
Hangképzés — beszédtanítás.
Tulajdonképpen nem képezzük a hangokat. Az elnevezés 

tehát nem egészen találó, de már annyira megszokottá vált, hogy 
teljes polgárjogot nyert. Szolgai fordítása volt a német Lautbil- 
dungnak, de hát a ténykedés kifejezésére nem találtak a magyar
ban alkalmasabb elnevezést s megmaradtunk mellette.

Most a tanév elején az első osztály vezetőjének elég gon
dot okoz, hogy mi módon csaljon ki hangot a néma gyermekből 
s mi módon adja meg a hangnak azt a színezetet, amely a beszéd
nél megkivántatik. Talán nem végzek felesleges munkát, hogy ha 
e feladatnak nehézségeit ecsetelem s egyúttal rámutatok azokra a 
módokra, melyek, szerintem, a nehézségeken átsegíthetnek ben
nünket.

Előbb azonban jöjjünk tisztába egy dologgal. A folyékony 
beszédben a hangok sohasem jelentkeznek úgy, mint ha maguk
ban ejtetnek ki, vagy megfordítva: önmagában a hang színezete 
sohasem olyan, mint amikor más hanggal kapcsolatosan ejtetik ki. 
Ezt azt hiszem mindenki tudja, viszont azt is tudja, hogy két 
egyént is alig lehet találni, akinek kiejtése, hangszinezése meg
egyezzék s mindennek dacára mind a kettőnek beszédje érthető 
s tisztának mondható.

A beszéd érthetősége tehát teljesen független az egyes han
gok tiszta hangoztatásától, valamint a hangok egyforma színeze
tétől is. Végtére, ha az a-nál másodpercenként 1—2 rezgéssel 
kevesebbet produkál a kis siketnéma hangszálaga, azért a hang
ból sem o, sem a nem válik s azért még a halló ember fülének 
érthetővé válik a beszéd, mert a halló egyének beszédjében is 
igen sokszor csak hozzávetőlegesen közelíti meg a kiejtett hang 
a törvényszerű rezgési számot s tiszta kiejtés szempontjából még 
a hallók között is gyakran találhatnánk kifogásolni valót. Ennek 
dacára ezeknek az egyéneknek a beszédje is érthető, mert az 
érthetőség nem a hangok feltétlen tiszta kiejtésétől, hanem inkább 
a kifejezések szabatosságától függ.

Az érthetőség és tiszta kiejtés között különbséget teszek. 
Tisztaság szempontjából kifogás alá eshetik a halló beszédje is, 
bár érthetőség szempontjából teljesen kifogástalan lehet. Melyik a 
fontosabb a mi szempontunkból ? Azt hiszem mindannyian egyet
értünk abban, hogy az érthetőség lényegesen fontosabb, mint a 
tisztán artikulált beszéd, ha az a megérthetőség kellékeivel nem bir.
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A hangképzés célját tehát én abban állapítom meg, hogy a 
siketnéma beszédje legyen első sorban érthető s másodsorban a 
kiejtése legyen lehetőleg tiszta. A mai eljárásunk szerint az első 
követelményre kevesebb gond fordíttatik, mint ez utóbbira s külö
nösen a hangképzés fokán majdnem egyedüli célként a tiszta 
kiejtés áll, míg az érthetőség háttérbe szorul. Azt mondhatná 
valaki, hogy ez az állítás nagyon is önkényes, mert akinek tiszta 
a kiejtése, annak a beszédje érthető is egyúttal. A valóság azon
ban az, hogy egyes szavak eléggé tisztán ejthetők ugyan ki, de 
mihelyt két vagy három szóból álló mondatot kell kimondani, a 
kifejezés hiányossága az érthetőséget semmivé teszi. Erről különben 
majd a beszédtanítás során bővebben is megemlékezem, egyelőre 
a hangképzésre vonatkozólag kívánok egyet-mást elmondani.

Schwartzer Antalnak, a kiváló siketnéma tankönyvírónak van 
egy teljes következetességgel keresztülvitt elve a siketnémák beszéd
tanítását illetőleg.

A beszéd elemeiből indul ki. Az első tehát a hang. Aki a 
hangokat nem tudja, az nem mondhat ki szót. (?) Az összes han
gok ismerete után következnek a szavak és pedig az emberi test
ből kiindulva, csoportok szerint az ismertebb, használatosabb 
szavak. A szavak azonban a beszédben sohasem, vagy ritkán jelent
keznek törzsszavakként, hanem a legtöbbször ragozva. Meg kell 
tehát tanulni a ragozást s a ragozás jelentőségét. Csak mikor 
ezeket mind tudja a siketnéma, akkor szabad neki mondatokat is 
tanulnia, tehát beszélnie.

Mikor némely intézet tanítási eljárását látom, önkénytelenül 
is Schwartzer jut eszembe s 100 évvel vissza képzelem magam a 
múltba. Különösen az első osztály tanítása teszi reám ezt a benyo
mást, amikor azt látom, hogy hónapokon keresztül 8—10 hang
nak s 10—15 szónak a kimondásával töltik az időt és pedig nem 
is valami nagyon kevés időt s egyebet semmit sem végeznek.

Korántsem kívánom hibáztatni az osztályvezetőket s még 
kevésbé kívánom őket megróni, csak nem helyeslem eljárásukat.

Fentebb említettem már, hogy az egyes hangok a szavak
ban máskép szineződnek, mint önmagukban. Ha azt figyelembe 
vesszük s ha ennek a helyességét elismerjük, akkor arra a követ
keztetésre kell jutnunk, hogy a hangoknak önmagukban való han
goztatása sokkal csekélyebb fontosságú, semhogy arra olyan temér
dek időt használjunk fel, mint azt sok helyt teszik. Sokkal termé
szetesebbnek tartom, ha minden hang a megfelelő szóban rögzít- 
tetik meg, illetőleg fejlesztetik ki.
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Első teendőnek a lélegzés szabályozását tartom s minden 
óra előtt 10— 15 percet a lélegzetvétel gyakorlására kívánok for
dítani, Ez a gyakorlás együttesen történhet az egész osztállyal s 
közbe-közbe meggyőződés szerezhető, váljon egyes gyermekek 
tényleg vesznek-e lélegzetet s váljon ez a lélegzetvétel megfelel-e 
a kívántnak. Azután játékszerüen a hangok kimondása következik 
s ezzel eltelik az óra. Az első hónap úgyis játékkal és játékszerü 
foglalkozással töltetik ki. Van tollfuvás, gyertyafuvás, tollszivás, a 
gyertyalángnak a szívása, van nyitott szájjal erős lehelet, van 
golyógörgetés a lélegzettel, a szegletes irónnak sima lapon való 
fuvása és még számtalan hasonló játék, amely azonban mindig 
a tüdő erősítését, a lélegzés szabályozását célozza. Hogy hangot 
is kapjunk, van kiabáló játék, ugatás utánzása, a gégén, mellen 
érzékelés után egyes hangok hangoztatása, de mindez játéksze
rüen, csak addig, amíg vele a gyermekek érdeklődését ébren 
tarthatjuk.

Közbe a krétával vagy irónnal iratás. Egyes vonalak, egyes 
alakok rajzolása tetszés szerint, vagy előírás után. Az első hónap 
a szoktatás hónapja s ez inkább a gyermek lelkének meg
figyelésére, képességeinek megállapítására, sem mint rendszeres 
tanításra használtatik fel. De már az első perctől kezdve a játék
nak is öntudatosnak kell lenni s azt a célt kell szolgálnia, amely 
az első osztály feladata. Eszméltetni a gyermeket arra, hogy a 
száj mozgásai értelmes beszédet jelentenek, amelyre figyelni kell 
s hogy úgy a megértés, valamint a közlés is a száj mozgásai 
útján történik.

Az első osztálynak igen fontos feladata van, amely nem 
közönséges tudást igényel. Nem az elvégzendő anyag a nehéz, 
hanem az a mód, amellyel elvégeztetik. Azt mondhatnám, hogy 
a tanítás mesterségi része a hangok kicsalása, összetűzése, a 
betűk íratása a mellékes cél, a főcél pedig az, hogy azt a jelek
kel értekező gyermeket az élőszó, a hallók beszédjének, közlési 
módjának szükségességéről, nélkülözhetlenségéről meggyőzze, hogy 
az a gyermek a kényszerűségét érezze annak, hogy szóval nyi
latkozzék meg. Ezt a célt alig-alig láttam az intézetekben kidom
borítva, inkább azt tapasztaltam, hogy minden kis nehézségnél 
a jel közvetítéséhez folyamodnak s az eleven, valódi szemlélet 
helyét egy jel tölti be.

Az előkészítés, tehát az első hónap vagy másfél hónap mun
káját a következőkben állapíthatjuk m eg:

1. A tüdő erősítése, a lélegzés gyakorlása, szabályozása.
14*
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2. A beszédszervek gyakorlása, a nyelv, az ajak, az egész 
száj különféle, de nem erőltetett mozgásai.

3. Az első parancsok: állj fel, ülj le, köszönj, menj a he
lyedre megértése (de nem jelekkel, hanem közvetlen szemlélettel) 
s azok begyakorlása.

4. Ugyanezek követelése, bármily kiejtéssel is, a gyermek 
részéről.

5. Az írás előkészítése. Vonalak, alakok rajzolása.
6. Egyes hangok, szavak utánoztatása.
A tanterv heti 20 órát állapít meg, naponta tehát 3 óra jut 

e foglalkozások elvégzésére. Tudom én azt, hogy nehéz ezt a 
napi három órát kitölteni és pedig úgy kitölteni, hogy sem a 
gyermek ne unatkozzék, sem a tanítója túlságosan ki ne fáradjon. 
Nem is kicsinylem e munkát, mely értelmet, tudást, tapasztalatot, 
türelmet követel s éppen azért alig-alig tudom megérteni, hogy 
ezt a feladatot is tapasztalatlan s igen sokszor türelmetlen, kezdő 
fiatal emberre bízzák, holott a legtapasztaltabb egyénre kellenék 
bízni. Az az elv, hogy mindenki vezesse fel osztályát, szép lehet, 
bár nem mindig a növendékek érdekében történik, de hogy az 
első osztályt is beleszámították, ezt kevésbé helyeselhetem. Annyira 
különleges feladata van az első osztálynak, hogy ezt bátran ki 
lehetett volna venni az általános elv alól.

De ha nem történt meg s nem történik meg, számolnunk 
kell a helyzettel.

Amint a fentiekből kitetszik, az előkészítés idejében hatféle 
munkát végeztethetünk. A napi 3 órát tehát bátran ki lehet tölteni 
elég változatosan és érdekesen.

A foglalkozás körülbelül a következő lehet. A gyermekek 
helyeikre ülnek. Álljatok fel vezényszóra felállnak s imádkozzunk 
szóra kezeiket összeteszik. Az ima elmondása után köszönjetek 
szóra meghajolnak s akár pá, akár mindjárt jó  reggelt, jó  napot 
szóval köszönnek. Természetes, hogy a gyermekek nem mondják 
ki a szót, de hogy legalább szájmozdulatokat végezzenek, figyel
meztetjük őket a mi szájmozgásunkra. Utánozzák, úgy a hogy 
tudják.

Ezután következik a lélegzési gyakorlat, fuvási gyakorlatok. 
Igen helytelenül járna el az a kartársam, aki ebben a foglalkozás
ban túlságos rendszert állítana fel. Az egész ténykedésnek játék- 
szerűnek kell lennie s az osztályvezető találékonyságának tág tere 
nyilik.

15—20 perc elteltével az egyes hangok kimondása, illetve a



szájállás utánzása következhet. Először a könnyebben érzékelhető 
hangok p, t, a, u, f, h és azok összetételei azután, egyes szavak 
kimondása vehető elő. Közbe a száj, nyelv különböző mozgásai 
végezhetők. Amint a gyermekek figyelme lankadni kezd, részben 
a falitáblán, részben a palatáblán vagy papíron huzatunk vonala
kat, alakokat stb. Az első óra ezzel el is telt A második órában 
szemléltetés alapján némely tárgynak optikai képét adjuk, hogy 
azt a gyermek a száj mozgásai után megismerje. Az asztal, szék, 
tábla, Írón, kép, ablak, ajtó stb. optikai képét a szájról való olva
sás gyakorlása végett, tekintet nélkül arra, váljon a gyermekek 
kellőleg utánozni tudják-e vagy sem, játékszerü foglalkozáskép 
gyakoroljuk. A gyakorlás változatossá tehető. Megadjuk a szót, 
a gyermek megmutatja a tárgyat, megmutatjuk a tárgyat, a gyer
mek utánozza úgy a hogy a szájállást. Ugyanezt a gyermekek 
egymás közt is gyakorolják. Ily módon megtanulják egymás neveit 
is. A cél nem az, hogy a gyermek a szót helyesen és jól tudja 
mondani, hanem az, hogy arra eszméltessék, hogy gondolatait 
szóval fejezze ki s ugyancsak a szóval várja a közlendőket is.

Hogy ez a foglalkozás sok türelmet, sok szeretetet igényel 
s hogy ez a ténykedés korántsem folyik le oly simán, mint azt 
leírtam, hogy az ember sokszor akadályozva van a megállapított 
menet betartásában, azt, azt hiszem, felesleges is megemlítenem. 
Hogy az osztályvezető hogyan tudja legyőzni a kezdet nehézsé
geit, azt tapintata, tudása, ügyessége állapítja meg.

Az első napok eredménytelensége azonban senkit se ked- 
vetlenítsen el. Gondolja meg, hogy teljesen szokatlan foglalkozást 
kiván attól a kis tudatlan gyermektől s legyen tisztában azzal is, 
hogy teljesen tökéletes eredményt nem fog elérni. De legalább 
megközelítheti a tökéletességet.

