, ami által az ő, valamint vezetőjük munkabíró 
kezét a társadalom hasznára fordítjuk. Intézetünknek ez a célja.

II. Fejezet.

Válasz azon ellenvetésre, amely általában ezen intézmény 
hasznossága ellen szól.

Általános, az az elismerés, hogy intézetünk céljának első 
pontját, a vagyonos vakoknak kellemes időtöltést nyújtani elértük 
és ha merültek is föl kétségek, úgy azok csak a kifejezett remé
nyünk megvalósításának lehetőségére vonatkoznak, amennyi
ben intézetünk céljául azt tűztük ki, hogy a hasznosat összekös
sük a kellemessel.

„Váljon tanítástoknak az-e a célja, a tudományok és művé
szetek világát oly tudósokkal, tanárokkal és művészekkel benépe
síteni, akik dacára annak, hogy vakok, képesek szakmájukban 
kiváló szerepet vinni, vagy legalább képesek a munkájuk által 
megélhetésüket biztosítani ?“

Nem. Még azt sem kívánjuk még a legügyesebb vakunktól 
sem, bármely szakmában, hogy még csak a legközepesebb látó 
tudóssal, vagy művésszel versenyre keljen; de ha vakjaink csak 
a legcsekélyebb mértékben is, hasznosat alkothatnak, akkor bá
torkodunk őket a közönségnek jóakaratába ajánlani és ha sem 
a képességük, sem a képességük gyakorlati alkalmazása nem 
lesznek képesek vakjainknak megélhetési segélyforrásokat meg
nyitni, akkor meg fogja ezt talán az általános emberszeretet tenni. 
Hisz emberbaráti szerétéiből gyakran indítványozták már, hogy 
ezen szerencsétlenek önérzetük megsértése nélkül segélyeztes- 
senek!

Ez a válaszunk intézetünk általános hasznosságára vonat
kozóan. Olvasóinknak azonban módjukban lesz a jelen műben
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nyújtott fejtegetések alapján, vagy még inkább a szerzendő tapasz
talatok útján meggyőződni arról, hogy a mi nevelésünk mennyire 
képes a nélkülözések ölében született vakoknak boldogulásáról 
gondoskodni.

III. Fejezet.

A vakok olvasmányairól.
Az olvasás által az emlékezet könnyen, gyorsan és mód

szeresen képezhető. Az olvasás az a csatorna, amelyen keresztül 
sokféle ismeretek birtokába jutunk. Ennélfogva a legfőbb gon
dunkat az képezze, hogy a vakokat megtanítsuk olvasni, s hogy 
a számukra való könyvtárról gondoskodjunk.

Ezelőtt ebben az irányban különféle, de sikertelen kísérletek 
történtek. Egy táblára erősített mozgatható domború betűkkel, vagy 
pedig tűvel a papírba szurkált1) és azután kemény papírlapra 
ragasztott betűk segítségével tanították a vakot olvasni.2)

Már ezáltal is megismertették őket az írás nagyszerűségével, 
Már ezáltal is megtestesültek érzékeik számára a gondolatok, ami 
részükre a látás egy nemét jelentette. Ezek a durva, kezdetleges 
segédeszközök azonban csak arra voltak alkalmasak, hogy a 
vakokban az olvasás ingerét kiváltsák, annélkül azonban, hogy 
annak kielégítésére a szükséges eszközöket nyújthatták volna nekik. 
Mi az eszközöket különös fáradság nélkül találtuk meg, az eszme 
nem is új, lényegében régen létezett és napról-napra láthattuk 
alkalmazásait.

Ugyanis észrevettük, hogy minden nyomtatott lap, amint a 
sajtó alól kikerül, a hátlapján a betűk domború képeit mutatja, 
de fordítva. Mi tehát olyan betűket öntettünk, amelyek alkalma
sak voltak arra, hogy papírra nyomtatva, szemmel láthatók és a 
tapintással érezhetők legyenek. Egy megnedvesített papírlap segít
ségével sikerült nekünk az eddigelé még nem ismert, domború 
betűkkel nyomtatott és a tapintás által érezhető első lapot elő
állítanunk. Ez volt a vakok könyvtárainak az eredete.

Miután időközben kisebb-nagyobb betűalakokat öntettünk,

>) Ilyen táblát, tűvel kiszurkált betűkkel láttunk néhányat Paradies Teréz 
kisasszonynál. Ez a művésznő jelenleg 20 éves, született Wienben, ahol rend
szerint tartózkodik. Kétéves korában egy hirtelen beállott (Schlag =  gutaütés) 
idegsorvadás következtében vesztette el szeme világát. A zenének szentelte 
életét és 1784-ben Párisban a Concert Spirituel-ben nagy feltűnést keltett.

2) Kétségtelen, hogy a puyseauxi vak, akiről Diderot művének 8. olda
lán szól, a fiát az olvasásra megtanította.
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a szerint, amint növendékeink tapintási érzéke azt szükséggessé 
tette, jónak láttuk, legalább oktatásunk kezdetén azoknak a betűk
nek az előállílására szorítkozni, amelyek a jelen mű legnagyobb 
részének a nyomtatására szolgáltak. Ez a betűalak közepes helyet 
látszik elfoglalni azok között, amit a vakok tapintásukkal meg
különböztetni képesek. Mert a vakok tapintása természetszerűen és 
végzendő munkájuk, valamint koruk szerint különböző finomságú.

Könnyen érthető, hogy miután ezen segédeszközök meg
találtattak, ezáltal már meg volt oldva a vakok olvasni tanulásá
nak a legnehezebb része, s hogy a vakokat olvasni megtanítani 
sem nehezebb feladat, mint a látókat erre megtanítani.

Az olvasásban a nyomtatottaktól az Írottakig, a vakokat csak 
egy lépés választja el. Itt természetesen nem beszélhetünk a látók 
írásáról, mert mind máig hiába való minden kísérlet, amely a 
domború írást szolgáltató tinták előállítására vonatkozott, s azért 
azt egy nagy vastollal — amelynek azonban csak egy ága van, 
s amely tollal vastag papírra írunk — pótoltuk. Tehát fölösleges 
az a megjegyzés, hogyha tehát vaknak írunk, tintát nem használ
hatunk, hogy a betűknek egyeneseknek, egymástól különállóknak 
és meglehetős vastagoknak kell lenniük és hogy a papírnak csak 
az egyik lapját szabad leírni. Hogyha ezt figyelembe vesszük, 
akkor a vakok tűrhető folyékonyan fogják más vakok, a látók és 
a saját írásukat olvasni.

Ezenkívül éppen úgy meg fogják tudni különböztetni a zene
jegyeket és más formákat is, amelyek módszerünk szerint — 
miként ezt a következőkben részletezni fogjunk — érzékelhe- 
tőkké tétettek.

IV. Fejezet.

Válasz a vakok olvasmányai ellen felhozott különféle észrevételekre.
1. „Domború nyomású betűitek bizonyára igen hamar le

fognak nyomódni, ami miatt a vakok nem lesznek többé képesek 
azokat egymástól megkülönböztetni tapintásuk által“.

Közismert a tapintási érzékszerv finomsága azoknál, akik 
ezt gyermekkoruk óta használják, hogy ezáltal azon érzékszervet 
pótolják, amelyet a természet móstohasága tőlük megtagadott. Az 
épérzéküek szemének látszólag teljesen sima felületen ők egye
netlenségeket vesznek észre, észreveszik tehát azt is, amit az 
épérzékü ember látószerve által föl nem foghat, holott pedig 
büszkén fürkészi ki vele a legtávolabbi csillagzatot is a megmér
hetetlen égboltozaton.
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Miután növendékeink a tapintás útján még olyan betűket is 
megkülönböztetnek, amelyek a szem által már meg nem külön
böztethetők ; miután két adott tárgyon még a vonalnyi külömb- 
séget is észreveszik, s miután végül még egész sorokat is képesek 
elolvasni, ha a betűket lenyomkodtuk, mit van mit félnünk a 
könyv gyakori használatától? Nincs mástól mitől tartanunk, mint 
a könyv teljes tönkretételétől, ami sorsot pedig a látók könyvei 
sem kerülnek ki.

2. „Könyveitek (mondják továbbá) túlságos nagyok. Egy 
kicsike könyvecskéből óriási, kényelmetlen kötetet csináltok“.

Erre az észrevételre beérhetjük azzal a rövid felelettel is, 
hogy a nyomtatásnak ez a módja még a kezdet kezdetén van, hogy 
bizonyára tökéletesedni fog ez is a fekete nyomás módjára, s hogy 
kétségen kívül ez is fölmutathat majd Hetvezirs-eket, Barbonokat, 
Piezreseket, Didókat stb. A mi nyomtatásunk is, már most is, 
létezésének rövid ideje óta mennyit köszönhet már az udvari 
könyvnyomdásznak, Clousier úrnak, aki minden érdek nélkül és 
buzgósággal lát ef bennünket a legjobb tanácsokkal.

Megjegyezzük még, hogy a nyomtatásunk jelenlegi rend
szere mellett is, már egy rövidítési rendszert vezetünk be, amely 
a könyvek terjedelmét lényegesen csökkenteni fogja. A jelen mü 
elkészítése után, az új módszerrel való ldsérletképen a vakok szá
mára nyomtatott könyvvel fogunk a nyilvánosság elé lépni. Külön
ben is nagyon meg fogjuk müveinket válogatni és sajtónk alá csak 
igazán érdemes és általában elismert müveket fogunk bocsátani, 
Amit egyrészről a betűk nagysága miatt a könyv terjedelmén 
bővítünk, azt másrészről a körültekintéssel végzett rövidítéssel 
csökkenteni fogjuk, úgy hogy a vakok könyvtárai egy szép napon 
mégis csak elfogják érni a jóizlésnek megfelelő alakot.

3. „Be kell ismernetek, hogy a vakjaitok lassan olvasnak, 
s hogy a legtemperamentusabb beszéd is, az ő ajkaikon minden 
hangulat nélkül elhalni látszik“.

Tény, hogy vakjaink lassan olvasnak. Mert növendékeink 
amellett, hogy intézetünk fiatalsága miatt még nem lehettek abban 
a helyzetben, hogy a kellő gyakorlatot elsajátítsák, a látók mel
lett még abban a hátrányban is vannak, hogy egyszerre csak egy 
betűt láthatnak (ha ugyan szabad ezt a kifejezést használnunk), 
melyhez hasonló helyzetben volna a mi olvasónk, ha a jelen 
müvet egy kicsiny nyíláson átnézve olvasná. De reméljük, hogy 
vakjaink az olvasás kellő begyakorlása és a fennt említett rövi
dítések alkalmazása mellett mégis csak gyorsabban fognak olvasni.
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Különben sohasem ringattuk magunkat avval a hiú reménnyel, 
hogy növendékeinkből fejedelmi és tanszéki fölolvasókat fogunk 
nevelni. Ha a vakok az olvasás által a tudományok elemeit elsajá
títják majd, ha az olvasásban unaloműző eszközt találnak, akkor 
azt mondjuk, elértük célunkat, vágyunk beteljesedett.

4. „De mi haszna a vaknak, ha elsajátítja a tudományokat? 
Mi célból nyomtatnak a vakok számára könyveket ? Sohasem fog
ják ők a látók könyveit elolvasni. És végül hasznára lesznek-e 
valaha a társadalomnak az ő ismereteikkel ?“

Engedjétek meg, hogy mi is néhány kérdést intézhessünk 
hozzátok. Mi haszna annak, hogy a körülöttünk lakó összes né
peknek könyvekét nyomtatnak ? Olvassátok ti a chinai, a malabári, 
a török, a perúi és ki tudja még mi minden nyelven nyomtatott 
könyveket? Ti tehát Chinában, a Ganges partján, Törökország
ban, Perúban stb. országokban csak vakok volnátok.

Ami azt a hasznot illeti, amit a társadalom abból meríthet, 
hogy ha a vakok megtanulnak olvasni, gyönyörűséggel rámutatok 
az ismételten szerzett tapasztalatainkra, amelyekben a nagyközön
ség gyakorlataink alkalmával tanúként jelen volt. Itt azon vak 
gyermekre célozunk, aki egy látó gyermeket olvasni tanít.1)

Hivatkozunk a Puyseaux-ból való vak példájára, aki a fiát 
az olvasásra megtanította. Végül ti reátok hivatkozunk gyengéd 
és becsüiésre méltó szülőkre, akiknek vak gyermekük született, 
aki sohasem láthatta a nap fényét; mily jóleső elégtétel minekünk 
az a tudat, hogy mérhetetlen fájdalmatokat legalább enyhíthetjük. 
Igen, tanításunk célja egyrészt az, hogy ezen gyengéden szeretett 
gyermekeknek legalább részben emberi életet biztosítsunk, másrészt 
pedig az, hogy eszközt adjunk kezetekbe, hogy nekik kívánsá
gotok szerint való oly nevelést biztosíthassatok, amely egy ked
vező anyagi viszonyok között született gyermekekhez méltó. És 
ti tudósok, akik szüntelenül a mi fölvilágositásunkon, oktatásun
kon fáradoztok 1 Ha majd nehéz munkátokban, — amely oktatá
sunknak van szentelve — elveszítitek látástokat, akkor engedjétek 
meg nekünk, hogy nektek oly segédeszközt nyújtsunk, amely

') Különféle 1787 december 3-án megjelent tudósítások értelmében meg
kezdettük ugyanezen hó 5-én egy látó gyermeknek, egy vak által, az olvasás
ban való tanítását. A tanító kezében volt egy domború nyomású könyv, mi
közben a tanítvány kezében ugyanezen könyv volt látók számára való betűk
kel. Ez a gyermek haladását Versaillesben mutatta be a vakokkal együtt a ka
rácsonyi ünnepély alkalmával, ugyanezen évben.



nekünk tanítástok jótéteményét, nektek pedig a gyümölcsökben 
gazdag munka élvezetét még továbbra is biztosítsa.

Homeros, Belisar, Milton bizonyára nagyon örültek volna, 
ha tnegvakulásuk után, a haza szolgálatának szentelhették volna 
életüket.

V. Fejezet.

A vakoknak a saját használatra való könyvek nyomtatásáról.
Jelen fejezetben kizárólag a vakoknak a tapintási munkái

ban érvényesülő technikai részletekről van szó. (Michel, Dresden, 
kinek nyomán e fordítás készült, csak jelzi, hogy miről szól a 
jelen fejezet.)

VI. Fejezet.

A vakok nyomtatása látók számára.
Habár miénknek mondhatjuk azt a sikert, hogy a vakokat 

képessé tettük, hogy saját használatukra való müveket nyom
tassanak, habár a jövőben a sajátjukat képező könyvtárakat nekünk 
köszönhetik s ha az ő számukra készült könyvek segítségével a 
tudományokban, nyelvekben, történelemben, földrajzban, mate
matikában, zenében stb.-ben oktatást nyernek, még sem mond
hatjuk el magunkról, hogy mi vagyunk az elsők, akik a vakok
nak mindezekre való tanítását megkisérlették, hogy a vakokat 
gondolatainak papírra való vetésére képesítsék. Mi magunk láttunk 
egy levelet, amelyet Paradies Teréz kisasszony sajátkezüleg írt 
meg német nyelven, ciceroni betűkkel, egy az ő részére készült 
gépen, amely gép Kempelen úr találmánya volt. Ezen levélben 
a leggyengédebb érzelmek vannak kitűnő módon kifejezve.

Ez a kísérlet adta meg nekünk azt az eszmét, hogy a vako
kat a látók számára való nyomtatásra is képesítsük. Kísérletünket 
a legjobb sikerek koronázták, amennyiben a legnagyobb könnyű
séggel nyomtatják a különféle hirdetéseket, nyugtákat stb. Leírjuk 
nekik a készítendő nyomtatvány tartalmát egy egyágú vastollal, 
a 111 fejezetben leírt módon, s az így készült kézirat után kisze
dik és nyomtatják a kívánt dolgot. Csak nagyon ritka esetben 
nem érik el a vakok a kívánatos eredményt, ha a kellő begya
korlásra alkalmat és módot nyújtunk nekik. Tapasztalataink van
nak már aziránt, hogy a vakok kellő szak- és rendszerüséggel 
végezik a szedést, a papiráztatást, a lehúzást stb. E tekintetben 
különben a legkompetensebb bírákra, a párisi könyvnyomdászok 
és a tudományos akadémia kedvező ítéletére hivatkozhatunk.

Értekezés a vakok neveléséről. 7í
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VII. Fejezel 

Az írásról.

Bernouilli, aki egy fiatal leánykát megtanított írni, valamint 
Weissenbourg úr, aki hetedik évében megvakulva teljesen magától 
elsajátította az írást, példájukkal arra bátorítottak, hogy mi is tollat 
adjunk növendékeink kezébe. De miután főíigyelmünket minden
kor oda irányítottuk, hogy növendékeink a tanultaknak gyakorlati 
hasznát is vegyék, arra a gondolatra jutottunk, hogy igen külö
nös volna, ha növendékeink nem volnának képesek a saját írá
sukat elolvasni. Éppen azért készíttettünk vakjaink számára egy 
egyágú, tehát hasítás nélküli hegyű vastollat, amely tollal tinta 
nélkül egy vastag papírra írnak. A papíron az erős nyomás követ
keztében a papir ellenkező oldalán a betűk kidomborodnak, amit 
azután az írással ellenkező irányban haladva, ujjaikkal kitapint
hatnak és elolvashatnak. Bármily csekély mértékben látszódjék is 
ez az írás érezhetőnek, mégis elégséges a domborulata, különö
sen akkor, ha az íráshoz használt papírlap alá egy puha felületű 
anyagot, így pl. több papírlapot, kartont vagy bőrdarabot teszünk.

Ezen körültekintő eljáráson kivül még azt is megtettük, hogy 
az írott betüalakokat is öntettük s azokat a nyomtatáshoz szintén 
használjuk, hogy növendékeink minél előbb megszokják az Írott 
betüalakokat s hogy így őket a hasonlóságok fölfogására képesítsük. 
Ha a vak a betűalakokat megszokta, akkor, hogy egyenes soro
kat írjon, már csak az szükséges, hogy az írópapirra egy keretet 
helyezzünk, amely keret párhuzamosan haladó zsinórokkal van 
ellátva. A zsinóroknak egymástól való távolságának körülbelül 
kilenc vonalnyinak (lignes pied de Roi) kell lenniük. Ezek a pár
huzamos zsinórok sorvezetők gyanánt szolgálnak, miközben a 
betűket balról jobbra haladva írja.

VIII. Fejezet.

A számolásról.

Csodáljuk úgy Saunderson, valamint Weissenbourg szellemes 
táblázatait, de egyikét sem fogadtuk el. Miután a mi célunk a 
vakoknak a látókkal való érintkezését és közlekedését minden 
téren biztosítani, kötelességünknek tartottuk, hogy a látók mód
szerét itt is előnyben részesítsük. A mi növendékeink a számolás
ban is követhetők lépésről, lépésre.

Erre a célra fatáblácskákat készíttettünk, amelyekben négy-



Értekezés a vakok neveléséről. 73

szögletes lyukacskák vannak, amelyekbe a számjegyek és pálcikák 
helyezhetők el, s így a számolási példák különböző részei egy
mástól elkülöníthetők.

Ehhez még egy négy íióksorból álló szekrénykét csatoltunk.
A fiókokban vannak az összes számjegyek és a számtani 

műveletek jelei. Ez a szekrény számolás közben a vaknak jobb 
keze felé helyeztetik. Az egyetlen mutatkozó nagy nehézség volt, 
az összes lehető törtek kifejezése annélkül, hogy a létező jeleket 
szaporítsuk. Tíz nevezőt öntettünk a következő sorrendben : 0, 1, 
2, 3 stb. 9 ig ; és ugyanúgy tíz számlálót, amelyek valamennyien 
mozgathatók, úgy, hogy a nevező fölött elhelyezhetők legyenek. 
Ezeknek a kombinátiojával növendékeink kifejezhetik az összes 
törteket.

A mondottakból kitűnik, hogy rendszerünknek két előnye
van:

1. Egy családapa, vagy egy tanító könnyen taníthat vak 
gyermekeket a számolásban.

2. Az így tanított gyermek is megfejtheti a látó gyermek által 
megfejtett számtani föiadványí.

A vakoknak különben igen jó tehetségük van a számtanhoz, 
úgy hogy gyakran megfigyelhettük, hogy a vakok pusztán fejbeli 
számolással követvén a számolót, így is sokszor kijavították az 
elkövetett tévedést.

IX. Fejezet.

A földrajzról.

A vakok részére használható térképeket Paradies Teréz kis
asszonynak köszönhetjük. Ő maga ezen ismeretét Weissenbourg 
úrtól nyerte. Csodáljuk azonban, hogy egyikük sem vihette a 
tudomány ezen ágának segédeszközeit a tökéletesség nagyobb 
fokára.

Az egyes országok határait zsinórokkal jelzik, az országok 
többi különböző részeit különböző módon fényezett homokkal, 
a városokat pedig kisebb nagyobb üvegdarabkákkal különbözte
tik meg térképeiken egymástól. Mi megelégedtünk azzal, hogy 
térképeinken a határokat vékony, kerek vassodronyokkal jelezzük, 
az egyes részek alaki különbözősége, valamint azoknak nagy
ságra való különbsége segítik növendékeinket az egyes részek
nek egymástól való megkülönböztetésében.

Ezt a rendszert azért tarjuk a fentieknél jobbnak, mert az
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eredeti térképeknek a sajtó segítségével a vakok számára való 
előállítását igen nagy mértékben megkönnyíti. Azonkívül a vakok 
által érezhető legkisebb részletek is igen könnyen előállíthatok 
ezen a módon a vakok térképein. Növendékeink a térképek hasz
nálatát oly tökélyre vitték, hogy az embert bámulatba ejtik azon 
biztonsággal, amellyel egy királyságot, egy tartományt, egy szi
getet fölismernek azokról, a mi módszerünk szerint a sajtón 
készült papirtérképekről.

X. Fejezet.

A zenéről.
A vakok számára való nevelési rendszerünk tervezeténél 

kezdetben csak holmi oly mellékes tárgynak tekintettük a zenét, 
amely majd alkalmas leend a munkában elfáradt vakot fölüdíteni. 
De a vakok legtöbbjének természetadta zenetehetsége, amely őket 
a művészet ezen ága felé vonzza, azok az anyagi források, ame
lyeket éppen zeneismeretük nyit meg számukra, s biztosíthatja 
önfenntartásukat, az érdeklődés, amelyeket a zene a tanításainkon 
résztvevő vakokban kelt, mindezek arra kényszerítettek bennün
ket, hogy saját nézetünket az általános boldogulás elvének áldo
zatul hozzuk.