Ezeknek az előgyakorlatoknak folyamán kitapasztalhatja az ügyes 
osztályvezető, hogy mely hangot tud egyes gyermek eléggé tisz
tán kimondani, mert átmenvén nem egyszer játékszerüen az egész 
abcén s minden gyermeknél megjegyezvén a meglevő kész han
got, a tulajdonképeni hangképzés nehézségeivel eleve tisztába 
jöhet s a nehézségeket eleve mérlegelheti. Amint a gyermekek 
az intézeti rendet megszokták, amint tüdejük fokozatosan erősítte- 
tett, amint kezük az írási előgyakorlatok végzése után kellőleg 
ügyesíttetett, következik a rendszeres hangképzés.

Minő sorrendben vétessenek elő a hangok, ezt különösen 
lényegesnek nem tartom. Ha nem osztálytanításról lenne szó, azt 
mondanám, azzal a hanggal kezdődjék a tanítás, amelyet a gyér-
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mek legkönyebben tud kimondani. Tömegtanításról lévén azonban 
szó, bizonyos sorrendet meg kell tartanunk. Maradjon meg az a 
sorrend, amit a tanterv előír.

Nem tudom, hogy mennyiben felel meg az első osztály veze
tője annak a feladatnak, amelyet a fentiekben vázoltam. Az én 
tapasztalatom szerint az intézetekben az első osztály tanítását sok 
helyt nem ilyen szellemben végezik. Kényelmesen elhyezkednek 
a székben, törülközőt fognak kezükbe, a kézitükröt szépen letö- 
rülgetik, a gyermekeket a padokba ültetik s vagy vonalakat, vagy 
később betűket és szavakat másoltatnak s azután egyenként maguk 
elé idézik a gyermeket, s fújják, fújják az á-t tüdőszakadásig. Közbe 
hol a gyermek mellét verdesik, hol a vállát rázzák, hogy az á 
valahogy kijöjjön a szorongatott lelkű gyermekből. Majt a tükröt 
tartják eléje, a száját feszítik szét, nyelvét szorítják lejebb, integet
nek s szüntelenül várják, hogy természetes, csengő hangot kapjanak.

Vaijon csengő hangot lehet ilyen módon kifejleszteni?
Ezen a módon minden gyermekre 5 - 6  percnyi idő fordít- 

tatik külön-külön. A többi másol, másol, egymással jelelget, szóra
kozik, míg a feddő szó, vagy a lábdobbantás néhány perc csen
det támaszt. Valahogy azonban meg van már az á. Jaj, de másnapra 
újra kell kezdeni, mert a gyermek hangja rnég bizonytalan, csen
gése kétes, a hosszúság és rövidség, az időtartam, beosztás nem 
megfelelő s addig bizony nem szabad más hangot fejleszteni ki. 
S eltelik egy-két hét s a gyermekek egy — mondd egy hangot 
tanultak meg.

Azt hiszik önök, hogy íorzképet rajzoltam ? Nagyon csalód
nak. Ez, sajnos, valóság, hála isten nem sok helyt. Lehet-e aztán 
csodálkozni, hogy ilyen szakavatottság mellett a félévi vizsgálatok 
alkalmával csak 8—10 hang fejleszteteít ki, 10—15 szót tudnak a 
gyermekek másolni és még ezeknek a jelentésével sincsenek 
tisztában ?

Egy miniszteri rendelet a hangok kifejlesztésére 6 hónapi 
határidőt enged. Abban a tűszerűben történt ez, hogy lehetnek 
olyan körülmények, melyek ezen maximalis időt is indokolttá teszik. 
Ilyen szakavatott vezetés mellett lehet-e azután csodálni, hogy 
sokan még ennek — a magam részéről indokolatlannak tartott — 
hosszú időnek elteltével is csak a hangok felét tudják kifejleszteni 
s még 10 hónapi szorgalmas munka után is csak annyit képesek 
elérni, hogy a gyermek, segítség mellett, 100— 120 szót tud úgy ahogy 
kimondani, de mondat képzésnek hire sincs, gondolkozni s gondo
latot szóval kifejezni a legjobb növendék sem tud, sőt ennek a
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120 szónak értelmével sincs teljesen tisztában, pedig semmisem 
zavarta az oktatás folytonosságát, s a növendékek átlagos képes
sége is megfelelő ?!

Szorgalmas munkát mondottam teljes meggyőződésből, mert 
az én tapasztalatom legalább az, hogy ilyen, sajnosnak nevezhető 
esetben is, az osztályvezető buzgósággal, lelkiismeretességgel dol
gozott. Nem a szorgalom hiányának tudom tehát be az ilyen 
nagyon is szegényes eredményt, hanem a tanítási mód helytelen
ségének.

Nézzük csak milyen hibát követ el az ilyen osztályvezető.
Először is azzal, hogy külön ül, a kellő fegyelmezést, s a 

figyelem ébrentartását mulasztja el. Lehetetlen egy gyermektől meg
kívánni, hogy órákon át csendben üljön, másoljon, vagy rajzoljon. 
Önkénytelen is kitör belőle az unalom, vagy a foglalkozás utáni 
vágy s mert helyén ülni kénytelen, a szomszédjával jelelget, vagy 
az átellenében ülővel.

Fegyelemről itt tehát szó sem lehet.
(F o ly ta tá sa  k ö v e tk e z ik .)

Vakok között olasz földön.
Firenze.

Irta: K Irschenheuter Ferenc.
Róma és Nápoly intézetei után végre valami szép, valami 

kedves, valami igazán értékes. Valóban sajátságos az a harmónia, 
ami az olasz intézetek és otthonuk, a városok között megvan. 
Az intézetről rá lehet ismerni a városra és viszont. S mert Itália 
ősi metropolisai úgy külsőleg, mint a falaik közt folyó életet nézve 
sok tekintetben oly élesen elütnek egymástól, az intézetek dolgá
ban is sablonról itt szó sem lehet.

Fia végig utazunk Németországon, a második héten már 
unottan állunk meg az intézetek homlokzata előtt. Tudjuk, hogy 
semmi újat nem látunk, nem hallunk. Mindenütt egy és ugyanaz 
a szellem, irány, ugyanaz a módszer, ugyanaz a fölszerelés. A 
nálunk járó idegennek sem kell Budapestből kimennie, hogy tanul
mányozza a magyar gyógypedagógiai oktatást. Itt is, egymás 
kópiája minden intézet. És így van ez bizonyára mindenütt, ahol 
a kultúrának valamely ága fokozottabb fejlődésében már meg
találta azt az utat, mely az ország és népe viszonyainak és egyé
niségének legjobban megfelel.
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Itália, az más.
Nápoly sürgő-forgó, tüzes, hangos élete nem ér rá a rész

letekkel foglalkozni. Bizonyos fölületesség, szeszély jellemez itt 
mindent, kezdve a piszkos utcáktól a S. Martino világhíres kilátá
sáig. De azért mindent egybevonva, szép, mert egyéni, erős hatá
saiban harmonikus, szóval művészi Ilyen benne a vakok intézete 
is. Külseje elhanyagolt, belül sem tiszta, munkájában hiányzik a 
kellő gondosság. De vidám élet folyik falai között s a zenét a 
művészi fokig kultiválják.

Róma a históriáé. Ódon romjai komorak, százötven Mária- 
temploma mindmegannyi ujj mutat az égre, istenimádásra intvén 
állandóan az örökváros lakóit. Benne a vakok intézete sok száza
dos falai is egy szent hamvait őrző templomot zárnak körül, 
ájtatos élet folyik köztük s a Braille-nyomó klasszikusokat nyomtat.

Milánó már közel van Középeurópához, modern. Intézete is 
nagyarányú, világos, szellős s növendékeinek jórészét külön épü
letben már iparra oktatja.

A bájos Firenze, minden Itáliában utazó legkedvesebb állo
mása. A cinque-cento művészete tartja itt fogva a lelkeket, a rene
szánsz művészete, mely az újkor elején a múlt és jelen minden 
szépségét kikristályosította, nyomja rá mindenre bélyegét. Szép itt 
minden. A paloták patinájukkal is gondozottak, mindenen Ízlés, 
az emberek is csendesebbek, még nyelvük is itt cseng legkelle
mesebben. Úgy érezzük magunkat, mintha mindig templomba jár
nánk. Ilyen hatást tesz az intézete is. Ami jót, szépet az olasz 
szakoktatása nyújt, iit mind együtt találjuk. Szerény, de művészies 
és praktikus építkezést, pazar berendezést, humánus nevelést és 
fejlett oktatást, kellő harmóniában zenét és ipart s mindezt tiszta, 
Ízléses, bizonyos ünnepies keretben.

Egy idegenforgalmi iroda útmutatása nyomán akadtunk rá 
Karnay Árpád kartársammal a város keleti részében, a Via Colon- 
nán. Reneszanszmodorú, egyszerű, nyerstéglakülseje, bár tetszetős, 
egyáltalában nem árulja el belső díszeit. Utcafelőli frontja egy-, a 
többi kétemeletes. A távollevő igazgatót egy fiatal kartárs helyet
tesítette, ki igen előzékenyen kalauzolt bennünket.

Amint az előcsarnokból a főfolyosóba léptünk, meglepetve 
néztünk egymásra. Festett falak, színes, finom kockatéglaburkolat, 
szőnyegek, pamlagok, a jóltevők karrarai márványba faragott mell
szobrainak egész sora. Mintha a Strozzi palota folyosóin járnánk.

Az igazgatóság fogadóirodájába vezetett először kollegánk. 
Nagy terem, inkább szalon, mint hivatalos helyiség. Angol bőr
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bútorzat, vázák, a falakon Cipriani professzor elnök-alapító és más 
alapítók olajképei. Mindmegannyi művészi alkotás. Oldalt az inté
zet egyik büszkeségének, Paciani Teréz zeneakadémiai tanárnőnek 
zongoravizsgálata hatalmas vásznon Luzinitől. Találunk itt más 
szokatlan és érdekes dolgokat is. Az intézetben használt minden 
tanítási eszköznek egy-egy példáját, írópapirokat, írásokat, nehány 
sikerültebb kézimunkadarabot, nyomtatványokat; úgy, hogy akinek 
sürgős a dolga, dióhéjban itt látja az intézet egész működését. 
Bennünket természetesen a részletek is érdekeltek.

A fogadó mellett van az igazgató magánirodája, a tanács
terem, a tanárok írószobája, valamennyi célszerűen és kényelem
mel berendezve. Nem hiányzik itt még a telefon sem. A díszterem 
egyszersmind hangversenyterem orgonával és koncertzongorával. 
A kápolna is igen szép. Selyemmel bevont falai és nemesfém
kegyszerei a jóltevők bőkezűségéről beszélnek.

Mielőtt a tanítási helyiségekbe indultunk volna, általános tájé
koztatást kértünk olasz kartársunktól. Az intézet 1866-ban alapult 
épült, mint királyi intézet. Jelenleg 45 fiú- és 23 leánynövendéke 
van, kik hat osztályba járnak, az internátusbán pedig négy cso
portba osztva vannak elhelyezve. (Az első csoportba az 1—-IV. 
oszt. fiú-, a második csoportba ugyanezen osztályok leánynöven
dékei; a harmadik csoportba az V—VI. oszt. fiú-, a negyedik 
csoportba pedig ugyanezen osztályok leánynövendékei.) Egy-egy 
osztályba tíz-tizenkét növendék jár, fiúk és lányok vegyesen. Tíz 
tanár foglalkozik velük, kik közül két zenetanár és az irodalom 
tanára vak. A tanárok mellett kilenc apácát alkalmaznak asszisz
tensekként, ötöt a fiúknál és négyet a lányoknál, kiknek főteendő
jük az iskolán kívüli leckegyakorlás. A nővéreknek ily minőségben 
való alkalmazását célszerűnek kell tartanunk még akkor is, ha 
képzettségük hiányossága miatt munkásságuk kevésbbé intenzív. 
A gyakorlóórákon való jelenlétük a fegyelmet és a növendékek 
komoly foglalkozását feltétlenül biztosítja. A növendékek tizenhat 
évig maradnak az intézetben hat éves koruktól fogva, tehát huszon- 
kétéves korukig.

Lépjünk most már be egy osztályba. Tágas, világos, terem
nek is beillik. Hasonló praktikus iskolai padokat még sehol sem 
láttam. Egy pad két tanulót fogad be. Alúl nyitott, úgy hogy a 
gyerekek lába látható, de már a közepétől az asztaldeszkájáig 
szekrényalakú. A szekrény ajtaja a pad asztaldeszkája, melyen a 
növendék dolgozik; fölfelé nyílik, lecsukva vízszintes s mélyen 
bevésett vályúval van ellátva a pontozó és egyéb eszközök befő-
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gadására. A pad szekrénye akkora, hogy a tanulók összes szerei
ket, könyveiket, írásaikat benne tartják; széles asztalrésze meg 
olyan hatást tesz, mint egy íróasztal. Ülése az ismert mozgó ülés, 
mely munka közben a helyes ülést biztosítja s a fölálló tanulót 
nem feszélyezi. Az ily mintaszerű padokat csak az tudja kellőkép 
értékelni, aki ismeri a tanulási szerek és eszközök folytonos ide- 
odahurcolásából származó vesződségeket és kellemetlenségeket, 
nem is említve a drága eszközök rongálását. Az iskolaszobák 
padozata márvány, mely a nyári hőség ellen óv és a lehető leg
nagyobb tisztaságot biztosítja. Télen a padok alatt deszkarács védi 
a növendékeket a hideg márványtól. íróasztalformájú a tanári 
asztal is.

Tanítási eszközökkel való fölszereltség tekintetében a firenzei 
intézet szintén fölülmúlja az eddig látott olasz intézeteket, bár oly 
gazdagnak nem mondható, mint a budapesti királyi intézet. Külön 
szertára nincs. Az eszközök az egyes osztályokban vannak elhe
lyezve.