A vakoknak a zeneművészethez természetadta tehetségük 
van. Tekintélyes a száma azoknak a vakoknak, akik a fenntartá
sukhoz szükséges anyagi eszközökkel nem rendelkeznek, s a 
szükségtől űzve megragadják azt a foglalkozást, amelyhez haj
lamuk különben is erősen vonzza. Kétségen kívül áll, hogy csak 
erkölcsi gyengeségnek tulajdonítható, ha egyesek annyira lesü- 
lyedtek, hogy az utcákat végig járják, hogy ajíóról-ajtóra járva 
valamely elhanyagolt hangszer segítségével, vagy a hallást veszé
lyeztető rettenetes hanggal énekelve, csekély adományt erőszakol
janak ki, amit gyakran azzal a kéréssel kapnak meg, hogy kímé
letesek legyenek.

Mások, akik kevésbbé szerencsétlenek és valamely gazda
gabb segélyforrásokat megnyitó hangszernek szentelhetik magu
kat, a zenei pályán kiváló emberek, egy Coupezin, egy Ballatre, 
egy Sejau, egy Miroir, egy Carpentier nyomdokait követik.1)

■) Közismertek a Notre-Dame de Bontie Nouvilie vak orgonistájának, 
Chauvet úrnak az érdemei. Franciaországban számos olyan vak van, akinek a 
zenei tehetsége megerősít a zene terén növendékeinkhez fűzött reményeinkben. 
Nagy megelégedésünkre szolgálna, ha a zene a szerencsétlenek egy részének 
a mindennapi kenyeret biztosítaná és a vakok iránti jótéteményre általános 
buzdítással szolgálna.



Intézetünk nemcsak alkalmat nyújt növendékeinek a zene 
tanulására, hanem egyszersmind művészetük gyakorlati értékesíté
sében is segítségükre van. Eddigelé csak hallás után tanulhatták 
meg az előadásra szánt darabot, mi azonban a zenéhez éppen 
úgy, mint az íráshoz jegyeket öntettünk, amelyekkel a zenében 
előforduló összes jelzéseket képesek vagyunk kifejezni s így a 
kotaírást is előállíthatjuk domború írással.

Domború nyomású kotáink segítségével a vak mindazon 
dolgokat megtanulhatja, amelyekkel zeneismereteit bővíteni akarja.1)

Ízlése szerint való könyvtárat is gyűjthet a legjobb zene
művekből és a saját zsenialitásának gyümölcseit is megörökítheti 
számunkra.2)

A rendkívüli gyakorlatul bevezetett zenét illetőleg kérjük 
olvasóinkat, hogy azokat csak felfrissítő szabad foglalkozásnak 
tekintsék, amit növendékeinknek megengedni kénytelenek voltunk.

Intézetünk tulajdonképen olyan műhely, ahol művészek és 
kézművesek dolgoznak, akik időről időre a zenével frissítik föl 
kedélyüket és teszik élénkebbé mindennapi foglalkozásukat. Egyes 
zenedaraboknak a nyilvánosság előtt való előadását sem tagadtuk 
meg tőlük annál kevésbbé, minthogy a jóitevők legtöbbjei, akik 
ezeken az előadásokon jelen voltak, az ilyen zeneelőadások meg
hallgatása alkalmával a legnagyobb rnegilletődést mutatták.

XI. Fejezet.

A kézműjoglalkozásokról.
Intézetünk keletkezése előtt arra törekedtek egyes vakok, 

hogy a tétlenség nyűge alúl, melyre szomorú sorsuk által kár
hoztatva voltak, fölszabadítsák magukat. Miután meg voltunk róla 
győződve, hogy ezek többféle kézműfoglalkozásra képesek, most
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‘) Ismeretes a vakok emlékezetének biztossága és gyorsasága. Ismert 
továbbá kiváló fölfogó képességük, amelyet közülök a legtöbben a nehéz szel
lemi műveleteknél elárulnak. Ezek a képességek oly bámulatosak, hogy az 
ember szinte kételkedik a természet mostohaságában, s azon gondolkodik, hogy 
a természetnek e kártalanítási törekvése nem multa-e fölül a mostohaságát* 
amellyel a szerencsétleneket megfosztotta látásuktól.

2) Paradies kisasszony, ki Párisban léte alkalmával a zeneszerzés tanul
mányával foglalkozott és a többek közt az akkordok jegyzésére alkalmas jegye
ket keresett, nagy örömmel fogadta az ezlrányú kísérletünket. Nagyon sajnál
juk, hogy Párisból való hirtelen elutazása miatt nem juthattunk odáig, hogy 
kísérletünk eredményét bemutathattuk volna, hogy egyszersmind segítségére 
is lehettünk volna abban, hogy tanulmányait papiron is flxirozhatta volna.
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már alkalmas munkák kiválasztására kellett gondolnunk. Ilyen 
alkalmas foglalkozás volt a fonás.1) Sikerült vakjainkat annyira 
vinnünk, hogy a készült fonalakból sodronyokat, azokból pedig 
öveket készítettek. A csipkeverésben, fonásban, kötésben, varrás
ban és a könyvkötésben tett kísérletek örvendetesen sikerültek s 
inkább munkásokban, mint munkában volt hiányunk.

Igen sok azoknak a háziiparoknak a száma, amelyek nyu
godtan és eredményesen a szemük világától megfosztott szeren
csétlenekre bízhatók. Ezen első kísérletek után mindent elkövet
tünk, hogy minden szegénysorsú szülőktől származó vak gyer
meknek olyan foglalkozást nyújtsunk, amely majdan a mindennapi 
kenyerét biztosítsa. Ezen a módon ki fogjuk irtani a koldulást a 
vakok köréből és ezen az alapon fogjuk megvalósítani nevelési 
tervünket a maga egészében és legkisebb részleteiben is.

XII. Fejezet.

A vakok tanításának módszeréről és párhuzam a vakok és a 
siketnémák tanítása között.

Miután a legfőbb célunk a vakok tanításának módját és 
eszközeit egyszerűsíteni, amit itt bemutatni igyekszünk, most 
azzal a föltevéssel hízelgünk magunknak, hogy sikerült fejtegeté
seink által a vakok nevelési módját mindenki részére érthetővé 
tenni. A vakok nevelése különben elég könnyű feladat, csak 
erős kitartást kíván a tanító részéről. Erre a pontra vonatkozóan 
tehát nem kell különösebb tanáccsal szolgálnunk.

Domború könyveink segítségével mindenki megtaníthatja a 
vakokat az olvasásra. A mi sajtónk alul kikerült zeneművek segít
ségével minden zenetanár adhat nekik órát a művészet ezen 
ágában. Egy vastollal, fatáblácskákkal, mozgatható betűkkel és 
számjegyekkel, amelyek a nriéink mintájára készültek, mindenki 
megtaníthatja őket írni és számolni. A földrajz tanításához csak 
domború térképek szükségesek; éppen úgy állunk a többi 
tantárgyak tanításával is.2)

’) Növendékeink egy Hildebrand S. mechanikus gépén fonnak. A vakok 
közül egyjk hajtja a főkereket, amely több kereket hoz mozgásba. Ezeknek a 
forgását a fonó a szükséghez mérten gyorsíthatja, vagy lassíthatja anélkül, hogy 
a gépezet működésében zavar mutatkoznék.

2) Örömmel vállaljuk a vakok tanításához szükséges taneszközök elké
szítését a külföldi vakok részére is. A könyvek és zeneművek növendékeink 
által készíttetnek és a tiszta jövedelem őket illeti meg. Mihelyt a legszüksége
sebb dolgok előállításával elkészülünk, a vakok számára való játékok és



Értekezés a vakok neveléséről. 77

A vakok tanítására vonatkozó fejtegetéseinket a vakok és a 
siketnémák tanításának összehasonlításával zárjuk le. Bármily 
csodálatosaknak tűnjenek is a nagyközönség szemében tanításunk 
eredményei, távol vagyunk attól, hogy a túlbuzgóságban nekünk 
Ítélt elismerést a mi javunkra elkönyveljük úgy, hogy a túl
buzgókkal együtt a siketnémák oktatása fölött pálcát törjünk.

Mi a siketnémák oktatását művészetnek nevezzük, amely 
hihetetlennek látszik azoknak, akik nem lehettek szemtanúi azok
nak a szép eredményeknek, amelyeket az erényes pap, — aki 
egyszersmind alapvetője ezen oktatási ágnak — a siketnémák 
tanításában elért, amely eredményeknek értékét és nehézségét 
még a szemtanuk nagy része sem tudta fölismerni és kellőleg 
értékelni. Lehetetlen e tanítás nehézségeit és értékét föl nem 
ismerni, ha azt lépésről lépésre követjük a kezdet pillanatától, 
ahol a növendékekkel az első jeleket megakarja értetni.

Ugyan mondják meg nekünk, hogy minő varázserővel 
érteti meg a sikettel a különféle szóbeli formákat (Verbaiformen) ? 
Mondják meg nekünk, miként viszi be a metaphysikai fogalmakat 
az ő lelkűkbe? Mely csodálatos titokkal érteti meg ajkainak néma 
mozgását és a velük való, habár teljesen hangnélküli, de mégis 
kifejezésteljes beszélgetését?

Be kell látni, hogy a lélekben új fogalmakat kelteni, még 
pedig munkák és gesztusok segítségével jóval nehezebb feladat, 
mint a hallás és a gyakorlott tapintás segítségével fogalmakat ön
tudatra hozni, amelyek már-már állandósítva vannak.

A vágy kényszerítő hatása alatt már régen óhajtottuk Abbé 
de l’Epée úrnak az elismerésnek ezen koszorúját átnyújtani, azért 
boldognak érezzük magunkat, hogy ilyen kedvező alkalommal 
megtehettük ezt; erősen bízunk abban, hogy olvasóink teljes 
mértékben elfogják ismerni és méltányolni ezen elismerés jogo
sultságát

XIII. Fejezet.

A nyelvekről, matematikáról, történelemről stb.
Minden tárgyak tanításában az általunk készített könyvek 

igen nagy szolgálatokat tehetnek. A nyelvek, a matematika, a tör
ténelem stb. elemei első kötetei lesznek a vakok könyvtárának.

mindenféle nekik megfelelő szórakoztató eszközökkel és módozatokkal fogunk 
foglalkozni, arra törekedvén, hogy őket önállóságra neveljük, hogy vezetőre 
ne szoruljanak.
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Azok a könyvek, amelyeket ők maguk fognak Írni, s amelyek a 
közönség tetszésével találkoznak, méltán ezek mellé fognak 
sorakozni. Gondunk lesz majd arra, hogy olyan könyvekkel 
egészítsük ki e könyvtárt — mindenkor súlyt helyezvén arra, 
hogy növendékeink tanulmányai a valláson alapuljanak, — hogy 
azok tartalma növendékeink értelmének és szivének diszéül szol
gáljon.

Ezekhez hasonló alapelvek segítségével kötelességük hü 
teljesítésére és jóltevőik iránti hálaadatosságra fogjuk növendé
keinket nevelni.