Eszközei közül kiválik geometriai párnája. Hasonlít a Pabla- 
sek-MelI rajzpárnához, de négyzetalakú. A négyzetben egy-egy 
360°-ra osztott körív domborodik ki, melyen kívül a fokjelzésekkel 
és a kör középpontjával egy irányban vaskampók illeszkednek a 
párnába. A középpontból zsinegek húzhatók és akaszthatok a 
kampókba a rajzolandó szög nagyságának megfelelően. De rajzol- 
hatók egész idomok is meghatározott nagyságú szögekkel. Az 
egész szerkezet igen egyszerű, könnyen kezelhető és amellett, 
hogy pontos, egyben stabil és tapogatható rajzot ad. A szögmér- 
tan tanulásánál föltétlenül jobban beválik, mint a nálunk is hasz
nált és teljesen az épérzékűek szerszáma mintájára készült szög
mérő. Ajánlatos volna egy darabbal kísérletet tennünk és siker 
esetén, minthogy szabadalom nem védi, általános használatra sok- 
szorosíttatni.

Föltűntek még kézitérképeik, melyek mindamellett, hogy gipsz
masszából készültek, igen tartósaknak mutatkoznak. Rajzuk töké
letes, alapjuk és keretük fa, moshatók. Egy-egy darab ára 5 — 9 
márka. Aljukon: Indesthaalth llzach. Kunz. Zürich — ismert cég 
neve olvasható. Ugylátszik ezek Kunznak legújabb készítményei, 
mert eddig még nem akadtunk rájuk seholsem, holott minden 
tekintetben messze fölülmúlják Kunz papír kézitérképeit. Haszná
latbavételüket nálunk is csak ajánlani tudnám.

Számolásra a bécsi felszerelést használják olasz kiadásban. 
Számai hosszabbak a bécsiénél, minek megfelelően a típusok sem
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négyzet-, hanem téglalapalakúak s így a sorok is távolabb vannak 
egymástól. A szedőtábia és a tipustartó külön-külön darab, mint 
a régi bécsinél. Célszerűségét nem voltam képes belátni. Hogy 
két darabból van, az pedig határozottan hibája.

A zenei oktatás iránya is más itt, mint a többi olasz intézet
ben. Míg másutt mindenütt a zenekari hangszerek dominálnak, itt 
csak zongorát és orgonát tanítanak, de már az első osztálytól 
kezdve. Céljuk zongoratanííók és óraadók képzése.

Az intézet főiparága a kosárfonás, de készítenek porolókat 
és ablakfüggőket is füzvesszőből. Foglalkoznak még kókusz- és 
székfonással is, bár az utóbbi gyengén van képviselve. A kész 
árúkból állandó kiállítást tartanak a folyosók üvegszekrényeiben. 
Az iparágak tanítását, ép úgy mint a zenei tárgyak tanulását, már 
az első osztályban kezdik.

Állandó kiállításuk van női kézimunkákból is. Szokatlan azon
ban, hogy horgoláson és kötésen kívül mást nem tanulnak.

Még a könyvekről kel! megemlékeznünk, mielőtt az interná
tusba mennénk. Az olaszok könyveit már többször dicsértem, itt 
is csak jót és szépet mondhatok róluk. Papiruk acélszilárd, pont
jaik olyanok, mint a gyöngy. A könyvnyomó az intézeten kívül, 
a város északi részében van. (S. Maria Novella 17.) Láttunk kéz
zel írott könyvet is. Ezeknek itt valamivel hosszabbra nyúlik az 
életük, mint nálunk, mert a papírjuk sokkal jobb. Az egyik terem
ben egy leányka Mozartnak egy szerenádját másolta.

És most menjünk föl az internátusba.
Ami elsőnek szembeötlik, a tökéletes nemi elkülönítés nem

csak az épületben, de azon kívül is. A kertet az épület benyúló 
szárnya két egyenlő részre osztja, mindegyiken árnyas fák és 
játékhely, egyik a fiúk, a másik a lányok számára. Étkezés ideje 
alatt sem érintkeznek a különnemű tanulók, mert a fiúknak is, a 
lányoknak is külön-külön ebédlőjük van. Az ellátás igen jó és bő. 
Ozsonnára hideg sültet és gyümölcsöt tálaltak. A bor általában 
szerepel az olasz internátusok asztalán, ozsonnához azonban itt 
láttam először bort osztogatni. A dohányzást ellenben tiltják. Az 
ebédlőkben is, a konyhán is, mint mindenütt a legpedánsabb tisz
taság uralkodik, ami bizonyára a nővérek érdeme.

A hálótermek fölszerelése annyira pazar, hogy nevelési szem
pontból a magam részéről határozottan kifogásolandónak tartom. 
A fényezett vaságyak sodronybetétjeit gyapotmatrác tetézi, ami a 
vakoknak az elpuhulástól egyébként sem idegenkedő egyéniségé
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vei és szexuális életével nem egyeztethető össze. Az ágyak kere
keken és síneken tólhatók, ami tisztogatás szempontjából előnyös. 
Minden ágy mellett éjjeli szekrény a szokott fölszereléssel. A fej
táblával ellátott ágyak között kaucsukszőnyegek védenek a már
ványszerű téglák hidege ellen. A tágas külön mosdó- és fürdő
szobák minden fölszerelése márvány és fayenc. Ilyen zsánerűek a 
betegek szobái is.

Még az internátusi nevelés családias jellegéről kell külön 
megemlékeznünk. A növendékek csoportonkint körülfogják a nővé
reket, akik járkálnak, beszélgetnek velük, olvasnak nekik, játszanak 
velük. Hogy a takarékosságot is ismerik ebben az intézetben, 
abból véltem következtetni, hogy úgy a fiúk, mint a lányok ruha
védő köpenyben járnak. (Avagy dísz ez is ?)

Egyben azonban mégis szegények.
Nagy szegénységet tapasztaltam a testi nevelés terén. A 

díszes folyosókon, az elegáns termekben, az egészség szabályai
nak mindenben megfelelő és pompásan fölszerelt intézetben jár
kálva, egyedül az figyelmeztetett, hogy Olaszországban vagyunk. 
Az épület tervezője a lépcsők karfáira kigyószerűen hullámzó vas 
kapaszkodókat alkalmazott, hogy a szegény vakok könnyebben 
fölvánszoroghassanak. Látva ezt, nem is vetjük szemére, hogy nem 
épített nekik tornatermet. De kinek jut eszébe őt vádolni ? Hogy 
hol voltak a tervezésnél a pedagógusok? Talán ők sem tartották 
szükségesnek a tornacsarnokot. Elég a vakoknak ott lenn a folyosó 
végén az a két mászórúd. S hogy a modern svédtorna se hiá
nyozzék, ott van mellettük a falon egy ripsztol. Még egy szál 
kenderkötél s végeztünk a testneveléssel. Bezzeg jutott dupla gya- 
potderékaljra, kaucsukszőnyegre, puha papucsra.

De meg is látszik a viaszarcú gyerekeken. Hol vannak ezek 
a mi kézenjáró, az udvar fái közt versenytfutó, hajadon fővel 
szánkázó, görög-rómaimód birkózó, szárazizmú fiainktól!

Fordítsuk vissza tekintetünket ebből az irányból. Annyi szé
pet, jót, okosat láttunk e falak közt, hogy ez a disszonáns pont 
szinte összeszorítja a szivünket. Hisz nem először tapasztaljuk, 
hogy Olaszország tiflopedagógusai még nem fedezték föl a vakok 
számára az életre nevelésnek achillessarkát.

Meghatottsággal léptünk ki a kapun. S míg a kanyargós 
utcákon szótlanul haladva rendezgettem impresszióimat, a felséges 
dómhoz értünk.

— Még ilyen szép intézetet nem láttam — fordultam útitár
sam felé.
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— Nem csoda, hogy itt láttad a legszebbet, hol századok 
óta ilyen alkotások nevelik az emberek ízlését.

És míg bele nem fáradt szemünk, újból végig néztük a dóm 
égbeszökő íveit, az emberi ész és munka e csodáit.

A vakok magyarországi intézeteinek Braille-
könyvtára.

Irta: Herodek Károly.

Magyarországon a vakok Braille-könyvtára egészen új keletű 
intézmény. A vakok budapesti országos intézete, melyet a dicső
emlékezetű József nádor 1826-ban alapított, igen későn, 1893-ban 
kezdett a pontrendszerü írással rendszeresen foglalkozni; és ebben 
az évben kapott engedélyt a minisztériumtól, hogy a tanítási 
tárgyak sorába felvehesse a Braille-rendszerü írás tanítását. Voltak 
ugyan az intézetnek tanárai, akik a Braille-rendszert már a 70-es 
években teljesen ismerték és egyes növendékeket, akik a francia 
nyelvet tanulták, ezen írásmóddal megismertették. Különösképen 
Megyeri Károly tanár volt az, aki a Braille-rendszert ismerte és 
arra magánúton a növendékeket tanította. Ugyancsak ő volt az, 
aki 1887-től 1892-ig Braille-hangjegyek igénybevételével tanította 
a zeneelméletet. Ebből az időből van is az intézet múzeumában 
néhány francia leckéje fatáblákon domború szegekkel kiverve. 
Megyeri Károly úgylátszik a Braille-rendszert már abban az időben 
általánosítani akarta az intézetben, azonban igazgatója, mint egyik 
hozzám intézett leveléből olvasom, ettől kereken eltiltotta, mondván: 
„Ne ártsa magát olyanba, ami nem a maga dolga.“ Így aztán a 
Braille ábcé szerint való oktatás 1893-ig szünetelt. 1893-ban az 
intézetnek egyik tehetséges növendéke, Lovács József kezdett a 
Braille-rendszerrel foglalkozni. Dr. Mihályik Szidor fia Mihályik 
Elemér 1905. november hó 22-én küldött nyilatkozatában a Braille 
ábécé bevezetésére a következő nyilatkozatot teszi:

„1. Tudomásom van arról, hogy Lovács József úr boldogult 
édes atyámtól Mihályik Szidor dr.-tól, a vakok budapesti országos 
intézetének igazgatójától, abban az időben, mikor Lovács József 
úr az intézeti nyomdát vezette, megbízást nyert a magyar ábécé 
betűit felölelő egyjegyű Braille ábécé szerkeztésére.

Ezen tény magában hordja annak igazolását, hopy ezen
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megbízás előtt egyjegyű Braille ábécé nem létezett, mert külömben 
annak szerkesztésére szükség nem lett volna.

2. Tudomásom van arról, hogy Lovács József úr ezen 
egyjegyű ábécé szerkesztésének megfelelt, láttam őt azon dolgozni, 
sőt tőle a jegyek ismeretét én is elsajátítottam. Úgy, hogy ma 
körülbelül 12—13 év óta is emlékszem az egyes betűk írásmódjára.

3. Emlékszem rá, hogy a fennt vázolt megbízásnak Lovács 
úr megfelelt, vagyis hogy édes atyám említést tett, mint elfogadott 
ábécéről, mely az intézetben alkalmaztatni fog.

4. Tudom, hogy Lovács József úr által szerkesztett egyjegyű 
Braille ábécé a kenyérkereső vakok kiállításán 1893-ban saját neve 
alatt épen a Megyeri Károly úr által szerkesztett és kiállított 
térképek és egyéb tárgyak mellett volt kiállítva és hogy a nevezett 
úr akkor szerző jogaiban nem látta magát megsértve.“

Az a kérdés, hogy ki alkalmazta a Braille ábécét legelőször 
a magyar nyelvre, élénk és értékes vitára adott alkalmat. Megyeri 
Károly akinek a fentebbi nyilatkozatot bemutattam, hozzám intézett 
soraiban az első magyar ábécét sajátjának mondja. Pécsi Gyula 
egyházi karnagy pedig 1906. február hó 17-én a következő nyilat
kozatot állítja ki e tárgyban: „Lovács barátom téves információja 
alapján tisztán az igazságért kénytelen vagyok őt figyelmeztetni, 
hogy Lovács barátomnak Braille ábécé rendszere előtt (amely 
1893 ik év elején jelent meg) már előzőleg 1887—88-ik évben 
Beregi nevű növendék Megyeri Károly tanár úrtól megjelent Braille- 
rendszer szerint könyvet írt, amely tényt bármikor igazolhatom.“

Ugylátszik, hogy Megyeri Károlynak tényleg volt egy magyar 
ábécéje, melyet Lovács József 1906, márc. hó 11-én kelt levelében 
elismerni látszik: „Lett légyen azonban Megyeri ábécéje akár két, 
akár egyjegyű: azt határozottan állíthatom, miszerint azt hivatalosan 
intézetünkben nem használták, csupán egyes növendékek tanulták 
tőle magán utón.“ Ebből tehát kitűnik, hogy az első magyar Braille 
ábécét Megyeri szerkesztette s azon aztán Lovács József változta
tásokat eszközölt, melyet hivatalosan el is fogadtak. Az első hiva
talosan elfogadott abc tehát Lovács nevéhez fűződik.

Ez az ábécé azonban nagyon rövid életű volt, mert mikor 
1895-ben Pivár Ignác átvette az intézet vezetését, a Braille ábécé 
ügye sem kerülte el figyelmét. A hivatalosan elfogadott Lovács-féle 
ábécét, mely Paliasz nagy lexikonában is feltalálható, fonetikai és 
nyelvészeti szempontból teljesen megreformálta és mindenben a 
magyar nyelv természetéhez alkalmazta A vakok budapesti inté
zetének testületé éveken át nem tudott e kérdésben dönteni, mert
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időközben Mihalik József az intézetnek egyik tanára egynéhány 
jegy ellen állást foglalt és jelentékenynek látszó érvekkel a maga 
álláspontját a testületben plausibilissé tette. Nagyon természetes ilyen
formán a minisztérium is ingadozott, hogy melyik ábécét fogadja 
el véglegesnek. 1901-ben e sorok Írójával elkészítette a Közérdekű 
tudnivalókat, amelyben a végleges Braille ábécét közölni kellett. 
Az intézet adminisztratív és tanulmányi ügyeit abban az időben 
alulírott vezette; meggyőződvén arról, hogy a Pivár-féle ábécé a 
célnak teljesen megfelel, azon legfennebb jelentéktelen módosítá
sokat kell eszközölni, melyek meg is történtek s a magyar Braille- 
rendszerü ábécét a kultuszminisztériummal 1901-ben el is fo
gadtatta.