Miután a történelem legérdekesebb részeivel örömet okozunk 
nekik, megfogjuk velük ismertetni a francia történelmet, hogy bol
dogítsa őkel az a tudat, hogy ők is franciák. A francia történelem 
legfontosabb évszámait és napjait, valamint a harci cselekedetek 
mellett kiemelhető nemes tetteket eltörülhetetlenül fogjuk emléke
zetükbe vésni.

Mindenek előtt föl fogjuk a figyelmüket arra hívni, hogy 
e franciák mindenkoron a királyukhoz való rendíthetetlen hűség
gel tüntették ki magukat. És egy olyan uralkodónak, aki személyi
sége, igazságossága, jótékonysága és hatalma által ezt az örökölt 
rendíthetetlen ragaszkodást csak fokozhatja, ennek a hűséges 
leírásnak hatása alatt ők is át fogják érezni, hogy a nemzetet leg
inkább boldogító állapot az, amidőn az alattvalók milliói egy 
közös parancsolónak való engedelmességükben az uralkodót egy 
óriási család gyengéd atyjának tekintik.

A németországi vak- és siketnéma gyermekek 
iskolakötelezettségének törvénytervezete.

Fordította: Michels Fütöp.

Mi Vilmos, Isten kegyelméből Poroszország királya, stb. a 
monarchia mindkét házának hozzájárulásával a következőket ren
deljük :

1. §. Vak gyermekek a hatodik, siketnéma gyermekek a hete
dik életév betöltése után, ha elegendően fejlettek és képezhetők, 
kötelesek a vakok, illetőleg siketnémák intézeteiben tartott oktatá
son résztvenni.

A testi fejődésben visszamaradt vak- és siketnéma gyerme
kek ebbeli kötelezettségük megkezdését 3 évvel elhalaszthatják.



E törvény értelmében azon gyermekek is siketnémáknak 
tekintendők, akik később siketültek meg, vagy akiknek hallási 
képessége oly csekély, hogy siketnémáknak tekinthetők.

A gyermekek tankötelezettsége addig tart, amíg oktatásukról 
más utón gondoskodás nem történik.

2. §. A tankötelezettség a vak gyermeknél a 14., siketnémák
nál pedig a 15. életév betöltését követő évzáró vizsgáig tart.

A Schulaufsichtsbehörde-nek1) jogában áll, oly vak és siket
néma gyermekek iskolakötelezettségét a 17., illetve a 18. életév 
betöltését követő évzáró vizsgáig kitolni, akik az oktatás célját 
még el nem érték, testi és szellemi fejlettségüknél fogva azonban 
még elérhetik. Ugyancsak jogában áll a Schulaufsichtsbehörde-nek 
a vak és siketnéma gyermekek elbocsájtását az ezen § alatt meg
jelölt életkoruknál hamarább is elrendelni, ha testi és szellemi fej
lettségüknél fogva a további iskolalátogatás a gyermekre nézve 
káros, vagy felesleges volna.

3. §. A beiskoláztatás fölött az illetékes szakemberek véle
ménye alapján a Schulaufsichtsbehörde határoz, ha a vak, illetőleg 
siketnéma tanköteles lakóhelyén látogathatja a megfelelő intézetet.

A Kommunalverband2) köteles a gyermekeket felvétetni és 
oktatásukról gondoskodni.

A tanítás díjtalan.
4. §. A Schulaufsichtsbehörde nek jogában áll azon szülők 

vagy gyámok ellen, akik jelen törvény 3. §-a rendelkezéseinek 
eleget nem tesznek, az elemi iskolai tankötelezettségnek fegyelmi 
határozatait érvényesíteni.

5. §. Azon gyermekek, akik az évi felvételi határidő után, 
de 3 hónapon belül töltik be iskolaköteles életkorukat, kivételképen 
már az előző felvétel alkalmával is felvehetők. Ez esetben elbo- 
csájtásuk 8 évi iskolalátogatás után előbb is történhetik, mint azt 
a 2. §. meghatározza.

ő. §. Az 1. §-ban meghatározott azon tanköteles vak- és 
siketnéma gyermekek, akik lakóhelyükön (3. §.) helyi megfelelő 
intézetek hiányában nem részesülhetnek tanításban, akiknek okta
tásáról más utón sem történik megfelelő gondoskodás, távolabb 
eső vakok, illetőleg siketnémák intézeteiben, vagy oly helyen helye- 
zendők el, ahonnan a megfelelő intézetet látogathatják.

Ezen gyermekek eltartásáról a tanköteles kortól kezdve a
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') Megfelelhet a tanfelügyelőségnek.
2) Megfelelhetne egy országos szegényalapnak.
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Schulaufsichtsbehörde gondoskodik. E rendelkezés előtt megbízandó 
a körorvos a gyermek megvizsgálásával.

E rendelkezések végrehajtása a Kommunalverband (8. §.) 
kötelessége a 9. ff. §§. értelmében

7. §. A Schulaufsichtsbehörde (6. §., 2. bekezdés) rendelke
zései ellen a szülő, vagy gyám és a Kommunalverband 2 héten 
belül felfolyamodással élhet. A felebbezés fölött a Kreis- (Stadt-) 
Ausschuss1) határoz. Illetékes azon Kreis (Stadt-) Ausschuss, 
melynek körzetébe a szülők lakóhelye tartozik; szülők nem létében 
azon Kreis- (Stadt) Ausschuss, melynek körzetében a gyermek 
lakóhelye van.

Kötelessége a Kreis- (Stadt-) Ausschuss-nak, ha nem ütközik 
nehézségekbe a határozathozás előtt a szülőt, vagy gyámot meg
hallgatni. Jogában áll más személyeket is, mint a körorvost, az 
az illetékes vak, illetőleg siketnéma intézet vezetőjét, a helyi iskola
gondnokot, a helyi plébánost, a tanítót és a községi bírót is mint 
szakértőt, illetőleg tanukat szükség szerint hivatalos eskü alatt 
kihallgatni. Egyebekben a Kreis- (Stadt-) Ausschuss eljárása fölött 
az általános közigazgatási törvény 1883. évi julius 30-iki 115. 126. 
§§-ai állanak.

A határozat a gyermek törvényes képviselőjének, a Schul- 
aufsichtsbehörde-nek és az illetékes Kommunalverbandnak tudo
mására adandó. (8. §, 2. szakasza.)

A 3. §, alatt említett illetékes tényezők felfolyamodási joggal 
élhetnek, a törvényes képviselő azonban csak akkor, ha a Kreis
stadt-) Ausschuss áltál hozott végzés a Schulaufsichtsbehörde 
határozatát fentartja. A felebbezés elintézéséig az e tárgyra vonat
kozó rendelkezések végre nem hajthatók.

8. §. A végérvényes határozat keresztülvitelét a Schulaufsichts
behörde rendeli el. Teljesítésére a Kommunalverband köteles. 
Illetékes azon siketnémák és vakok oktatását intéző Kommunal
verband, amelynek körzetében az illető Kreis- (Stadt-) Ausschuss 
székel.

9. §. A Kommunalverband határozza meg, hogy mely intézetbe 
vétessék fel a gyermek. Ha különleges okok nem forognak fenn, 
akkor a gyermek a legközelebbi intézethez utasítandó felvételre.

A gyermek intézetbe szállításáról, annak törvényes képvise
lője gondoskodik. Ha a beszállítás a felvételi értesítéstől számított 
négy héten belül meg nem történnék, akkor a gyermek intézetbe

') Megfelelhetne városi, vagy járási képviselőtestületnek.



A németországi vak- és siketnéma gyermekek iskolaköt. törvénytervezete. 81

beszállítását a Schulaufsichtsbehörde az illetékes rendőrség közbe
jöttével rendeli el.

10. §. A Kommunalverband köteles a gyermek elhelyezésé
ről, az elhelyezést elrendelő Kreis- (Stadt-) Ausschuss-t és a Schul
aufsichtsbehörden értesíteni.

A Schulaufsichtsbehörde-nek jogában áll azon szülő, gyám 
vagy hozzátartozó ellen a 4. §-ban megjelölt büntető módozatokat 
igénybe venni, aki a Schulaufsichtsbehörde előzetes tudta és enge- 
delme nélkül a gyermeket az iskolalátogatástól elvonja, vagy ahhoz 
engendőképen nem ösztönzi.

11. §. Vak- illetve siketnéma gyermekek csak akkor bocsájt- 
hatók el az intézet kötelékéből, ha a 2. §. 1. vagy 2. szakasza 
értelmében iskolakötelezettségüknek eleget tettek, vagy ha az okta
tás célja az illetőkre nézve más utón biztosíttatik, vagy ha az ok, 
melynél fogva a gyermek az illető intézet látogatására köteleztetett, 
megszűnt.

A gyermekek elbocsájtását a Kommunalverband rendeletére, 
a szülő-, illetőleg gyám kérésére a Schulaufsichtsbehörde eszközli, 
de saját kezdeményezésére hivatalból is eszközölheti.

A Schulaufsichtsbehörde-nek az elbocsájtást ellenző véleménye 
ellen a gyermek fentnevezett hozzátartozói 2 héten belül a 7. §. 
rendelkezései értelmében felebbezhetnek.

12. §. A gyermek intézetbe szállításának, szabályszerinti ruha
neművel való ellátásának, az intézetből való elszállításának, valamint 
az intézetben elhalt gyermek temetésének költségeit azon községi 
szegényalap viseli, amely községi illetőségű a gyermek. Ha ilyen 
szegényalap az illetőségi községben nincs, akkor ezen költségek 
a Kommunalverband-ot terhelik. Az eltartási, továbbá a neveléssel 
és oktatással járó többi költségeket az illetékes Kommunalverban- 
dok viselik.

Jogában áll a Kommunalverband-nak a felmerült költségeket 
a gyermektől, illetőleg a polgári törvény értelmében a gyermek 
eltartására kötelezettől behajtani. Az általánosi gazgatással, az épít
kezéssel, a Kommunalverbandok által létesített intézetek rendtartá
sával, valamint a nevelésről és tanításról való gondoskodással járó 
kiadások itt nem vétetnek figyelembe.

A községi szegényalapok is ugyanazon joggal rendelkeznek, 
a nekik felmerült költségek behajtását illetőleg, mint a „Kommunal
verband „-ok. Ha ezen igény ki nem elégíttetik, akkor e fölött a 
Kommunalverband, illetőleg a községi szegényalap kérésére a 
Kreis- (Stadt-) Ausschuss határoz.

M agyar G yógypedagógia. Ö
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A Kommunalverbandnak (országos szegényalap) a felvételre 
szoruló vak- vagy siketnéma gyermekekért járó pótkövetelései az 
1891. évi julius 11-iki törvény 11. §§. ff. szakaszát nem érintik.

14. §. A Kommunalverbandok kötelesek a törvény életbe 
léptetéséhez szükséges rendeleteket kiadni. Ily rendeletek azonban 
csak az 1875. évi junius 29-iki tartományi rendtartás 120. §-a szelle
mében alkalmazhatók. Ezen rendeletek a visszatérítendő költségek 
nagyságát is kell hogy meghatározzák.

15. §. A Schulaufsichtsbehörde illetékességét a vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter határozza meg. E törvény életbeléptetésével 
a vallás és közoktatásügyi, valamint a belügyminisztérium van 
megbízva.

16. §. E törvény 1912. évi április 1-én lép életbe.
Hitelesíttetett.
Az 1910. évi dec. 28-án kelt legfelsőbb rendelet megengedi, 

hogy e törvény legközelebb a felsőházhoz terjesztessék fel.

A németországi vak- és siketnéma gyermekek tankötelezettségére 
vonatkozó törvénytervezet megokolása.

A fogyatékos érzékű egyénekről való növekvő gondoskodás 
már évekkel ezelőtt azt a tapasztalatot eredményezte, mely szüksé
gessé tette, hogy oly módok és eszközök kerestessenek, melyek 
a vakok- illetőleg siketnémák oktatásának általánosítását lehetővé 
teszik. Nagyon sajnáiatraméltók azon szerencsétlenek, akik minden 
szellemi és erkölcsi képzés nélkül nőnek fel. Legtöbbször nyűgei 
hozzátartozóiknak és terhei a szegényalapoknak.

Az elemi népiskola látogatása a legtöbb esetben sem a vak, 
sem a siketnéma gyermekre nézve nem jár semmiféle haszonnal, 
mivel az épérzékünek szánt oktatás menetét nem tudják követni. 
A tapasztalat is azt bizonyítja, hogy a vakság, valamint a siket
némaság hátrányos befolyást gyakorol a gyermek kedélyére és 
testi fejlődésére. Tehát nemcsak gondos testápolásra, hanem oly 
nevelői beavatkozásra van szükségük, amely kizárja a szigorúbb 
fegyelmi eszközöket. E mellett az iskola kötelessége az is, hogy 
a négyérzékű gyermekek felfogási képességét növelje. A szülői 
nevelés és tanítás nagy részét is az iskola kell, hogy végezze. 
Ezért oly szakezerűen felszerelt iskolákra van szükség, amilyenek 
v vakok-, illetőleg siketnémák intézetei. A vakok intézetei kivétel 
nélkül kötélverő-, kosárfonó-, könyvkötő-, kefekötő- és asztalos 
műhelyekkel vannak ellátva és így ezen foglalkozások elvégzésére 
szükséges a kéz ügyesítése. A siketnémák szakoktatása különös-



képen van berendezve. Egy, most már több mint száz éves mun
kásságnak eredménye, hogy a siketnémaoktatás német módszere 
visszaadja a növendékek beszédképességét. A növendékek leol
vassák a szavakat oktatójuk szájáról és utánozzák azokat. Az erre 
vonatkozó tapasztalatok oly eredményekre vezettek, amelyek min
den korábbi várakozást felülmúltak. Az oktatás mai fejlettségének 
sikerült a siketnéma- illetőleg vak gyermekeket annyira képezni, 
hogy az épérzéküeknek sajátos önállóságát elérhetik és kereset- 
képes iparosokká válhatnak. Az államok erkölcsi kötelessége tehát 
törvényhozás útján arról gondoskodni, hogy a sorstól sújtott sze
rencsétlenek, képezhetőségüknek megfelelő nevelőoktatásban része
süljenek, hogy így a társadalomnak megelégedett és hasznos tag
jai lehessenek. Evégből Németország egyes tartományai már évek
kel ezelőtt kötelezővé tették a fogyatékos érzékű gyermekekre 
nézve a különleges oktatásokra szolgáló intézetek látogatását. Ilyen 
törvényei vannak: Szászországnak (1874. május 28.) Oldenburg 
nagyhercegségnek (1876. évi január 18.), Szász-Goburg-Gotha 
nagyhercegségnek (1877. évi május 18.), Anhalt hercegségnek (1884. 
évi április 1.), Szász-Meiningen hercegségnek (1887. évi február 
18,), Lübecknek (1888. évi március 19.), Braunschweig hercegség
nek (1894. évi március 30.), Bremennek (1898. évi julius Ív) és 
Baden nagyhercegségnek (1902. évi augusztus 11.)

Poroszországban a négyérzékű gyermekek még nincsenek 
tankötelezettségnek alávetve. Csak a Schleswig-Holsteini tartomány
ban mondta ki némi korlátozással az 1805. évi november 8-iki 
rendelet (A rendeletek chronologiai gyűjteménye 291. old.) azt, 
hogy minden 15 éven aluli siketnéma siketnéma-intézetben helye
zendő el és oktatásban részesítendő. A többi 11 tartományban 
ilyennemű intézkedés nem történt, tehát ezekben nem is kötelez
hetők a szülők, hogy siketnéma, illetőleg vak gyermekeiket a nekik 
megfelelő intézetbe járassák. Az eddigi törvényhozás szerint, de 
különösen az 1900. évi julius 2. t.-c. 1 §-a értelmében csak akkor 
kerül kötelezőleg valamely siketnéma, illetőleg vak gyermek a 
neki megfelelő intézetbe, ha gondnoksági neveltetésre utaltatik, 
vagy pedig polgári gyámhatósági törvény 1838-ik és 1666-ik §§-ai 
vonatkozó rendeletéi alapján.

A gondnoksági neveltetésre vonatkozó 1900. évi december 
18-iki törvény körülbelül reá mutat arra a nagy felellőségre, amely 
az atyára, vagy a szülői jogokat és kötelességeket gyakorló ayára 
háramlik akkor, ha a fogyatékos érzékű gyermekük ápoltatására 
és nevelő-oktatására kínálkozó alkalmat határozottan visszautasítják,
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vagy ha gyermekük fölött szülői jogukat és kötelességüket rosszul 
alkalmazzák, mivel ezáltal gyermekük testi-, vagy szellemi jóléte 
kétségtelenül szenved. Ezért ilyen esetekre a gondnoksági neve
lésre való utasítást szükségszerűnek jelzi a fenti törvény. A kamara
törvény ezt a nézetet nemcsak ismételten megerősítette, hanem 
kibővítette azzal, hogy a gyámhatósági rendelet 1666. §. 1. szaka
szának 1. vagy 2. mondata értelmében, adott esetből kifolyólag 
felhatalmaztatta a gyámhatóságot, hogy fogyatékos érzékű gyer
mekeknek a szülőktől való elválasztását és megfelelő intézetbe 
való utalását elhatározhatja és elrendelheti, hogy ezáltal elejét 
vehesse a szülői ellenzésnek. (Lásd: a kamarabiróság 1901. évi 
november 18-iki és 1901. évi október 14-iki határozatait, a dönt
vénytár XXIII. Bd. A. kötetének 32. és 50. oldalain; ugyancsak az 
1903. évi julius 22-iki és április 8-iki határozatait a döntvénytár 
Bd. XXVI. A. kötete 28-ik és 188ik oldalain; és az 1908. évi julius 
2-iki határozatot a döntvénytár Bd. XXXVI. A. kötete 10-ik oldalán) 
Ez által úgy tetszett, hogy megfelelő intézkedés tétetett, amely 
elégséges lett volna a vak- illetőleg a siketnéma gyermekek tan
kötelezettségének hiányát pótolja. Habár az 1906. évi julius 19 iki 
rendelet. (Zentralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1906. évfolya
mának 700. oldala.) az 1900. évi julius 2-án kiadott és a gond
noksági nevelésre vonatkozó törvény 4. §-ának 1-ső pontjában 
megjelölt tisztviselőket utasította, hogy minden esetről (t. i. hogy 
a szülők ellenzik fogyatékos gyermekeik iskoláztatását) ha tudomá
sukra jutnak, tegyenek jelentést a gyámhatóságnál; habár ezen 
intézkedésnek elég is tétetett, mégis elégtelennek bizonyult ez az 
intézkedés. A tényállások számtalan esetben nem voltak alkalmasak 
a gyermek gondnoksági neveltetésének keresztülvitelére és a gyám
hatóságnak a polgári törvénykönyv 1666. és 1838. §§-ain alapuló 
intézkedései miatt, nehézségek támadtak az intézetben elhelyezett 
gyermekek eltartási költségeit illetőleg, ha azok nem voltak a gyer
mek vagyonából fedezhetők.

Az 1875. évi julius 8-iki költségadományi törvény 4. §-a 
(Törvénytár 497. old.) értelmében kötelessége ugyan a tartományi 
szövetségnek a siketnémák- vakok- és gyengeelméjüek ügyét gyá- 
molítani, arra azonban, hogy siketnémákat és vakokat ingyen 
oktatásban részesíttessen, nem köteles. Csak ha a gyermek gond
noksági nevelésre utasított, köteles a Kommunalverband (azaz a 
Hessen-nassaui tartományi szövetség, Cassel és Wiesbaden járási 
szövetségei, a Lauenburgi és Hohenzollerni orsz. szegényalapok, 
valamint Berlin körzete) az 1900. évi julius 2-án kelt törvény 14,



és 15. §§-ai értelmében a nevelés és eltartás költségeit viselni. Miu
tán a Kommunaiverbandok azonban általában csak a felvétellel és 
az esetleges orvosi ápolással járó terhek viselésére kötelesek a 
vonatkozó törvények értelmében; azért a gyámhatóság rendeletéi, 
az eltartási díjak fedezésére köteles egyesületek hiányában, nem 
voltak minden esetben keresztülvihetők. Azonkívül a gyámható
ságnak tett jelentések egy negyed részénél nem volt keresztül
vihető a gyermeknek gondnoksági neveltetésre való utasítása, 
mivel a törvény értelmében a tényállások nem voltak elégségesek. 
Innen van az, hogy dacára a gyámhatóság többszöri eredményes 
közbelépésének és dacára a tartományi gondnokság segítségének 
mégis több száz azon 6—14 éves siketnéma és vak száma, aki 
megfelelő iskolai oktatás nélkül nő fel. Nem számítva azon fogya
tékos érzékű gyermekek nagy tömegét, akik tankötelezettség hiá
nyában csak hiányos és befejezetlen képzést nyertek; vagy azért 
mert későn kerültek már az intézetekbe, vagy mert idő előtt kivé
tettek azokból, vagy mert megokolatlan gyakori mulasztásuk által 
előmenetelükben visszamaradtak.

A siketnémák, illetőleg vakok intézeteinek szakpedagógiai 
beavatkozása kivétel nélkül minden reászorulóra nézve csak úgy 
biztosítható, ha ezen gyermekek tankötelezettsége a törvény által 
mondatik ki. Ezt volna hivatva szolgálni a jelen törvénytervezet.

Nagy áldozatokat nem fog követelni a törvény a négyérzékű 
gyermekek neveltetésével és oktatásával megbízott hatóságoktól, 
mert úgy a tartományi szövetség, valamint jótékony magánosok 
részéről már úgyszólván kielégítő gondoskodás történt megfelelő 
számú vakok és siketnémák intézeteinek alapítására, felszerelésére 
és fentartására. Csak még Felső Sziléziában, ahol a siketnémák 
száma az utóbbi időben nyakszirt merevedés járványa miatt tete
mesen szaporodott, szükségesek további intézkedések. De a tar
tományi szövetség már itt is megadta a módokat és eszközöket 
siketnéma intézetek szaporítására.

Az 1905. évi december 1-én tartott népszámlálás adatai 
szerint Poroszországban 10979 férfi

10040 nő
Összesen: 21019 vak egyén van.

Ezek közül 454 férfi és 
423 nő

összesen 877 egyén másféle fogyatékosságban is szenvedett. 
Közülök 144 vaksiket, 199 elmebeteg vak, 455 gyengetehetségű 
vak és 79 gyengetehetségű vaksiketnéma.
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Kizárólag csak vakságban tehát 10525 férfi és
9617 nő

összesen 20142 egyén szenvedett.
Ezek közül 5—15 éves volt 726 fiú és

548 leány
összesen 1274 gyermek.