A teljesség kedvéért meg kell még emlékeznünk azon kísér
letről, melyet Roboz József az emberbaráti tanintézetek akkori fel
ügyelője a Braille ábécén eszközölt. Ez a kísérlet bár nem volt 
új, abban állott, hogy a hosszú magánhangzók elé hosszítási jelet 
alkalmazott, a kétjegyű mássalhangzókat pedig ugyancsak két jegy
gyei irta. Ez az ábécé azonban mint csak kísérlet maradt fenn.

Nagyon természetes, hogy ilyen előzmények után alig lehet 
arról szó, hogy abban az időben a vakok részére Braille-könyvtár 
létesíttessék. Igaz, hogy a kísérletezési időszak alatt készült egy 
tankönyv, sőt egynéhány kézirat is, mert Pivár, dacára, hogy a 
ábécéjét nem fogadta el, barátai és ismerősei körében az általa 
megállapított Braille-rendszert terjesztette és a külföld példájára 
előkelő hölgyeket igyekszik megnyerni, hogy a Braille ábécét sajá
títsák el és szépirodalmi munkákat másoljanak a vakok részére. 
Ezen igyekezete azonban nem sok eredménnyel járt, mert úgy 
gondolom, hogy 1897-ben átírt néhány kisebb munkán kívül több, 
a vakok könyvtára részére nem készült.

A Braille-rendszerű írás és olvasás elsajátítása akkor vett 
nagyobb lendületet, mikor a minisztérium 1901-ben az ábcét hiva
talosan elfogadta. Egymásután készülnek tankönyvek s az intézet 
rohamosan igyekezett pótolni ama hiányokat, melyek évtizedek óta 
fenállottak. Eleinte minden időnket a tankönyv-készítés foglalta le, 
csak mikor ezzel már készen voltunk, gondolhattunk arra, hogy 
a vakok könyvtárügyével behatóan foglalkozzunk.

A könyvtár fejlesztésére eddig fel nem ismert, igen hálás 
anyagot nyertünk serdült növendékeinkben, főképen leányainkban. 
Ugyanis 1906-ban serdültebb növendékeink részére önhépző-kört 
létesítettünk, melynek szabályzatába bevettük, hogy a vakok köte
lesek a vakok könyvtára részére műveket másolni, ezen műveket
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olvasás végett időről-időre megkaphatják. Tehát a vakok könyvtá
rának alapítási ideje 190ö-ra tehető.

A következő évban a vakok részére Braille-rendszerű lapot 
indítottunk Vakok Közlönye címmel, ügyekkor a lapban egy köz
leményt tettünk közzé, mely szerint kisded könyvtárunkból az érdek
lődő, az intézeten kívül álló vakoknak is nagyon szívesen adunk 
könyveket olvasni. Csupán biztosítékul 1 koronát kellett befizetni 
és a póstaköltségeket fedezni. Ilyenformán a vakok könyvtára 
1907-ben vakok központi kölcsönkönyvtárává alakult át.

A könyvtár már az első évben a növendékek buzgólkodása 
folytán a 100 kötetet meghaladta. A következő évben pedig a 300 
kötetet megközelítette. Azóta évről-évre igen gyakran gyarapszik. 
A f. évi gyarapodás körülbelül 4 — 500 kötet. A vakok központi 
kölcsönkönyvtárának ez idő szerint 1800 kötete van, mely 350 műből 
került ki. Ebből 20 kötet a Hincze-féle nyomdai gépen Íratott s 
tankönyvül szolgál, 1780 kötet pedig kézírással készült.

Nagyon érdekes, hogyan készül hazánkban a vakok könyv
tárának ügye. A budapesti központi köícsönkönyvtár könyvanya
gának legnagyobb részét az önképzőkör növendékeitől kapja. Az 
önképzőkör növendékei ezt a valóban értékes munkásságot rész
ben nemes ambícióból végzik, részben pedig kisebb nagyobb 
jutalmak fejében. Ugyanis az intézetnek vannak alapítványai, melyek 
kamatjövedelme a könyvtár részére iró növendékek megjutalmazá 
sára szolgálnak. Az 1910/11-ik iskolai évben 32 növendék meg- 
jutalmazására 264 koronát fordítottunk.

De vannak külső íróink is, még pedig a művelt hölgyek köré
ből. Ezek közül a vagyonosabb osztályhoz tartozók ingyen másol
nak, míg az arra rászorulók ívenként 5 fillért kapnak a másolásért; 
a vakok ellenben 7 fillérért másolnak. A külső másolók munkáinak 
díjazását befolyt adományokból és egyéb bevételi forrásokból esz
közöljük. Egyik jelentékeny bevételi forrásunkat az önképzőkör 
növendékei által rendezett előadások jövedelme képezi.

A Braille rendszerű írás terjesztésében és a központi könyv
tár feljesztése körül hathatós segítő kezet dr. Szili Adolf egyetemi 
tanár és szemorvos úr személyében nyertünk, aki a később meg
vakult intelligens egyéneket hozzánk küldi a Braille-ábécé megta
nulása végett. Dr. Szili a lapok útján is felhívja a közönséget, hogy 
a vakok pontírását igyekezzenek megismerni es legyenek segítsé
gére a külföldiekhez hasonló nagyszabású könyvtár létesítésében.

A Braille rendszerű írásnak széles körben való terjesztésére 
a közoktatásügyi minisztérium szintén minden lehetőt megtesz.
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Már az 1901-ben kiadott Közérdekű tudnivalókban megismerteti a 
müveit közönséget a pontrendszerü írással és felhívja különösen 
a müveit hölgyeket, hogy a vakok részére könyveket másoljanak. 
1910-ben pedig e sorok írója összeállítja azon módozatokat, melyek 
szerint a Braille-rendszerű írás könnyen elsajátítható és a minisz
térium anyagi támogatásával „A vakok Braille-rendszerü írásának 
ismertetése“ címen kiadja. Ezt a füzetet az érdeklődőknek a vakok 
budapesti intézetének igazgatósága ingyen adományozza.

Könyveink nagy része már az előbb közölt számadatokból 
kitetszőleg is főképen kézírással készült. De reméljük, elkövetkezik 
az az időpont, amidőn a nyomdát vehetjük igénybe és sok száz
számra készíthetjük a vakok könyvtára részére átírt munkákat. A 
minisztérium máris megadta a lehetőséget, hogy egy modern sajtót 
vásárolhassunk s a közel jövőben abban az előnyös helyzetben 
leszünk, hogy intézetünk igen értékes és a kontinensen levő vakok 
intézeteiben kevés helyen található nyomdai gépekkel lesz fel
szerelve.

A kölcsönkönyvtár nagyon természetes, állandó munkásságot 
igényel, mert hiszen az ország minden részébe küldünk könyve
ket, továbbá kéziratokkal is mindegyre szaporodik. Gondoskodnunk 
kellett megfelelő szakértő személyzetről, aki a kincstár ügyét intézi. 
A kölcsönkönyvtár vezetője és lelkes irányítója, akinek e tárgyban 
mindenkor maradandó érdemei lesznek, Iván József intézeti tanár. 
A könyvkötészeti munkát Stenger György vak könyvkötő végzi, 
ki mellé segédmunkásúl, egyben tanoncul egy növendék van 
beoszta. A nyomdában pedig Szabó András vak ifjú van alkal
mazva, ki a Vakok Közlönyét nyomja, tanköny javítási munkálato
kat végez, továbbá, ha új tankönyvek nyomásáról van szó, azt 
végzi.

A vakok budapesti országos intézete központi köicsönkönyv- 
tárán kívül a vakokat gyámolító országos egyesületnek Budapesten, 
a vakok kolozsvári intézetének, a lovag Wechselmann-féle intéze
tének, az ifjú vakok szombathelyi intézetének és a vakok miskolci 
foglalkoztató-intézetének van a vakok részrére könyvtára.

A vakokat gyámolító országos egyesület Braille könyvtára 
1903-ban létesült. Legnagyobb mértékben az egyesület a maga erejé
ből fejleszti a könyvtárt, valamint az egyesület által felkért nemeslelkü 
hölgyek szívesek a könyvtár részére ügyszeretetből másolni. A Braille 
könyvtár köteteinek száma 580, míg a müvek száma 207-et tesz 
ki. A könyvtárt az egyesület kötelékéhez tartozó vakok használják. 
Az egyesület évi költségvetésében a könyvtár gyarapítására 1000
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koronát vett fel. A másolásnak egy igen ügyes módja van beve
zetve az egyesületben, u. i. a felolvasónő diktafonba diktál egy 
napra való munkát, melyet a vak leányok bizonyos díjazásért fel
váltva Braille gép segítségével leírnak.

A vakok kolozsvári intézetében a braille könyvtár 1903-ban 
létesült s úri hölgyek gyarapítják. A könyvtár köteteinek száma 
136 és 38 müvet tesz ki. A könyvtárt a jelenlegi és kilépett növen
dékek használják. A könyvtár fejlesztésére alapjuk nincs.

A lovag Wechselmann-féle intézetben 1908-ik év tavaszán, 
mikor az intézet működését megkezdette, létesült a Braille-könytár 
is. Ez idő szerint a kötetek száma 205; a müvek száma 80, mely
hez Írott katalógusuk van. A könyvtárt elsősorban az intézet növen
dékei használják, de mások is igénybe vették már. A könyvtár 
részére a növendékek másolják a munkákat, olykor 3 4 úrhölgy
is gyarapítja. A növendékek közül különösen Egri Margit vak-siket- 
néma leány másolt igen sokat a könyvtár részére. Az intézetnek 
külön könyvtár alapja nincsen.

Az ifjú vakok szombathelyi intézetében a könyvtár alapját 
1905-ben vetették meg. A kötetek száma 25. A könyvtárt az 
önképző-kör tagjai gyarapítják.

A miskolci foglalkoztató intézet csak a kezdet kezdetén áll a 
könyvtár dolgában. 1909-ben létesítették s ma 18 kötetük van. A 
könyveket az intézet gyámoltjai használják s ugyancsak ők igye
keznek azt gyarapítani. A könyvtár fejlődését akadályozta ez ideig 
az a sajnálatos körülmény, hogy hiányoztak hozzá az anyagi 
eszközök. Újabban azonban a Múzeumok és Könyvtárak országos 
tanácsa jóvoltából 300 koronát kaptak. Ezáltal lehetővé vált, hogy 
egy Hali féle billentyűs Braille-féle írógépet és egy megfelelő 
könyvszekrényt vásárolhattak.

Mindezekből láthatjuk, hogy a vakok kőlcsönkönyvtárának 
fejlesztése körül hazánkban még sok a tenni való. Azt is láthatjuk, 
hogy a könyvtárügy csak néhány évre vezethető vissza. Hazánkban 
nagyon természetes, ez az intézmény is akkor fog venni nagyobb 
lendületet, ha a szükséges anyagi eszközök birtokában leszünk. 
Mi sajnálattal tapasztaljuk, hogy előkelő hölgyeink között alig akad 
egynéhány, aki ezen írásmód elsajátítására és müvek másolására 
vállalkozik. Bizzunk azonban a jövőben s amilyen eredményeket 
tudtunk aránylag rövid idő alatt elérni, azt hisszük, hogy ez a 
munkásság az évek számának emelkedésével csak fokozódni fog.

?26 Herodek Károly: A vakok magyarorsz. intézeteinek Braille-könyvtára.
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A siketnéma-intézeti tanárok és siketnémák 
nemzetközi kongresszusa Rómában.

Olaszország politikai újjászületésének 50-ik évfordulója alkal
mából a folyó évben talán minden foglalkozási ág munkásait nem
zetközi kongresszusra hívták össze az olaszok. A siketnémák s 
azok tanárai is tartottak kongresszust, amelyre az összes államok 
siketnémáit és azok tanárait is meghívták. Közoktatásügyi kormá
nyunk a magyarországi gyógypedagógiai intézetek képviseletében 
Berkes János előadót, továbbá Klis Lajos és Ákos István szakta
nácsi tagokat küldötte ki. Hozzájuk csatlakozott még Michelsz 
Fülöp kartársunk is.

A kongresszus aug. 22—24. napjaiban tartatott meg.
Megvitatandó tételekül a következők tűzettek ki:
I A siketnémák tankötelezettsége.
Előadók: Emilio Tortosa Orero, a barcellonai siketnéma- 

intézet igazgatója Spanyolországból, továbbá Francesco Micheloni 
siketnéma, a földmívelésügyi minisztérium hivatalnoka Rómában.

11. A siket némák psychologiai, physiologiai, jogi és gazdasági 
helyzete.

Előadók voltak:
Dr. Giuseppe Montesano egyetemi tanár a psychologiai;
Dr. Tommaso Mancioli egyetemi tanár a physiologiai;
Dr. Salvatore Ottolenghi az egyetemi kórház igazgatója és
Giovanni Brunialti ügyvéd a jogi;
Dr. Ernesto Scuri a nápolyi siketnéma-intézet igazgatója a 

gazdasági tételé.
Hl. A szegény siketnémák gyámolítása.
Előadó Giuseppe Martinelli ügyvéd, a másik előadó nem 

jelent meg.
IV. A siketnémáknak legalkalmasabb életpályák:
Előadók: Henry Gaillard siketnéma, közoktatásügyi minisz

teri hivatalnok Párisban és Salvatore Orengo siketnéma, hivatal
nok Genovában.