Ha már most egy tanévre 127 gyermeket számítanak, akkor 
alapul véve a törvénytervezetben meghatározott 8 évi oktatási időt, 
1016 vak gyermek tartós iskoláztatására van szükség Porosz- 
országban.

Az iskolaköteles vak gyermekek felvételére jelenleg 16 vakok 
intézete áll fenn, amelyekben. 1906. évi junius 20-án 893 tanuló 
és 800 iparostanuló volt elhelyezve. A 6—14. éves korban volt 
688 gyermek.

A nevezett időben tehát 1016-ból kivonva
688-at

összesen 326 vak gyermek nem részesült
oktatásban.

Ugyancsak az 1905. évi december 1-én tartott népszámlálás 
alkalmával 33567 siketnéma egyén létezett Poroszországban; kizá
rólag csak siketnémasággal sújtott volt 17058 férfi és

14602 nő
összesen 31660 egyén;

míg 1038 férfi és 
869 nő

összesen 1907 egyén a siketnémaságon kívül más fogyatékosság
gal is volt sújtva. Ezek között volt 1684 gyengetehetségü és 
elmebeteg siketnéma és 144 vaksiketnéma (ezek már fent a vakok
nál is számbavétettek). Volt még 79 gyengetehetségű vaksiket
néma is.

A csak siketnéma egyének közül az 5—15 éves korban
volt 3036 fiú és

2564 leány, tehát 
összesen 5600 gyermek.

Ha évenkint iskoláztatásra 560 gyermeket számítanak, akkor 
8 évre 4480 gyermek esik.

Az 1906. évi junius 20-iki statistikai adatok szerint a porosz- 
országi siketnémaintézetek a következőképen voltak látogatva:
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I. A 43 nyilvános siketnémaintézetet látogatta 2134 fiú és
_1768 leány

összesen 3902 gyermek.
Ezek közül a 6—14 éves korban volt 1823 fiú és

1510 leány
összesen 3333 gyermek.

II. A 3 magánintézetben (Weissensee, Liegnitz, Ratibor) 
volt 227 fiú és

196 leány
összesen 423 növendék, kik közül a 6—14 éves korban volt 

227 fiú és 
196 leány

összesen 423 siketnéma gyermek. Tehát a fent említett statistikai 
kimutatás szerint 3759, 6—14 éves siketnéma gyermek részesült 
rendszeresen oktatásban. Oktatásban nem részesült ugyanakkor 
4480-ból kivonva 
3756-ot

724 siketnéma gyermek.
Az 1909. évi julius 1-én kiadott újabb statisztikai adatok sze

rint intézeti oktatásban nem részesült 186 rendes tehetségű és 
92 gyengetehetségü vak, valamint 744 siketnéma és 788 nagyot
halló, 5—15 éves korú, tehát tanköteles gyermek. Ezeken kivül 
találtatott 45 képezhetetlen tanköteles korú vak, valamint 313 gyenge
elméjű siketnéma és 101 gyengeelméjű nagyothalló gyermek. Ezek 
tehát nem is vehetők figyelembe az intézetekben történő felvételek 
alkalmával.

Ezen statisztikai adatokból kitetszik, hogy tekintve az intéze
tek számát és látogatottságukat, az összes vak és siketnéma gyer
mekeknek intézetben történő elhelyezése Poroszországban nem 
fog nagy nehézséget okozni.

(Folytatása következik).

Á németországi vak- és siketnéma gyermekek iskolaköt. törvénytervezete. 87

H A Z A I H ÍR E K .
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 

szaktanácsa 1911. évi március hó 1-én tartott gyűlésének tárgy- 
sorozata: Az 1912. évi költségvetési előirányzat. A március hó 
11-én tartott gyűlés tárgysorozata pedig a következő volt:

1. A vakok budapesti intézete ig.-nak a Nagy Sándor-féle 
hagyaték felhasználása iránti felterjesztése.

2. A siketnémák aradi intézete tantestületének jegyzőkönyve.
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3. A borosjenői intézet ig.-nak Cs. Pollner Mariska óvónőnek 
tanítónővé való kinevezése iránti felterjesztése.

4. A siketnémák szegedi intézete ig.-nak az iparostanonc 
iskola segélyezése iránti felterjesztése.

5. Borbély Sándornak a siketnémák képes lapjára vonatkozó 
jelentése.

6. A gyógypedagógiai oktatásügy terén esetről-esetre meg
jelenő munkák megbírálására vonatkozó javaslat.

7. Borbély Sándornak „A némák megszólalása“ cimű könyve.
8. Szaktanácsi külső tagságra való ajánlás.
9. Horváth István kérelme rangsorának kiigazítása tárgyában.
10. A szegedi ifjú vakok intézete igazgatóságának jelentése 

az intézet I. félévi működéséről.
A kecskeméti varróiskola. A siketnémák kecskeméti inté

zetével kapcsolatban 1909 december 1. óta varróiskola áll fenn. 
Célja az iskolát végzett siketnéma leányok ipari kiképzése és fog
lalkoztatása. A varróiskola a női felsőruha varrásban nyújt szak
szerű kiképzést.

Az intézet gyámolító bizottsága f. évi január hó 27-én tar
totta első zárszámadó gyűlését, mely tizenhárom hónapi működés 
után valóban megnyugtató anyagi, de különösen fényes erkölcsi 
mérleggel zárta le az elmúlt esztendőt.

Habár az intézmény még gyermekkorát éli, teljes reményét 
hordozza méhében a határozott megerősödésnek és nagy gyakor
lati hivatásának.

A kecskeméti intézetnek nyolc osztályúvá történt kifejlődése 
óta nyomult előtérbe az a szükség, hogy az iskolát végzett siket
néma leányok ipari képzése is megoldassák. A leányoknak érzéki 
fogyatkozásból eredő elszigeteltsége mintha a kenyérkereseti pályá
kon több akadályba ütköznék, mint a fiúknál. Holott a megélhe
tés küzdelme reájuk is éppen olyan súllyal nehezedik, mint a 
férfiakra, mivel egyformán szegény szülők gyermekei valamennyien. 
Ez a körülmény érlelte meg az igazgatóságban az egyöntetű és 
közös ipari képzés eszméjét. Iparágul a női felsőruha varrás műve
lése kecsegtetett legtöbb reménnyel. Az intézet viszonyai is ked
veztek az alakulásnak. Megüresedett egy kis helyiség a műhely 
számára és volt egy alkalmas kis lakás, mely a bennlakó vezető 
varrónőnek nyújthatott otthont. Kezdetben az intézetből kikerült 
négy sikeinéma leány mellé állított az igazgatóság egy vezető 
varrónőt. S a varróiskola legszükségesebb beruházására az intézet 
dologi kiadásaiból hozott némi áldozatot. Ez azért történt, mert 
az intézet felügyelő-bizottsága előbb egy kész szervezeti szabály
zatnak a benyújtását kívánta. Ezáltal a terv megvalósulása hóna
pokkal kitolódott volna. Az igazgatóság nem akarván tovább 
odázni a dolgot, önerejére támaszkodva megteremtette a varró
iskolát. A négy siketnéma leány mellé alkalmazott egy ügyes vezető 
varrónőt, akinek 50 kor. fizetést, lakást, fűtést és világítást bizto
sított. Egy szép napon pedig jelentette a polgármesternek, mint a 
felügyelő-bizottság elnökének, hogy vett az intézetbe egy varró-
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nőt, aki a végzett siketnéma leányokat tanítja varrni és szabni. A 
polgármester örömmel vette tudomásul és rendkívül helyeselte az 
igazgatóság eljárását. Munkában nem volt hiány. A varrónőnek 
magával hozott rendelői nyújtottak kezdetben munkát. Egy két 
hirdetés útján pedig a közönség figyelme teljesen felé fordult. A 
megbízható és kifogástalan kiszolgálás rövid idő alatt népszerűvé 
tette a siketnémák varróiskoláját. A második hónapban már egy 
fizetéses varróleányt alkalmazott és a folyton mutatkozó kiadások 
fedezésére kérte a nm. közoktatásügyi miniszter úrtól a segélyt. 
De a miniszter úr támogatását nem helyezte kilátásba, mivel az 
intézmény feniartását társadalmi feladatnak tekintette. A varróiskola 
azonban saját erejére hagyva is erősödött. Amilyen arányban sza
porodott a munkája, olyan arányban halló fizetéses munkásokat is 
alkalmazott. Általános érdeklődés nyilvánult meg az ország külön
böző részeiben szétszóródott siketnémaleányok részéről is. Az 
iskolát végzett siketnéma leányok között mind többen kérték a 
felvételt. Az intézmény keretei 5 — 6 hónap után annyira bővül
tek, másrészt a város legelső úriasszonyai olyan kényes megren
deléseket tettek, hogy a varróiskola élére egy ismert elsőrendű 
varrónőt kellett állítani. Ettől az időtől fogva az úri osztály is a 
siketnémák varróiskolájában iparkodott elhelyezni középiskolát vég
zett leányait. Az élet olyan gyakorlati iskolájának tekintették az 
intézményt, hogy hajlandók voltak magasabb tandíj kötelezettséget 
is vállalni, ha leányaik felvételt nyernek. Így nőtte ki magát fokról- 
fokra olyan méretekig, hogy tizenhárom hónapi működés után a 
legszebb reményekre jogosít. Ma már 25 munkás népesíti be a 
varróiskolát. Szerződtetett 11 siketnéma leány tanoncot 3 évre. Hat 
közülök a kecskeméti intézetben végzett, négy Vácott s egy Temes
váron. A Kecskeméten végzett leányok helybeliek lévén, eltartá
sukról áltatában a szülök gondoskodnak, s a gyámolító-bizottság, 
ahol szükségét látja, némi segélyt ad havonként a legszegényebb 
szülőknek. Egy siketnéma leányért a váci gyámolító egyesület 
fizeti az eltartási díjat, a többiért pedig a szülők mindaddig, míg 
a növendékek képesek lesznek maguk megkeresni kenyerüket. 
Szerződtetett a varróiskola még 2 épérzékű tanoncot is. Mind a 
kettőt két-két évre. Az egyik már ipariskolát végzett, a másik pedig 
50 korona tandíjra van kötelezve. Rendkívüli látogatói minőségben 
bejár 7 úri leány varrni és szabni tanulni. Ezek 100 kor. tandijat 
fizetnek, de semmiféle kötelezettségben nem állanak a varróisko
lával. Állandóan alkalmaz 7 -8  fizetéses munkást és átlag 300 koro
nát fizet ki havonként munkadijakért.

Amint a varróiskola megkezdte működését, a gyámolító- 
bizottság dolgoztatott ki egy szervezeti szabályzatot, melyben a 
varróiskola célja és feladata, a felvétel, a képzés, a segélyezés és 
jutalmazás, továbbá a vezetés és ellenőrzés módozatai foglaltatnak. 
A képzés ideje 3 év. Némely növendék képzési ideje azonban külön 
megállapodás tárgyát is képezheti. A varróiskola iparjogot váltatott 
és növendékeinek a három év után szabályszerű bizonyítványt ad.

A szegénysorsú növendékek segélyben részesülnek. A varró-
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iskola minden ügye a helyi bizottság elé tartozik. Közvetlen fel
ügyelője a helyi bizottság elnöke; a varroda ügyvezetője és pénz
tárosa pedig a bizottság jegyzője. Az elnök a kifizetéseket ellen
jegyző s a pénztárt időnként megvizsgálja. A varroda vezetője a 
kiadásokról és bevételekről szabályszerű könyveket vezet. Neve
zetesen számlakönyvet, naplót, pénztárkönyvet és főkönyvet. A 
könyveket minden hó végén lezárja, kimutatja a havi forgalmat, 
az év végén pedig zárszámadást és mérleget készít. Mulasztásaiért 
erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik és felmentését a számvizs
gálók jelentése alapján a gyámolitó-bizottság adja meg. A vezető 
varrónő az üzleti vállalkozásokat szintén felelősség mellett teljesíti. 
A rendelésekről könyvet vezet. A számlák értékét bevételezi és a 
pénzzel naponkint elszámol.

A varroda minden alkalmazottja tartozik a házirendhez alkal
mazkodni.

A tizenhárom hónapi működés anyagi eredménye számok
ban a következő:

A mérleg adatai 1910 december 31-én. 1. Aktiv vagyon. 1. 
Készpénz 282 kor. 20 fill. 2. Árúérték 242 kor. 3. Adósok 1637 
kor. 99 fill. 4. Üzleti berendezés 286 kor. 10 fill. Összesen 2448 
kor. 29 fill. — II. Passziv-vagyon. 1. Hitelezők 1572 kor. 89 fill. 
Tisztavagyon 875 kor. 40 fill. Összesen 2448 kor. 29 fill. Az 
1910. évi tiszta nyereség 408 kor. 26 fill. Adományokból befolyt 
a gyámolitó-bizottság pénztárába 125 kor. 22 fill. Ezzel szemben 
kiadás volt 181 kor. 06 fill. A különbözette!, vagyis 55 kor. 84 fil
lérrel a varróiskola jövedelme járult a siketnémák segélyezéséhez.

Pénztárforgalom 2762 kor. 68 fill. A varróiskola bevétele 
3744 kor- 61 fill. Kiadása 2423 kor. 50 fill.

Ezek az adatok igazolják, hogy a siketnémák gyakorlati ki
képzésének ez az iránya valószínűleg az élet igazi gyökerére talált.

Fodor István.
Előadás a vakságról. Dr. Szily Adolf egyetemi tanár, az 

ismert szemorvos, f. évi március hó 8-án a budapesti orvosegylet 
gyűléstermében a vakságról előadást tartott. Előadását a tőle meg
szokott mélyreható szakszerűségen kívül, szakmája iránt való igaz 
szeretet jellemezte. Szily valósággal mintaképe a hivatásos szem
orvosnak. A szemorvosnak nemcsak fizikai gyógykezelést kell tel
jesíteni, hanem a megvakulandó egyéneket valósággal atyai taná
csokkal kell ellátni, mert a későbbi korban beállott vakság a 
legborzasztóbb csapás, ami az embert sújthatja. S ezeket a taná
csokat a hivatásának magaslatán álló szemorvos nem a rendelő 
órán teszi, mert ott mint szakorvos áll szemben betegével, hanem 
azon kívül. Meg kell a megvakulandó beteggel barátkoztatni későbbi 
helyzetét s ezt legcélszerűbben úgy éri el, ha — anélkül, hogy 
a betegség gyógyíthatlan voltát bevallaná, ajánlja a vakok Brailie- 
rendszerű írásának elsajátítását. Ezen Írásmód elsajátításával meglesz 
a külvilág között a további kapcsolat s a szerencsétlen egyén 
megmentetik az apatikus állapottól, mely borzasztóbb, mint maga 
a vakság. Szily több embert mentett már így meg. S ezt mi,
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vakokkal foglalkozó szakemberek nagyon szívesen koncedáljuk, 
mert hiszen a szerencsétlenek hozzánk jönnek tanácsért az írást 
illetően. Szily finom lelkületűre vall, hogy a szerencsétlenek kedvé
ért maga iŝ  megtanulta a Braille írást s betegeivel ily módon levelez.

Előadásában kitért a vakság okaira, a vakok statisztikájára s 
megemlítette, hogy az 1910 évi népszámlálás kei étéin belül sikerült 
a vakok számára külön összeírási lapokat szerkeszteni, melyeket 
orvosok fognak kitölteni. Hogy ezt lehetséges volt megvalósítania, 
az elismerés az orsz. központi statisztikai hivatalt s különösen annak 
érdemekben gazdag igazgatóját Vargha Gyula dr. ministeri tanácsos 
urat illeti.

Nagyon érdekes volt előadásának az a kitétele, hogy kül
földön a szemészeti klinikákon olyan nők vannak alkalmazva, akik 
a Braille-írást és olvasást a gyógyíthatlan szembetegek részére 
tanítják. Fontos volt az a kijelentése is, hogy a vakok időnek előtte 
válnak munkaképtelenné és az átlagos elhalálozási időpont sokkal 
közelebb esik, mint az épérzéküeknél. Szily ennek okát abban 
találja, hogy a vakok nem mozognak elég sokat, izmaikat nem 
gyakorolják, továbbá nem lehet oly teljes az insolátió mint nálunk. 
A külföld, különösen Angolország s Amerika ezt a bajt felismerték 
s ellensúlyozására bevezették a sportot. Valóban, ha végig lapozzuk 
az amerikai jelentéseket, gyönyörű képekben látjuk illusztrálva, hogy 
a sportnak mily sokféle ágát űzik a vakok. Látjuk azt is, hogy 
egészen más a testtartásuk, más az életkedvük, mint a kontinens 
vakjainak. A hazai foglalkoztatók is e tekintetben el vannak ma
radva, e téren reánk feladat vár. Erősen hiszem, a sporttal vakjaink 
kedélyét, erkölcsét, de különösen testi erejét megjavíthatjuk. Hálával 
tartozunk a felolvasónak, hogy a kérdést szőnyegre hozta.

Dr. Szily előadását a szorosan vett egyesületi tagokon kívül 
a vakok ügye terén működő szakemberek, továbbá a vakok barátai 
nagy élvezettel hallgatták és az előadás végén gazdagon megter
mékenyülve az illusztris professzort megtapsolták és melegen 
üdvözölték.

A beszédhibások oktatásának ellenőrzése a fővárosban.
A székesfőváros tanácsa egyik legutóbb tartott gyűlésén a fővá
rosi beszédhibás gyermekek iskoláinak és tanfolyamainak felügye
letével és tantestületi előadások tartásával Sándor Pétert megbízta 
és a tanítások alól felmentette.

01

IR O D A L M I SZEM LE.
Előadások. F. hó 4-én Berkes János igazgató előadást tar

tott az istenhegyi népművelési egyesületben a gyermekek gyakor
latilag fontosabb rendellenességeiről. A szülőket igen érdeklő ez a 
tárgy, nagy figyelmet keltett a hallgatóságban.

A magyar gyermektanulmányi társaság f. hó 4-iki nyil
vános értekezletén Vértes'O. József dr. az ideges gyermekek isko
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láztatásáról tartott nagyszámú hallgatóság előtt előadást. Az elő
adás legnagyobb részben az ideges gyermekek alsó és középfokú 
állami intézete működését ismertette.

„Az alföldi naptárkiadó vállalatinak az 1911 évi naptá
rában Fodor István ismertette a kecskeméti varróiskolát.

K Ü L F Ö L D I SZEM LE.
Kisegítő iskolákba szánt olvasókönyvekről tartott igen 

figyelemreméltó előadást Münchenben Ettmayr Antal, aki maga 
is szerkesztett már igen elterjedt olvasókönyvet az elemi (esetleg 
kisegítő) iskola alsó osztályai számára. Ő három részből álló olvasó
könyvet tartana jónak: a kezdő,- a középső- és a felső fokon állók 
számára. Nézete szerint a mostani olvasmányokat a tanítók tárgya
lás közben a kisegítő iskolában átdolgozhatnák, az így nyert anya
got minden osztályban összegyűjtenék; ezekből és más források
ból kellene ezeket az olvasókönyveket összeállítani. A nyomatást az 
iparostanonciskola gépén lehetne (igen kis költséggel) elvégeztetni. 
A kisegítő-iskolái olvasás tanításnak nem célja az, hogy a növen
dékeket a szépirodalomba bevezesse, amint ezt a népiskolák tan
terve előírja, — hanem hogy a gyengetehetségű gyermekeket az 
olvasásra, mint a szellemi érintkezés egyik nélkülözhetetlen eszkö
zére megtanítsa. Ezzel nem akarja azt mondani, hogy az olvasó
könyvekben egyszerű irodalmi olvasmányok ne legyenek; ellen
kezőleg: ha ilyen akad, örömmel kell felhasználni azt is. A képe
ket is, költségkímélés szempontjából, más kiváló könyvekből lehetne 
kölcsönvenni. Az előadás fölött megindult vitában Egenberger 
azt fejtegette, hogy első sorban össze kellene Íratni minden osz
tályban azon olvasmányoknak a címeit, amelyeknek a tárgyalását 
az osztályfőnökök szükségésnek tartják. Ezt több kisegítő iskolában 
el lehetne végeztetni s igy reális képet kapnánk arról, hogy tulaj
donképen mily olvasmányokra van szükség.1) Schubeck a kisegítő 
iskolába szánt olvasókönyvektől csak akkor vár igazi eredményt, 
ha az olvasmányok az élőbeszéd nyelvezetében (in dér Sprechsprache) 
lesznek megírva. Az ily könyvek támadásoknak lennének ugyan 
majd kitéve, de az nem baj; ez által az olvasókönyveknek oly 
új típusa keletkeznék, amely az eddigiekkel szemben igazán hala
dást jelentene. Az olvasókönyvekből mindazt el kell hagyni, amit 
a gyermek már ismer: az olvasmányban a gyermeknek mindig 
valami újat kell nyújtani. Jobb, ha az olvasókönyvek írását egy 
ember, szerinte Ettmayr, végzi. Fink azt szeretné, ha a gyenge- 
tehetségüeknek szánt olvasókönyv valóban oly könyv lenne, amely
ben az sok olyat megtaláljon, amiből később is okulhat, (ém.)

') Ezt az életrevaló indítványt melegen ajánlom intéző köreink, úgy
szintén az áll. gyógypedagógiai intézet, valamint az áll kisegitő-iskola tanári 
testületéinek fegyelmébe. Ennek a megvalósítása, a pályázati hirdetménybe való 
felvétele igen megkönnyítené az olvasókönyvírók munkáját. De a bírálókét is.
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A német vakok tanárainak fizetése. Krause Walter, a 
vakok brombergi intézetének tanára ez év elején egy zsebnaptárt 
adott ki, mely egyebek között részletesen közli intézetenkint a 
németországi vakok tanárainak fizetésviszonyait. Az egyes tarto
mányok ugyan más és más kulcs szerint állapítják meg a kezdő 
és végző fizetést, valamint a haladás módozatait, de lényeges 
eltérésekre alig akadunk. A haladás kivétel nélkül mindenütt 
automatikus. Úgy az igazgatók, mint a tanárok fizetése a legtöbb 
helyen háromévenkint emelkedik 400, illetve 300 márkával. Az 
alábbi táblázatban csak azon intézetekről szóló adatokat foglaltuk 
össze, melyek a mieinkhez hasonlók, tehát nevelő- és tanítóintézetek.