A kongresszus tanácskozásait az Angyarvárban tartotta. A 
megnyitó gyűlésen Attilio Brunialti tanár, országgyűlési képviselő 
elnökölt. Mellette jobbról Luigi Credaro közoktatásügyi miniszter, 
balra Ernesto Náthán Róma polgármestere foglaltak helyet.

Külföldről aránylag kevesen vettek részt. Magyarországon 
kivül hivatalosan vettek részt Spanyolországból: a madridi és bar
cellonai siketnéma intézet igazgatói, Hollandiából a Groningeni
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intézet igazgatója és neje, Franciaországból ketten, Cubából 3-an, 
Japánból 1, Ausztriából 1. Elmaradtak részben a kolerától való 
félelmükben a németek, angolok, franciák, amerikaiak, sőt maga 
Olaszország sem volt kellőleg képviselve.

A siketnémák közül képviselve volt Török, Német, Francia, 
Spanyolország, Flollandia és Amerika.

A kongresszus megnyitása aug. 22-én délelőtt a szokott ünne
pélyességek közt folyt le. Az elnök nagyhatású s valóban szép 
megnyitó beszédje után üdvözölte a külföldi képviselőket s a meg
jelent vendégeket. Érdekes volt különösen az a megjegyzése, 
melyet önérzettel hangsúlyozott, hogy a külföldiek azt fogják tapasz
talni, hogy ők (az olaszok) nem beszélnek, hanem cselekesznek, 
s arra utalta őket, hogy erről győződjenek meg saját maguk is. 
Utána Credaarv miniszter köszönte meg az elnök üdvözlését s egy
úttal sikert kívánt a kongresszusnak. Majd Náthán polgármester 
üdvözölte a kongresszus tagjait a város nevében.

Az elnök felhívására a külföldiek szólaltak fel. A magyarok 
üdvözletét Ákos István tolmácsolta előbb magyar, azután francia 
nyelven; végül olaszul éltette a siketnemák barátait. Az üdvözlést 
látható tetszéssel fogadták a kongresszus tagjai s a szónoknak, 
valamint a többi állam képviselőjének is kijutott a tetszés nyilvánítás
ból. A megnyitó gyűlés a választásokkal fejeződött be. A magyarok 
közül a kongresszus alelnökéül Ákos István választatott meg.

Délután vette kezdetét a tanácskozás. A kogresszus tanács
kozásainak legfontosabb tétele, a siketnémák tankötelezettsége, élénk 
vitát keltett. Első előadó Micheloni Francesco egy valóban kiváló 
műveltségű siketnéma volt, akinek kívánalmai nem annyira nemzet
közi vonatkozásúak, mint inkább helyi érdeküek voltak s a tanköte
lezettség részletkérdéseire vonatkoztak. Majd a második előadó 
(spanyol) tette meg javaslatait, melyek már általánosabbak voltak s 
melyek némi módosításssl el is fogadtattak. Ákos Istvánnak is alkalma 
nyílt, hogy röviden vázolja a magyar törekvéseket. Másnap a követ
kező tételek kerültek sorra, lassú menetben. Délután nem tartatott 
gyűlés, mert 5 órakor a város látta vendégül a kongresszus tag
jait. Csütörtökön délelőtt (ez alkalommal Ákos István elnökölt) a 
siketnémák jogi helyzete került sorra, mely isméi élénk vitát keltett. 
Általában a tárgyalások a sok hozzászólás miatt igen lassú mene- 
tüek voltak. Hátráltatólag hatott még az a körülmény is, hogy a 
beszédeket a jelnyelven tolmács fordította le a siketnémáknak, viszont 
a siketnémák jelelését ugyanazon tolmács mondotta el élőszóval. 
A megértés egy kissé nehezen történt. A hozott határozatokat szó-
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szerint csak akkor fogjuk közölhetni, ha azokat hiteles szöveggel 
megkapjuk. Jelen alkalommal csak vázolni kívántuk a kongresszus 
külső lefolyását s a szerzett benyomásokat.

Ezeket körülbelül a következőkben vázolhatjuk.
A kongresszus összehívói nem gondoskodtak kellő időben 

arról, hogy a megvitatandó tételek a kongresszus tagjainak eleve 
megküldessenek s azért a hozzá szólások hirtelen felvetődött meg
jegyzések lehettek csak. Azonkívül csak olasz nyelven nyomtatták 
ki őket. A külföldiek, akik az olasz nyelvet vagy semmikép, vagy 
nagyon kevéssé értették, nem vehettek részt intenzivebben a tanács
kozásokban. Ezek számára legalább a határozati javaslatokat kellett 
volna francia nyelven megküldeni.

A hozott határozatok tehát kevésbé tekinthetők nemzetközi
eknek, mert a külföldiek inkább csak passiv (a spanyolok kivéte
lével, akik a nyelv rokonságánál fogva előnyösebb helyzetben voltak 
a többiek felett) vettek benne részt, a megvitatásokban többnyire 
az olaszok vehettek s vettek csak részt.

A siketnémák s azok tanárainak együttes tanácskozása, bármily 
liberális is volt ez különben, mind a két félt erősen befolyásolta. 
Különösen kitűnt ez a jogi helyzet megvitatásánál, ahol a siketné
mák közül többen a tanárok felfogását, mely a még tanításban 
részesült siketnémáknál is aggályosnak látta a teljes önrendelkezési 
jog megadását, rósz néven vették, s a teljes jog megadásának szük
ségességét hangoztatván azokkal erősen összetűztek.

Ha a nemzetköziség kevéssé domborodott is ki, a kongresz- 
szusnak az olaszországi siketnémák ügyében nagyfontosságú hatá
rozatai nem maradnak eredmény nélkül. Ez a körülmény az olasz- 
országi kartársakra nézve jelentékennyé teszi a kongresszust.

Meg kell még említenünk, hogy az elnök szerdán (23-án) 
este vendégeiül látta a külföldi szakférfiakat s az egyesületek kikül
dötteit. A fehér asztal barátságos hangulatát az elnöknek francia, 
német és olasz nyelven tartott szívélyes felköszöntője élénkítette, 
melyre a visszhangot a külföldiek felköszöntőikben ugyanolyan 
szívélyes hangon adták meg. A magyarok köszönetét Ákos István 
tolmácsolta francia nyelven.

A teljesség kedvéért hozzá tesszük azt is, hogy a számos 
üdvözlő távirat közt Magyarországból is 3 távirat érkezett. Egyet 
a budapesti siketnémák-intézetének tanári testületé, a másikat a siket- 
néma-intézeti tanárok országos egyesülete, a harmadikat a Chazar 
András siketnéma-otthon elnöksége küldte. A kongresszus az olasz 
királyt is táviratban üdvözölte, amelyet a király kabinetirodai főnöke 
útján igen szívélyes szavakban köszönt meg.
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Intézeteink értesítői.
Mint minden tanév végén, úgy a legközelebb múltban is 

értesítő kiadásával adtak számot a magyarországi állami és államilag 
segélyezett gyógypedagógiai intézetek 1 évi működésükről. A 
legtöbb intézet nem kíméli a költséget és elég részletességgel 
számol be mindenről, ami részint a fölöttes hatóságnak tudomá
sára hozandó, vagy a nagyközönséget érdekli. Intézeteink többnyire 
társadalmi intézmények is lévén, főleg a nagyközönség érdeklő
déseinek felkeltése és jótékony támogatásának megnyerése szem
pontjából az értesítők jelentékeny hivatást töltenek be. Úgy látszik, 
így vélekednek az intézetek igazgatói is s azért igyekeznek értesí
tőiknek mentői gazdagabb tartalmat adni. Azt az összeköttetést, 
melyet az értesítők az egyes intézetek és a nagyközönség között 
létre hoznak a Magyar Gyógypedagógia is méltányolja s azért 
szívesen teszi szóvá s veszi szemlére ezeket a füzeteket.

Egy-két intézet, ahol részint a kezdet nehézségeivel, részint 
pedig nagy anyagi bajokkal küzdenek, természetesen az idén sem 
adott ki jelentést, hanem csak a minisztériumnak számolt be 
működéséről. Nincs értesítője az ideges gyermekek alsó és közép
fokú áll. intézetének, az ifjú vakok szombathelyi intézetének, a 
siketnémák egri és debreceni intézetének.

De nézzük az előttünk fekvő értesítőket egyenkint.
1. A siketnémák szegedi intézete értesítőjének különös jelen

tőséget ad, hogy ez immár az intézet 10. évi működéséről számol 
be. Vezető helyen Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár úr írt 3 
oldalra terjedő cikket az intézet 10 éves jubileumáról, a tőle meg
szokott meleg szeretet hangján a gyógypedagógiai oktatásügy 
iránt s elismeréssel adózva az ügy munkásainak s a siketnémák 
szegedi intézetének. Az értesítő olvasói bizonyára nagy érdeklő
déssel látják az államtitkár úr szép sorait s erős buzdítást nyernek 
belőle a gyógypedagógiai oktatásügy támogatására.

Második helyen az intézet keletkezésének és fejlődésének 
története következik. Igen értékes adatokat tartalmaz ez a 10 év 
munkájából. Elismeréssel sorolja fel a közlemény mindazoknak a 
nevét, akiknek az intézet életre hívásában részük volt. Érdekes az 
intézet fejlődését feltüntető statisztika is. Hogy 10 év alatt a növen
dékek száma 13 ról 156-ra emelkedett s hogy a növendékekre 
fordított költségek most már a 24 ezer koronához közel járnak, 
ezek eléggé tanúbizonyságok a kifejtett munka lankadhatatlansága 
mellett. Az intézet fejlődése tényleg oly szép, hogy párját a hazai



intézetek között alig találjuk. Megnyugtató lehet az Klug Péter 
igazgatónak, hogy nehéz, fáradságos és ügybuzgó munkájának 
ily szép eredményét láthatja. Felemlítésre érdemes a siketnémák 
szegedi intézeténél, hogy itt az elmúlt tanévben már iparos tanonc
iskola is működött 8 növendékkel, a végzett leánynövendékek 
részére pedig gépkötö foglalkoztató állíttatott fel, hol 14 siketnéma 
leány dolgozott szép eredménnyel. Az a része az intézet értesí
tőjének, ahol az adományokról számol be, elég terjedelmes. 
Látszik ebből, hogy az illetékesek sikeresen tudják a nagyközönség 
adakozó kedvét felébreszteni az intézet iránt.

Az olyan szép sikerű múltat, mint a szegedi intézet elmúlt 
10 éve, csak a legsikeresebb jövő követheti. Ezt mi szívből 
kívánjuk is a szépen fejlődött intézetnek.

2. Tíz évet jubilál a siketnémák jolsvai intézete is, mert ez 
is 1901-ben nyitotta meg kapuit a siketnémák oktatásának. Az 
alkalmat tudvalevőleg a váci orsz. intézet 100 éves jubileuma 
szolgáltatta a jolsvai intézet létre jöttének. Az volt ugyanis a 
szándék, hogy a siketnémák első magyar jóltevőjének, Cházár 
Andrásnak emlékére, vármegyéje területén intézet létesüljön. így 
jutott a gömörmegyei jolsvai intézet a „Cházár András“ intézet 
névhez. Eleinte vakok oktatására is terveztetett, de ezzel a tervvel 
fel kellett hagyni. Ügybuzgóság, szorgalom nem hiányzott a 
jolsvai intézet vezetésében sem, lelkes pártfogói is elég számmal 
akadtak s hogy fejlettség tekintetében mégsem állíthatjuk az ugyan
csak 10 éves szegedi intézet mellé, annak oka az intézet sajátságos 
helyzetében keresendő. Jolsva és Szeged! említhető-e egy napon? 
A felvidéki soványan termő megyék földje s az Alföld gazdag 
rónája, mily nagy ellentét a kettő. Ha a siketnémák intézeteinek 
anyagi szükségletei nem lennének, talán könnyebben tarthatnának 
fejlődésben lépést egymással. De mily nehéz ezeknek az anyagi 
eszközöknek megteremtése egyik-másik intézet keretében. No de 
Jolsván sem maradt el teljesen az önzetlen és fáradságos munka 
jutalma. Mint az értesítőben közzé tett szép megemlékezésben 
olvassuk, a fejlődés ott is örvendetesen mutatkozik, különösen 
az utóbbi években. Növendék szama volt már az intézetnek 62 
is, az 1910/11. tanévben azonban csak 42 növendéket oktattak a 
hat osztályban. Az adakozók, hagyományozók, segélyezők száma 
is folytonosan emelkedőben van, ami az intézet anyagi nehézsé
geit lassanként eloszlatja. A 10 esztendőt azzal a bizonyos remény
nyel zárja le ez intézet, hogy a közel jövőben már új, a célnak
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megfelelő épületbe költözhet s a közetkező 10 évre fényesebb 
jövő nyílik számára. Adja Isten, hogy úgy legyen.

3. A siketnémák soproni intézete értesítőjében is történetet 
olvashatunk. Ugyan még csak 8-ik évét élte az intézet, az a 
körülmény azonban, hogy új díszes épülethez jutottak, alkalmúl 
kínálkozott az intézet történetének megírására. A külsőleg is igen 
csinos 3 emeletes épületnek a képét is megtaláljuk az értesítőben. 
Sopron városa s mindazok, akiknek benne része volt, büszkék 
lehetnek a szép alkotásra. Az intézet különben szépen fejlődött, 
nyolc osztályú s új épületében már 71 növendéket részesített a 
legutóbbi tanévben oktatásban.