A t a n á r o

5-etf Az intézet helye
kezdő

fizetése
márkákét CD ban
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Königsberg.........
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20 
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Würzburg . ..

2300
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4000
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4500 6000
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4800 6000
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4500 6500
4500 6400
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3600 6000

4200 5800
3600 5500
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4000 6000
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3550 5550
2400 4600

9
12

15
14 
12 
12
15 
21

18
12
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9
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* Az adat hiányzik a zsebnaptárból m inden-----lal jelölt helyen.

Ez adatokat összegezve és koronákba átszámítva megállapít
hatjuk, hogy a vakok németországi intézeteiben a tanárok átlagos
kezdőfizetése.............................................................. 2799.60 korona
legnagyobb fizetése p e d i g .................................... 5382.84 „
melyet közepes számítással 22 évi működés alatt érnek el foko
zatosan ;
az igazgatók átlagos kezdőfizetése........................  4944.72 korona
legnagyobb fizetése p e d ig .................................... 7200.00 korona,
melyet 13/7 évi igazgatói működés alatt érnek el fokozatosan.

Csak azt kell még megjegyeznünk, hogy Németországban 
az élelmi cikkek jóval olcsóbbak, mint nálunk Magyarországban.
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Keller Helén szagérzéke. Keller Helénnek, az ismert vak
siket Írónőnek, közérzése mellett finoman működő szagérzéke is 
van. A kettő együtt működik és az érzékelésnél támogatják egy
mást. Maga Keller Helén mondja, hogy az ő érzékei kölcsönö
sen oly mértékben erősitik egymást, hogy nem tudja, vájjon a 
tapintása, vagy pedig a szaglása beszél-e neki többet a világról ?

A környezetben levő személyeket szagukról épen olyan jól 
megismeri, mint járásukról, avagy kézfogásukról. Mindenkinek, 
akit csak ismer, van valami egyéni szaga, amit csupán ő vesz 
észre, sőt még évek múlva is emlékszik reá. Ennek a szagnak 
lényeges befolyása van abban, hogy Keller Helén kit ajándékoz 
meg bizalmával.

„Némelykor olyan emberekre akadok,“ mondá William Stern 
professzornak, aki egy nála tett látogatását a „Zeitschrifí für angew. 
Psychologie ben leírta,“ akinél nincs meg az a megkülönböztető 
egyéni szag; vannak olyan emberek, akik ritkán élénkek és mulat- 
tatók. Más tekintetben találok olyan embereket, akiknél erősen 
érezhető szag párosul élénkséggel, akarat- és lelkierővel. A fér
fiak kigőzölgése rendszerint sokkal erősebb, élénkebb, jobban 
megkülönböztethető, mint a nőké. A fiatal férfiak Szagában van 
valami megkapó, valami tűz, vihar és áradat; ruganyosság és az 
élet vágya lüktetnek benne. A szag sokkal többet mond nekem, 
mint a tapintás és a tapintás fogalmat nyújt nekem a módról, 
ahogy a lélek és a hallás valószínűen az ő működésűket teljesí
tik. Az, amit ma érzünk, az érintett tárgyhoz hozzátapadni látszik, 
mikor a felület érintése megtörtént. A szaglásnál ellenben hiány
zik a test érzése, úgy látszik, hogy az nem a szagolt tárgynak, 
hanem a szagló szervnek tulajdonsága. Amikor én egy fát már 
messziről megszagolok, világos előttem, hogy valaki azt látja, 
anélkül, hogy' azt érezné. Engem nem zavar az a tény, hogy a 
néző a fát recehártyáján mint lapos képet fogja fel, mert az én 
szaglásom is úgy adja tudtomra őt, mint test és tartalomnélküli 
alkotást. Magukban a szagok semmit sem mondanak. Először a kép
zet társítást kell megtanulnom, hogy a szerint Ítéljem meg a távol
ságot, a helyzetet, a tevékenységet vagy környezetet, amelyek az 
ilyen szagokat létrehozzák. Azt mondják nekem, hogy mások 
épen ilyen pontosan vonnak következtetést a színből, fényből és 
hangból.“

Edward Ellis Allan a vakok bostoni (Amerika) intézetének 
igazgatója a közelmúltban 66 európai vakok intézetet látogatott 
meg. A látogatásra érdemes intézeteket Mell Sándor a bécsi 
császári intézet igazgatója állította össze, melyek a következők 
voltak: Liverpool, Manchester, Edinburgh, Glasgow, London, 
Birmingham, Brighton, Leatherhead, Hamburg, Hannover, Braun
schweig, Halle, Leipzig, Chemnitz, Drezden, Breslau, Berlin, 
Steglitz, Prag, Wien, München, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden, 
Frankfurt, Neuwied, Düren és Páris, összesen 66 intézet a fel 
nem soroltakkal együtt.

Sa j na !  — Budapestet Mell kihagyta.
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Különösen kiemeli a bécsi intézet múzeumát, mely gazdag 
tartalmánál fogva az egész világon páratlanul áll.

Csodálatának ad kifejezést a fölött, hogy a testgyakorlásra 
mindenütt zárt tornatermeket építenek, mig Amerikában a téli 
idényt leszámítva a testedzést a szabadban űzik s itt főleg az 
európai intézetekben eddig nem igen űzött atlétikával erősítik s 
ügyesítik a vakokat. Megjegyzi, hogy az európai intézetek egyike 
sem rendelkezik tágas udvarral s fűvel bevetett kerti játszótérrel. 
Egyebekben dicsérőleg emlékezik meg az itteni tapasztalatairól s 
az „Outlook fór the blind“ cimü amerikai lapban 156 oldalon 
méltatja az egyes intézeteket.

Fel kell végül említenem sajnálatának ama kifejezését, miszerint 
nagy kár, hogy az európai intézetek nem igen adnak ki illusztrált 
értesítőket, melyekből az idegen nyelvet nem értő kollegák leírt 
szavak nélkül is megismernék bármelyik intézet munkásságát.

Séra.

V E G Y E S.
Prohászka Ottokár dr., székesfehérvári püspök a gyógy

pedagógiáról. „A gyermekvédelem Lapja“ ez évi februári szá
mában első helyen közli Prohászka püspöknek a gyermekvédő 
Liga pedagógiai szervezéséről szóló értekezését. Szerinte „a Liga 
szervezetébe középponti pedagógiai felügyeletet kellene beállítani“ 
. . . . „A pedagógiai középpont azután az általános, de a nevelés 
szervezésébe mélyen bevágó intézkedéseken kívül figyelmét s 
ügyszeretetét a tulajdonképeni nevelő munkára fordítaná; . . . . 
nemcsak jó tanítók s derék nevelők alkalmazásában, hanem azok 
további kiképzésében is gondja volna. A Ligának ki kellene képeznie 
nevelőit. Hiszen a szárnyai alá kerülő gyermekek jó nagy része 
morál insanity-ben szenved, tehát beteg és abnormális; a beteg 
s abnormális emberek tanítója pedig orvos is legyen; értse meg 
baját s értsen is a bajkezeléséhez. Tudom, hogy túlságos nagy 
igényt támasztanánk, ha azt követelnők, hogy a Liga csupa oly 
pedagógust alkalmazzon, aki elvégezte a gyógypedagógiai képzőt ; 
de arra mindenesetre kell törekednünk, hogy az alkalmazott tan
erők számára gyógypedagógiai tanfolyamot rendezzünk. Ezt a nagy 
érdeket nem kezelheti más szerv, mint a középponti pedagógiai 
felügyelet . . . .  Mindezek után véleményem szerint a Liga szerve
zetébe be kellene állítanunk a pedagógiai felügyeletet olyképpen, 
hogy a Liga nevezne ki egy gyógypedagógiában járatos férfiút 
a Liga intézeteinek szakfelügyelőjévé, kinek kötelessége volna az 
intézetek tanügyi állapota fölött őrködni, minden pedagógiai szakba 
vágó kérdésben intézkedni, a tanszemélyzetet instruálni. Hatáskörét 
annak idején pontosan meg kellene állapítani.“

A tudós püspök, mint minden Írásában és beszédében, most 
is az eleven életből vette értekezésének a tárgyát. Hogy a gyer
mekvédő Liga intézeteiben alkalmazott tanítóknak gyógypedagógiai 
ismeretekre szükségük van, s hogy anélkül azok ott eredményes
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tanítói és nevelői munkát nem igen végezhetnek: az kétséget nem 
szenved. Nemcsak ezeknek, hanem a javító intézeti-tanítóknak is 
szükségük van alapos gyógypedagógiai előismeretekre. Hány 
gyermek kerül ide beszédhibásán rövidlátással, rossz hallással, 
különbözőfoku szellemi fogyatékozással !

Már magában e hibák javítása, a fogyatkozások enyhítése, 
megfelelő kezelése által sok esetben javítjuk a szerencsétlen gyer
mekek erkölcsi világát, nem is szólva ezek speciális erkölcsi neve
léséről.

A külföldi szakemberek közül is többen foglalkoznak e kér
déssel s egyik kiváló képviselőjük — Trüper, Jenában — a javító- 
intézeteket egyenesen a gyógypedagógiai intézetek közé sorozza. 
Hazánkban először a Magyar Pestalozzi Társaság 1904-ben, s a 
Magyar Pedagógiai társaság 1906-ban foglalkozott e kérdéssel s 
a gyógypedagógiai intézeteknek és a javító intézeteknek a szoro
sabb kapcsolatba hozatalát szükségesnek mondotta.

Nézetem szerint az a kívánság, hogy ezen intézetek tanítói 
is a gyógypedagógiai képzőn készíttessenek elő pályájukra: nem 
mondható túlzott igénynek. Nyerne általa az ügy, mert a növen
dékek szakszerű kezek alá kerülnének, nyernének az intézetek, 
akik képzettebb szakembereket kapnának és nyernének maguk a 
szakemberek is, mert alaposabb szaktudás mellett, könnyebb lenne 
a nevelés munkája. A kivitel financialiter sem kerülne sokba, mert 
a két évi képzés ideje alatt könnyen el lehetne a hallgatókat a 
Liga egyik másik intézetében, esetleg a gyermekmenhelyen vagy 
a gyűjtőfogházban helyezni, ahol azok szabad idejükben a fel
ügyeletnél segédkezhetnének. Ennek fejében kapnának lakást és 
ellátást; a 3—400 K ösztöndíj előteremtése pedig alig okozna 
nagyobb nehézséget.

Nézetem szerint ily vagy ehez hasonló megoldással volna a 
legcélszerűbben, legidealisabban megoldható a szakemberek kép
zése. _ (érti).

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1911. 
évi előfizetési díját beküldötték: Skultéty Lajos Budapest 10, Ko- 
lumbán Károly Kolozsvár 5, Siketnémák int. Ungvár 10, Ruzsits 
Dusán Újvidék 10, Dr. Kiasz Pál Bpest 5, Siketné.nák int. Bpest 
10, Vakok fogl. int. Temesvár 10, Orsz. pedagógiai könyvtár Bpest
9, Fejér Gyula Bpest 5, Siketn. int. Kaposvár 10, Beszédhibák 
javítására szolgáló áll. tanfolyam Bpest 10, Herodek Károly Bpest
10, Iván József Bpest 5, Knapp F. Kálmán Gyarmat 5 K
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