4. A váci kir. orsz. intézet értesítője most is a szokott bő 
tartalommal jelent meg. Az első rész a nevelő- és tanintézetről, a 
másik rész az előkészítő-iskoláról, a harmadik rész pedig az inté
zetből kilépő növendékek gyámolításáról szól. Örvendetesen tudjuk 
meg az értesítőből, hogy a Náray-Szabó Sándor dr. államtiikár 
nevére létesített jubileumi alapítvány 5.273 korona 14 fillér ösz- 
szeggel teljessé lett és rendeltetését megkezdheti. Az alapítvány 
kamatát minden év október 19-én, a jubileumi évfordulón oly 
siketnéma ifjúnak adják ki ipari segély címén, aki az intézetet 
végezte.

Az intézetben önképzőkör is működik már több év óta. Úgy 
tudjuk a felsőbb osztályos növendékeknek ez jó hasznára van. 
Másutt is megkísérelhető volna, ahol az intézet már 8 osztályú.

A váci intézetnek az elmúlt tanévben 181 növendéke volt 
kik közül lő az előkészítő osztályba tartozott. Úgy látszik a pár 
évvel ezelőtt kisérletképen létesített előkészítő teljes mértékben 
megfelel a várakozásnak. A fejlettebb intézetek jól teszik, ha 
mihamarabb gondolnak ily előkészítő iskola létesítésére.

5. A siketnémák budapesti intézetének értesítője terjedelem 
tekintetében felülmúlja mindegyiket. Már a 20-ik tanévről számol 
be az intézet a mostani füzettel. 152 rendes és 2 magántanulót 
tüntet fel. A magántanulók a budapesti Intézet különlegességei. 
Máshol nem igen találkozunk ilyenekkel. Az értesítő külön feje
zetet szentel a gyógypedagógiai képzőnek, melynek tudvalevőleg 
gyakorlóiskolája is.

6. A siketnémák temesvári intézetében az elmúlt tanévben 
nyolc külön osztályban 95 növendék tanult, az iparos tanonc
iskolában pedig 9 növendék volt. Az intézet helyiségei szűkeknek 
bizonyultak, azért a tanév végén megkezdték azoknak kibővítését. 
Az intézet különben az utóbbi években extensive is sokat fejlődött.
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7. A siketnémák kolozsvári intézete azzal tette nevezetessé 
az elmúlt tanévet, hogy első esetben vett fel párhuzamos első 
osztályt. Örvendetes, hogy a délkeleti országrésznek ez a nagy 
körzettel bíró intézete végre a jelentékenyebb fejlődés terére 
lépett s nagyobb számú siketnéma gyermeket igyekszik meg
menteni, mint eddigelé. Bár már 23 éve ál! már fenn az intézet, 
azért még most is csak 6 osztályú 73 növendékkel. Iparos tanonc
iskolát is tartottak fenn 10 növendékkel. Reméljük, hogy 25 éves 
jubileumára már a Vili. osztályt is megnyitja az intézet.

8. A siketnémák aradi intézetében a kiadott értesítő szerint 
87 gyermek tanult 6 osztályban és a fiú- s leány iparos tanonc
iskolában. Fiú iparostanonc 12, leány pedig 5 volt.

9. A kecskeméti intézet értesítőjében nevezetesebb esemény
képpen azt találjuk feljegyezve, hogy a tantestület minden anyagi 
támogatás nélkül iparos íanonc-iskolát létesített, amelynek már az 
első évben 4 fiú és 10 leány tanulója volt. A leányok a varróiskola 
növendékei közül kerültek ki. A rendes növendékek száma 84 
volt az intézetben.

10. A siketnémák pozsonyi intézetének értesítője fedőlapján 
büszkén viseli városának színeit. Ezzel is demonstrálja, hogy az 
intézet a várossal összeforrt. Kevés helyütt is tanúsítanak nagyobb 
érdeklődést és jóakaratot gyógypedagógiai intézet iránt, mint 
éppen Pozsonyban. Bizonyság e mellett az is, hogy a legutóljára, 
alig 6 évvel ezelőtt létesült intézet már is kényelmes és céljának 
megfelelő helyiségbe vonulhat be, ahol 14 tanterem, tágas rajz-, 
torna-, kézimunka- és slőjdtermek állanak rendelkezésre. A növen
dékek száma 72.

11. A siketnémák körmöcbányai intézetének értesítője szintén 
az örvendetes fejlődésről számol be. Annyira kedvezően alakultak 
itt az ügyek, hogy 1913-ra már új e célú épület nyeréséről remény
kednek. Körmöcbánya város áldozatkészségét minden esetre elis
merés illeti ezért. 8 osztályban 84 növendék tanult az intézetben.

12. A siketnémák ungvári intézetének értesítője helyes képeket 
közöl a növendékek foglalkoztatásáról. Az érdeklődés felköltésére 
minden esetre ez is célszerű. Hét osztályban 68 növendék tanult 
az intézetben. A fiatal és nehéz viszonyok között élő intézet 
fejlődésében ez elég tekintélyes szám.

(Folytatása következik.)
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Sportversenyek a Vakok Kir. Intézetében.
A napi lapok és a sportsajtó terjedelmes cikkekben emlé

keztek meg azokról a birkózó, atlétikai és tornaversenyekről, melyek 
a Vakok Kir. Intézetében a múlt iskolai év végén lefolytak.

Amerikában, amennyire az intézetek évi értesítőinek fotográ
fiáiból következtetni lehet, nem ismeretlen a vakok előtt sem a 
küzdelem porondja, de Európa intézeteiben hasonló nyilvános 
versenyek tudtunkkal eleddig még nem tartattak. (Angolországban 
igen. Sőt a látókkal is versenyeznek. Cricket matchek. Szerk.)

A versenyek eszméjét Kirschenheuter Ferenc, az iparos fiúk 
első tornász csapatának vezetője vetette föl, aki miután Herodek 
Károly igazgató a legmelegebben pártolta az eszmét, még az 
iskolai év derekán megkezdte a hozzákészülést.

Először csak kisebb szabású, főként tornászati produkciókról 
és birkózásról volt szó. De amint kitavaszodott, megkezdődtek a 
kísérletezések az atlétika terén is. Ennek gyümölcsei azonban 
nagyon nehezen fejlődtek. A versenyszerű futás, indulásodé külö
nösen az ugrások és dobálások, az ezeknél alkalmazandó fogások, 
fortélyok olyannyira egyéni dolgok, hogy sablonszerű tanításuk 
csaknem lehetetlen. Az összes testgyakorlatok közül ezeknél leg
nehezebb a látási fogalmak pótlása. Alig is sikerült volna e téren 
elérni eredményeket, ha segítségül nem jő az, ami a testedzésben 
a leglényegesebb: az ifjúság munkaszeretete, lelkesedése, a vetél
kedés- és az egymás legyőzésének vágya; szóval azok a nemes 
érzések és jellemvonások, melyeket a test kultusza ébreszt és 
fejleszt.

Soha nem remélt, hihetetlen változásokat idézett elő a ver
seny kihirdetése. A tétlenségre hajló vakok, akiket eddig nógatni 
kellett a gyorsabb mozgásra, szabad idejükben futnak, súlyt dob
nak, fogadnak egymással, hogy egy héten belül három centimé
ternél magasabbat ugranak, este alig akarnak megválni a tornasze
rektől s különórák tartására kérik tanárukat. Az egyik titokban 
guggolásokat végez ágya mellett este és reggel, hogy izmait a 
távolugrásra erősítse, a másik belesoványodik az erős tréningbe.

Az eredményekről aztán az évvégi versenyek számoltak be, 
melyek csekély eltéréssel a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a 
Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetségének versenyszabá
lyai szerint bonyolíttattak le.

A birkózó verseny jún. 8-án folyt le az intézeti tornacsarnok 
szőnyegén. Általános sportszempontól ebben a sportágban nyúj-



Sportversenyek a Vakok Kir. Intézetében. 235

tották a legérdekesebbet, ami természetes, mert a görög-római stilü 
birkózás elsajátítása a vakoknak különösebb nehézségeket nem okoz. 
A versenyben húsz növendék vett részt, tiz súlycsoportba osztva. 
Az eredmények a következők:

Könnyűsúlyúak csoportja 50 kg.-ig. 1. Lengyel Mihály. 2. Schafiarszky 
Károly.

Közepes súlyúak csoportja 50-55 kilogrammig. 1. Kirchner Mihály. 
2. Racskó Lajos.

Néhéz súlyúak csoportja 55 kg.-on felül. 1. Pobuda József. 2. Németh 
Menyhért.

Különösen a nehézsúlyúak helyezettjei oly pompás formát 
mutattak, hogy bármely országos versenyen megállnák helyüket. 
Az elsők ezüst-, a második helyezettek bronz-emlékérmeket kaptak.

Június 18-án, az évzáróünnepek előtt folyt le az atlétikai és 
íornaverseny az intézet játékterén, melyet a szülők és vendégek 
százai vettek körül. Sporttársadalmunkat számos sportférfiú kép
viselte, köztük Csegedy Béla, dr. Speidl Zoltán és Luntzer György.

A fölvonulást komplikált szabadgyakorlatok követték, melye
ket húsz növendék végzett. A közönség a négy csúcsgyakorlatot 
hangos tetszéssel fogadta. Az egyes versenyszámokró! a Sport- 
hirlap főszerkesztője, dr Speidl Zoltán meglepő éleslátással a követ
kezőket írja lapjának június 26-iki számában:

,.A szabadgyakorlatok után a 45 méteres futás következett. 
Páranként állottak fel egymástól tizenöt méter távolságnyira, hogy 
össze ne fussanak. jDe hiába minden, ösztönszerüen követve a 
lábdobogásból eredő hang irányát, szorosan egymás mellett érték 
el a célfonalat. Sok futóversenyt, nagy bajnokok gyönyörű küzdel
mét néztem már végig, de ilyen izgalmasan érdekes futást még 
nem láttam. Leírhatatlanul különös valami volt. Futás közben valami 
rettenetes nagy lelki harc kifejezése tükröződött vissza arcukon. A 
tőlük telhető legnagyobb gyorsaság kifejtésének, az ellenfél legyő
zésének vágya és a tájékozódás, a helyes irány betartása után 
való kinos iparkodás vívott a belsejükben irtózatos csatát. A tájé
kozódás sokat emésztett fel a gyorsaság kifejtésére fordított ener
giájukból. Amint a kezüket előre nyújtva futottak, mintha meg-meg 
álltak volna egy szempillantásnyira, hogy aztán annál elkeseredet
tebben vessék magukat a képzeletbeli cél felé. Igazán érdekes, 
hogy a futók szabályos amerikai starttal tapsra indultak.“

„A hét és egynegyedkilós súly golyót az idén még nem a 
sportszerű körből dobták, hanem tetszésszerinti helyről. Jövőre 
megkísérlik a teljesen szabályszerű dobás megtanítását is.“

„Megkapóan érdekes szám következett ezután, a horláttorná-
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zás. A versenyzők ki-kilépve a sorból, a vakok ismert mozgásá
val, kezüket előrenyújtva, tapogatódzva közeledtek a korlát felé. 
De amikor a korláthoz értek, hirtelen erélyes mozdulattal megra- 
gedták a korlát támfáját, mintha azt mondták volna: Most hatal
mamba vagy! És azután csodálatos biztonsággal, félelmetes vak
merőséggel tornásztak a két vékony szál lécen. Még kézállást is 
csináltak. Igaz hittel mondhatom, hogy a győztes bármelyik torna
versenyen bátran részt vehetne.“

„A korláton és a földön csinált gúlák és csoportgyakorlatok 
fejezték be az érdekes versenyt. Azokat is példás precizitással 
végezték, örömmel és életkedvvel, úgy oda-odaverve a talpukat a 
kavicshoz, mintha csak dacosan dobbantanának a mostoha ter
mészetnek.“

A verseny eredményei a következők.
45 méteres futás. 1. Neuhof László 7 másodperc (intézeti rekord). — 

2. Lengyel Mihály.
Távolugrás helyből 1. Németh Menyhért 242 cm. (intézeti rekord). — 

2. Beck Antal.
Magasugrás helyből. 1. Neuhof László 107 cm. — 2. Pobuda József.
Súlydobás. 1. Pobuda József jobb és bal kézzel 1356 cm. (intézeti 

rekord). — 2. Horváth Ferenc.
Korlátverseny. 1 Beck Antal 18-5 pont. — 2. Györffy János.

A verseny végeztével az igazgató buzdító beszéd kíséreté
ben kiosztotta a zemlékérmeket, az elsőknek ezüst-, a második helye
zetteknek pedig bronzérmeket. A versenyeket a jövőben minden 
évben megrendezik.

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 

szaktanácsa 1911. évi július hó 5-én, 7-én és 8-án tartott gyűlésé
nek tárgysorozata:

1. A gyógyped. intézetek jövő évi tanerőszükséglete.
2. A tanítóképző képesítő vizsgálatán felvett jegyzőkönyv.
3. Az 1. éves hallgatók alapvizsgálatán felvett jegyzőkönyv.
4. A snk. váci intézete ig.-nak a H. Nagy Sándor-féle hagyo

mány felhasználására tett javaslata.
5. A vakokat gyámolító dunántúli fiókegyletnek segély iránti 

kérvénye.
6. Zádor Endre igazgató tanulmányúti progratnmja.
7. Borbély Sándor kérvénye nyelvalaktani füzeteinek kinyo- 

matásához szükséges segélyért.
8. Pelsőc nagyközség felterjesztése a snk. jolsvai intézetének 

Pelsőcre való áthelyezése iránt.



Hazai hireb. 237

9. A snk. szegedi int. igazgatóságának beszédhibások tan
folyama iránti felterjesztése.

10. Véglegesítés iránti kérvények.
11. Varga Gyula Géza ungvári sn. int. hitoktató szakvizsgá

latán felvett jegyzőkönyv.
12. A gyógypedagógiai intézetek tanévvégi jegyzőkönyvei, 

a jövő évi órarendek, óradíjak.
13. Az intézetek tanévvégi vizsgálataira vonatkozó jelentések.
A szeptember 20-iki gyűlés tárgysorozata:
1. A gyógypedagógiai tanítóképző tanári testületének szep

tember 9-iki jegyzőkönyve.
2. A siketnémaintízetekkel kapcsolatosan működő iparos

tanonciskolák segélyezése.
3. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgatóságának typusos 

számológépek beszerzése iránti felterjesztése.
4. Tasch Péternek személyes ügyére vonatkozó beadványa.
5. Medgyesi Jánosnak az esperantonyelv terjesztése iránt 

beadott kérelme.
ó. A snk. szegedi intézete igazgatóságának Horváth István 

szabadságolására és helyettesítésére vonatkozó felterjesztése.
7. A snk. körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságának jegyző

könyve.
8. A snk. jolsvai intézete tantestületének jegyzőkönyve.
9. A snk. körmöcbányai intézete tantestületének jegyző

könyve.
10. Az ifjú vakok szegedi int. tantestületének jegyzőkönyve.
11. A borosjenői intézet tantestületének jegyzőkönyve.
12. A budapesti áll. kisegítő-iskola tantestületének jegyző

könyve.
13. Az ideges gyermekek intézetének jegyzőkönyve s óra

rendje.
14. A snk. temesvári intézete gyámolító-bizottságának az 

iparos-tanonciskolák olvasó- és tankönyveire vonatkozó felter
jesztése.

Kinevezések. A m. kir. vall. és közoktatásügyi miniszter úr 
az 1911. évi 78.322. számú rendeletével Dávid Mihályt, Hribik 
Aladárt, Fodor Istvánt és Horváth Istvánt a X. fiz. oszt. 3. foko
zatába, — az 1911. évi 80.073. számú rendelettel Vas Jánost, 
Fáklya Károlyt és Tiffert Györgyöt a X. fiz. oszt. 3. fokozatába, — 
Varga Róbertét, Szabó Gézát, Kovács Zoltánt, Jávor Gyulát a 
XI. fiz. oszt. 3. fokozatába, — az 1911. évi 87.906. számú rende
lettel Vollmann Jánost, Zsutíy Bélát, Zengő Pétert, Szirt Jánost, Vas 
Istvánt, Milassin Gyulát, Katona Gézát, Molnár Antalt, Ürmösi Jenőt, 
Jónás A. Jenőt, Klampfer Ferencet, Fehérvári Sándort, Maár Jánost, 
Szász Józsefet, Mayer Dezsőt, Kunsch Ferencet és Szép Józsefet 
a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába nevezte ki. Kartársaink kinevezéséhez 
őszinte szerencsekivánatainkat örömmel fejezzük ki.

Áthelyezések. A minisztérium a f. évi 89.739. számú ren
deletével az 1911/12. tanévre a gyógypedagógiai statusban Schrei-
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ner Ferencet a siketnémák budapesti intézetétől az ideges gyer
mekek alsó és középfokú áll. intézetéhez, Pető Ferencet a siket
némák szegedi intézetétől a budapesti intézethez, Tasch Pétert az 
ifjú vakok szegedi intézetétől a borosjenői intézethez, Tiffert Györ
gyöt a borosjenői intézettől a vakok budapesti intézetéhez, Veress 
Lajost a siketnémák körmöcbányai intézetétől a debreceni intézet
hez, Varga Bélát a siketnémák váci intézetétől a jolsvai intézethez 
helyezte át.

Az alapvizsgát tett gyógypedagógiai hallgatók beosz
tása. Az elmúlt tanév végén alapvizsgát tett gyógypedagógiai hall
gatók közül a minisztérium az 1911. évi 89.739. számú rendeleté
vel Zsemberi Józsefet a siketnémák váci intézetéhez, Pongrácz 
Mihályt a siketnémák körmöcbányai intézetéhez, Kádas Györgyöt 
az ifjú vakok szegedi intézetéhez, Gyovai D. Józsefet a siketnémák 
szegedi intézetéhez, Sólymos Sándort a siketnémák jolsvai intéze
téhez, Supka Károlyt a siketnémák kecskeméti intézetéhez, Zsembai 
Ferencet a siketnémák ungvári intézetéhez, Nagy Lajost a siket
némák kolozsvári intézetéhez, Ungermann Józsefet a budapesti áll. 
kisegítő-iskolához, Sehmitz Mátyást a siketnémák temesvári intéze
téhez, Szépfalusi Ferencet és Fizáry Bódogot a siketnémák pozsonyi 
intézetéhez osztotta be szolgálattételre s valamennyiüket állami 
tanítói minőségben kinevezte.

Középiskolai tanári kinevezés. Dr. Vértes Józsefet a vallás 
és közoktatásügyi minisztérium az ideges gyermekek alsó- és közép
fokú állami intézetéhez a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába rendes közép
iskolai tanárrá kinevezte.

Véglegesítések. A minisztérium a f. évi 87901. számú ren
deletével fiatalabb kartársaink közül a következőket véglegesítette 
állásaikban: Hochrein Lajost a siketnémák budapesti, Berinza Ist
vánt a vakok budapesti, Kun Ernőt, Takáts Gyulát a siketnémák 
soproni, Gábor Lajost a siketnémák szegedi, Góts Ottót a siket
némák kecskeméti, Dankó Istvánt, a siketnémák egri- és Szabó 
Lászlót a siketnémák debreceni intézeténél.

Hallgatók felvétele. A gyógypedagógiai képző ösztöndíjas 
hallgatóiul az 1911/12. tanévre a következők nyertek felvételt: 
Zsenaty Dezső, Bárczi Gusztáv, Takáts József, Lengyel Gyula, 
Bartha Jenő, Füzesi Árpád, Konrád György, Hajdú Lajos, Besse
nyei Elemér, Gogola Aladár, Schnell József, Fialkovits Gyula.

Felügyelő tanítók. A minisztérium megengedte, hogy a 
gyógypedagógiai intézetek egynémelyikéhez a képzőre pályázott 
tanítók közül 5 felügyelő tanítói minőségben alkalmaztassék. Ez 
engedély alapján az orsz. szaktanács a siketnémák váci intézetéhez 
Kákonyi Sándort, a siketnémák budapesti intézetéhez Z. Kiss Jánost, 
a budapesti áll. kisegítő iskolához Leopold Rezsőt, az ideges gyer
mekek alsó és középfokú áll. intézetéhez Faragó Bélát, a boros
jenői gyógypedagógiai intézethez pedig Ruszvurm Kálmánt osz
totta be felügyelő tanítókul.

Hitoktatói vizsgálat. Az elmúlt tanév végén egyedül a 
siketnémák ungvári intézeténél tartatott hitoktatói vizsga, ahol
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Vargha Gyula róm. kath. hitoktató szerezte meg a kiküldött min. 
biztos jelenlétében a siketnémák hitoktatására a képesítést.

Az alapvizsgát tett gyógypedagógiai hallgatók alkal
mazásának új módja. A gyógypedagógiai képző 1. évfolyamát 
végzett és alapvizsgát tett hallgatók eddigelé hivatalból osztattak 
be gyakorlati szolgálattételre az egyes intézetekhez és neveztettek 
ki áll. tanítókká. Mivel azonban ebből egyes esetekben az előzetes 
szolgálati idő beszámítása s az illetmények megállapítása tekinte
tében félreértések keletkeztek, a minisztérium az 1911. évi 64.339. 
számú rendelettel kimondotta, hogy a jövőben a gyógypedagógiai 
intézeteknél az áll. tanítói állások pályázati folyamodványok útján 
fognak betöltetni.

Gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam.
A f. évben június hó 26-tól július hó 27-ig tartatott meg ez a 
tanfolyam a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelőintézetben és 
az áll. kisegítő-iskolában az előző évek gyakorlata szerint. Elő
adókul dr. Ranschburg Pál̂  egy. m. tanár, dr. Rejtő Sándor orvos, 
Berkes János igazgató és Éltes Mátyás igazgató szerepeltek. Részt 
vettek a tanfolyamon: Juvancz Iréneusz budapesti áll. főreáliskolai 
tanár, Boros Lőrinc, Fejér Domokos, Jánosy Imre, Novák Rózsi, 
Jónás Géza, Mézes János budapesti, Benedek Béla ózdi, Filipovits 
Rózsi kaposvári, Fliegler Julianna pásztói, Hajdú Mária, Radványi 
Erzsi, Vagner Sándor győri, Hollitzer Nándor kolozsvári, Jancsó 
Margit pelsüci, Kubányi János, Telkes Alfréd brassói, Maurer 
Mihály temesvári, Mazurek Irma újkigyósi, Ritoók Sándor nagy
szalontai, Sárkány Pál kecskeméti, Sztricha Sándor szegedi oki. 
tanítók és Schul'eisz Izabella az ideges gyermekek áll. intézete 
óvónője. Az előadásokat valamennyien sikerrel hallgatták s tanul
mányaikról július 27-én a dr. Bielek Aladár min. biztos elnöklete 
alatti vizsgálóbizottság előtt tettek tanúságot.

Szünidei tanfolyam. A beszédhibák javítására szolgáló áll. 
tanfolyam vezetősége ez évben is tartott szünidei képesítő tanfo
lyamot a beszédhibák kór- és gyógytanából. A tanfolyamon 15 
hallgató vétetett fel. Volt közöttük 1 tanítóképző-intézeti igazgató, 
6 tanítóképző-intézeti tanár, 1 gyakorló iskolai tanító, 2 fővárosi 
tanítónő, 2 fővárosi tanító, 1 áll. el. iskolai igazgató-tanító, 1 áll. 
el. iskolai tanító és 1 tanítóképző intézeti nevelő. A tanfolyam 
befejeztével — július hó 29-én — képesítő-vizsgálat tartatott. A 
vizsgálatra jelentkezőknek mindannyian igen szép eredménnyel 
vizsgáztak. A képesítő-tenfolyam hallgatói ez évben is meglátogat
ták a budapesti és a rákosszentmihályi gyógypedagógiai intézeteket.

Kézügyességi tanfolyam. A vall. és közoktatásügyi minisz
ter úr a nyáron június hó 22-től július hó 6-ig a budapesti és 
váci gyógypedagógiai intézetek szaktanárai részére az iparművé
szeti iskolában kézügyességi oktatásra képesítő tanfolyamot ren- 
dezett.

A tanfolyam célja az volt, hogy azok, akik a kézügyességi 
oktatást ellátják, egyrészt megismerjék a papírnak, a bőrnek, a 
fának és a fémnek a gyakorlati élet kívánalmainak megfelelő fel-
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dolgozását, másrészről pedig, hogy e munkák — a művészi motí
vumok felhasználásával — az iparművészet szolgálatába álljanak.

Az iskolai kézimunkaoktatásról, a háziipar gazdasági jelentő
ségéről és az ipar művészeti hivatásáról dr. Czakó Elemér az 
iparművészeti iskola igazgatója tartott tartalmas előadásokat. A gya
korlati részt Mihalik Gyula iparművészeti tanár vezette.

A tanfolyam befejezése után a készített tárgyakból a tan
folyam vezetői sikerült kiállítást rendeztek, amely élénken látoga
tott volt.

A tanfolyamon részt vettek: a váci siketnémaintézettől Vatter 
Ferenc és Schaffer Mátyás, a budapesti siketnémaintézettől Derbész 
Bertalanná, Medgyesi jános, Michels Fülöp, Lázár P á l; a vakok 
budapesti intézetétől Kirschenheuter Ferenc; az áll. kisegítőiskolá
tól Frey József és Kelemen Ignác; a budapesti áll. gyógypeda
gógiai intézettől Faragó Géza, Szabó Károly, Török Gyula. Az 
I. éves gyógypedagógiai hallgatóknak kötelező volt a tanfolyam 
látogatása.

A tanfolyam látogatásáról mindenki bizonyítványt kapott.
A siketnémák jolsvai intézetéről. A „Gömöri Újság“ bán 

olvassuk: „A jolsvai siketnémák intézetébe szeptember elsején 
7 siketnéma érkezett Tahy József, Abaujtornamegye alispánjának 
pártfogása következtében két vármegyei hajdú kíséretében. Októ
berben ismét 8 siketnémát küld a kitűnő intézetbe az emberbaráti 
gondolkozásáról hires alispán, úgy hogy a bentlevők és a most 
érkezettek után Abaujtornamegyében nem marad siketnéma gyer
mek (tanítás nélkül). Követésre és elismerésre méltó példa!“

K Ü L F Ö L D I SZEM LE.

Az első tanfolyam kisegítő-iskolái tanítók számára 
Berlinben. E címen Fuchs Arno berlini kisegítő-iskolái rektor 50 
oldalra terjedő füzetet írt, amelyben a négy hétig tartó tanfolyam 
lefolyását ismerteti. A tanfolyam elég népes volt, 28 berlini és 15 
vidéki kisegítő-iskolái tanító vett benne részt. A előadásokat Fuchs A. 
tartotta. Munkásságuk köre az ismert pedagógiai, gyógypedagógiai 
szervezeti stb. kérdésekre, gyakorlati tanításokra, intézetek meg
tekintésére terjedt ki. Kiemelendő, hogy egy egész hetet szenteltek 
az e téren megjelent jelentősebb irodalmi termékek olvasásának 
és méltatásának, továbbá a kisegítő-iskolákban használatos kérdő
ívek és egyéb nyomtatványok ismertetésének. Ezekből a hallgatók 
kivonatokat készítettek. A tanfolyamból hiányzott azonban az orvosi 
rész, illetve a degeneratió orvosi méltatása és demonstrálása. 
Enélknl pedig — az összes német szaklapok azt hangoztatják — 
a tanfolyam hézagos volt. Mert bármily kiváló pedagógiai tudást
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nyújtanak is a hallgatóknak, azt biológiai és psychologiai ismere
tekre kell alapítanunk. . [¿n i)

Az órarend összeállítására vonatkozólag végzett igen erdekes 
kísérletet egyik német psychologus tanító (Zeitschr. für päd. Psy
chologie). Általánosan elfogadott elv az órarendek összeállításánál, 
hogy a tantárgyakat symetrikusan helyezik el a hét napjain, úgy 
hogy ha pl. heti két földrajzi óra volt egy osztályban előírva, azt 
eddig hétfőre és csütörtökre tették. Az újabb kutatások azt bizo
nyítják, hogy ez a beosztás nem gazdaságos eléggé. A tanuló 
35%-kal többet nyer, ha azok az órák nem — mint eddig — 
symetrikusan vannak napokra beosztva, hanem úgy, hogy az 
egyik földrajzi óra hétfőre, a másik keddre, a harmadik ismét 
hétfőre stb. essék. A gyermekek 35%“kal többet tudnak ez újabb 
beosztás szerint, mintha ugyanazt az anyagot hétfő —csütörtök 
hétfő stb. beosztás mellett tanítjuk nekik. (ém.)

A 8-ik svájci konferencia május 26-án és 27-én volt 
Bernben. Svájcban két egyesület működik a fogyatékos elméjűek 
javára. A „schweizerische Konferenz für Erziehung und Pflege 
Geistesschwacher“ a gyöngeelméjüek összes barátait és jóakaróit 
magába fogadja, a másik a „Verband schweizerischer Lehrkräfte 
für geistesschwache Kinder“ csak gyakorlatilag működő tanítókat 
fogad be tagjai közé. Mind a két egyesület kétévenként közös 
konferenciát rendez; amelynek első napján gyakorlati, a második 
napján általános érdekű kérdésekkel foglalkoznak. Az elnöki meg
nyitóból megtudtuk, hogy Svájcban jelenleg 32 intézet áll fenn 
gyöngeelméjüek részére, amelyekben 1911. március havában 1503 
növendék volt elhelyezve. Ezek közt 54-6»/0 fiú, 45’40/0 leány. 
62'3°/„ evangélikus, 37'3% kath. és 04%  más vallású. Az elhelye
zettek 80’3% képezhető, 197% a képezhetetlen elem. A 32 inté
zet között van 25 nevelő-intézet, 4 nevelő- és ápoló-, 2 ápoló-,
1 foglalkoztató intézet. Jogi helyzetére nézve 2 állami-, 1 községi-, 
7 magán-, 4 jótékonysági intézet állami segítség nélkül, van ezen
kívül, 19 államilag segélyezett jótékonysági intézetük. Valamennyi 
intézet paedagogusok vezetése alatt áll. Kisegítő-iskola van  ̂37 
községben 91 osztállyal, 2009 tanulóval, ezekben 31 tanító es 
65 tanítónő működik. Az előadások sorozatát a kézimunka
oktatásról szóló referátum nyitotta meg, amelynek két férfi és egy 
nő előadója volt, mindannyian a kézügyességi oktatásnak kerti, 
vagy mezei munkákkal való kibővítését sürgették, amint ezt már 
több iskolánál meg is honosították. Ami a konferencián legélén
kebb megbeszélés tárgyát képezte az az internationális kongresszus 
eszméje volt, amelyet 1915-ben akarnak megtartani Münchenben. 
A gazdag tárgysorozat részletes ismertetését legközelebbi számunk
ban hozzuk. _ . (érrí)'

¿Johannesbergi értesítő. Említettük, hogy intézeteinket május 
hó folyamán a Svédországban levő johannesbergi intézet igaz
gatónője tanulmányozta. Emlékül megküldötte intézetük értesítőjét, 
amelyből érdekes képet nyerünk ezen intézet belső életéről. 142 
elhelyezettük volt és pedig 77 iskolás növendék, 53 an a munka-
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osztályon foglalkoztak, 12-őt pedig csak ápolásra fogadtak be. Az 
intézetben majdnem kizárólag csak tanítónők foglalkoznak a növen
dékekkel és pedig négyen teoretikus tárgyakat, öten kézimunkát 
tanítanak; férfi csak kettő tanít, azok sem pedagógusok, hanem az 
egyik slöjd-, a másik cipész mester. Az értesítőben 17 kép van, 
minden osztály és csoport tanítónőjével együtt látható a képeken’ 
ez a növendékek érdekében van így, akik a jó képeknek bizo
nyára jobban örülnek s azokat többet nézik, mint a 17 oldalra 
terjedő nyomtatott statisztikai anyagot. (ém.)

Alsterdorf. Junius 17-én töltötte be dr. Sengelmann Mátyás 
özvegye életének 80-ik esztendejét. Az intézet nagyérdemű alapí
tójának özvegyét, aki jó egészségnek örvend és állandóan az 
intézeti elhelyezettek javán fáradozik még ma is, kedves ünnep
ségben részesítették az intézet lakói. Kiváltképen megható volt az 
a jelenet, amikor az intézet egyik növendéke elszavalta dr. Sen
gelmann költeményét, melyet az 15 évvel ezelőtt neje nevenap- 
jára írt. Az intézet értesítőjéből megtudjuk, hogy junius 4-én 
eddig kiderítetlen okból, tűz pusztított az intézetben. A gyógyít
hatatlanok osztályán tört ki a tűz és bár nappal volt, az épület 
is csak egy emeletes, mégis nagy nehézséggel járt a szerencsét
lenek megmentése. Mert eltekintve attól, hogy az elhelyezettek 
magukkal tehetetlenek s mindannyiukat kézben kellett lehordani, 
a veszély nagyságáról sejtelmük sem volt: ugráltak, kezeikkel 
tapsoltak a tűznyújtotta látványnak. Sokkal végzetesebb kimenetelű 
lehetett volna az eset, ha a tűz pl. éjjel támad. (ém.)

VEGYES.
Közgyűlés. A „Cházár András orsz. siketnéma Otthon“ tagjai 

f. évi szeptember hó 17-én közgyűlést tartottak a siketnémák buda
pesti áll. intézetében, melynek legfontosabb tárgyát az alapszabá
lyok módosítása képezte.

Esküvők. Szentgyörgyi Gusztáv, Fürj Pál, Schaffer Mátyás, 
Karnay Árpád és Fiedler Lajos kartársak a szünidőben tartották 
esküvőjüket. Tartós boldogság kisérje az új párok életét.

Eljegyzés. Schmitz Mátyás karíársunk eljegyezte Mitschauk 
Erzsiké kisasszonyt. Az új jegyespárnak boldogságot kívánunk.

Gyászhírek. Özv. Krenedits Ferencnét, a váci kir. orsz. 
siketnémainíézet volt igazgatójának özvegyét f. évi augusztus hó 
13 án kísérték örök nyugalomra a váci kir. orsz. siketnémaintézet 
házikápolnájából. — Lázár Pál kartársunkat súlyos veszteség érte 
édesanya halálával. — Dr. Bihari Károly kartársunk szeptember 
hő 11-én temette el 24 napos kis leányát, Margitkát. — Pótolha
tatlan veszteség érte Várnái Zsigmondot, a körmöcbányai siket-
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némaintézet igazgatóját is, aki 16 éves József fiát temette el Kés» 
márkon szeptember 15-én. Fogadják a gyászolók őszinte részvé
tünket.

Választmányi gyűlés. A Cházár András emlékünnepéllyel 
kapcsolatban e hó 23-án Vácon tartja meg a siketnéma intézeti 
tanárok orsz. egyesülete f. tanévi első választmányi gyűlését a 
következő tárgysorozattal: 1. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése. 
2. Elnöki bejelentések. 3. Pénztárnok jelentése. 4. Szerkesztő jelen
tése. 5. Tagfelvétel, 6. Újítás a kézügyességi oktatásban. 7. A taní
tási kötelezettség ügye. 8. Indítványok.

Cházár András ünnepély. Az első magyar siketnéma-intézet 
megalapítójának, a fenköltlelkű jólészi Cházár Andrásnak emlékére 
évenként rendezi szokott emlékünnepélyt a jelen tanévben f. hó 
23 án tartja meg a váci intézet tantestülete, melyre a magyar 
siketnéma-oktatás munkásait és azok családtagjait szívélyesen meg
hívják. Az est ünnepi szónoka Klug Péter, a szegedi siketnéma- 
intézet igazgatója lesz.

Szolgálati időnk redukálása. Közoktatásügyi miniszterünk, 
akinek ügyünk és munkásai iránt tanúsított jóakaratát már tapasz
taltuk, a képviselőház 1911 június hó 16-án tartott gyűlésén a szol
gálati időre vonatkozólag a következő kijelentést tette: „De a szol
gálati időnek 35 évre való leszállítását tervezem a polgári iskolai 
tanítóknál és a gyógypedagógiai intézetek tanítóinál részben azért, 
mert csak sokkal később nyerik el képesítésüket, részben pedig, 
mert különösen a gyógypedagógiai tanítók rendkívül terhes és 
fárasztó munkát végeznek.“ Azt hisszük, hogy ezen kijelentés 
mindnyájunknál a megnyugvás és biztató remény érzését kelti fel.

Egy néma szónok. Saint-Loupból írják ezt a különös dol
got. A város kereskedelmi egyesülete a napokban lakomát rende
zett amelynek ünnepi szónokai között szerepelt egy néma ember 
is. A szónoki tehetségű némát León Balestran-nak hívják és művirág 
nagykereskedése van a városban. Balestran úr szónoklatából ugyan 
a jelenlevők egy hangot sem hallottak, de a magas intelligenciájú 
néma ember olyan nagyszerű mimikával és olyan pompás magya
rázó gesztusokkal fejezte ki mondanivalóit, hogy „beszédét“ az 
egész társaság tökéletesen megértette. A néma szónokot az egész 
lakoma alatt ünnepelték. (Ez a közlemény „Az Újság“ 1911. évi 
július 27. szsmában jelent meg. Szerk.)

A siketség és némaság az ókorban. A legutóbbi népszám
lálási adatok szerint hazánkban a tanítási korban levő siketnémák 
száma meghaladja az ötezret. Ha ezzel szemben alig kétezer része
sül még rendszeres oktatásban, az elég szomorú ugyan, de ered
ménynek, ha csak negyed századdal tekintünk ís vissza, tisztes, 
mert minden egyes irni-olvasni tudó siketnémával egy-egy hasznos 
polgárt nevelünk az országnak. Nem érdektelen különben vissza
tekinteni az ókorra sem, hogy a tudomány terén a siketnémákra 
vonatkozóan is elért órius különbséget szemlélteivé tegyük. A
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régi görögök és rómaiak a siketség és a némaság közötti okozati 
viszonyt nem ismerték föl (hogy tudniillik a siketnéma azért néma, 
mert siket s így a beszédet gyermekkorában hallás útján nem sajá
títhatja el.) Mindkét fogalmat rendszerint egymástól külön, teljesen 
függetlenül használják. Úgy a siketséget, mint a némaságot beteg
ségnek tartották. Sokan azonban a siketséget fogyatkozásnak minő
sítették, a némaság okát pediga beszélőszerv valamelyes hibás 
alkatában keresték. A némát képezhetetlensége miatt a szellemi 
fogyatékossal és elmebajossal egysorba helyezték. Szabinus Masz- 
szuriusz azt hitte, hogy a siketnémaság, úgy mint a legtöbb beteg
ség gyógyítható. Sőt Pliniusz a híres természettudós is ezen a véle
ményen volt. 0  a siketnémaságot fülbetegségnek tulajdonította. 
Celzusz a némaságon operatív utou akart segíteni. ,.A nyelvfék 
fölvágásánál — úgymond — arra kell ügyelnünk, hogy a szom
szédos ereket meg ne sértsük.eTamasztalataim révén mondhatom, 
hogy ez az eljárás nem mindig vezet célra, amiből viszont az 
következik, hogy az orvostudománz tuoja ugyan, mit kell ilyen 
esetékben tennie, de nem tudja, mi lesz a beavatkozás következ
ménye.“ Mindezekből láthatjuk, hogy a siketnémaságon már a régiek 
is akartak segíteni. Hogy rossz utón jártak, azon nem is szabad 
csodálkoznunk. Laikus közönségünk még a XX. században se 
képes a siketnémaságot illetően tiszta képet alkotni magának. (Ez 
a közlemény a „Pesti Napló“ 1911. szept. ő. számában jelent 
meg. Szerk.)

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógiádra elő
fizettek: Mlinkó István Eger 10, Benedek Ábrahám Budapest 5, 
Szabó Géza Eger 10, Virga Lajos Eger 10, Vakok int. Szeged 10, 
Vakokat gyám. orsz. egylet Budapest 10, Siketnémák intézete 
Kolozvár 10, Éliás Jakab Arad 10, Knapp 1. Kálmán Gyarmat 5, 
Góts Ottó Kecskemét 5, Scholtz Lajos Ungvár 10, dr. Kiasz Pál 
Budapest 5, Jávor Gyula Debrecen 5, Iván József Budapest 5, 
Kleits János Budapest 5, Kossovics József Budapest 10, Tóth 
Zoltán Budapest 5, Pischinger Nándor Budapest 10, Fiedler Lajos 
Budapest 5, Fodor Anna Budapest 5, Berinza István Budapest 5, 
Vollmann János Budapest 5, Nagy Péter Kolozvár 10. K.

Budapest, 1911. szept. 6.
A kiadóhivatal nevében 

Éltes Hátyás, 
pénztáros

VIII., Mozsonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
Eötvös L. A küldötteket megkaptuk s lapunk legközelebbi számában 

méltatjuk. — Sch. L. A cikket tárgyhalmaz miatt nem adhattuk. Kérünk 
helyette szakcikket. Szíves üdvözlet.

Bichler I. könyvnyomda, Budapest. 111., Lajos-utca 94. sz.


