
Olvasóinkhoz!
A „Magyar Gyógypedagógia“ három eves cyclusái, amely 

időre egyelőre alakult, befejezte. A lapfenntartás kötelezettsége a 
lapalapítók részéről megszűnt s a folyó évi január hó 4-én tar
tott lapalapítók értekezlete szótöbbséggel kimondta, hogy kötelező 
aláírás alapján a lapot tovább nem kivánja megjelentetni.

A szerkesztő-bizottság számolt ezzel az eshetőséggel, de 
mert véleménye szerint a gyógypedagógiai oktatásügy, valamint 
munkásainak érdeke ennek, vagy hasonló célt szolgáló más lap
nak megjelenését nemcsak kívánatossá, de szükségessé teszi, egy 
ilyen lapnak szerkesztését és kiadását magára vállalta.

A lapalapítók részéről kiküldött felszámoló-bizottság egy
hangú határozatával azon óhaját fejezvén ki, hogy a volt szer
kesztő-bizottság „Magyar Gyógypedagógia“ címmel folytassa a 
szerkesztést, alólirottak ennek az óhajnak készséggel tesznek ele
get s így a lapot „Magyar Gyógypedagógia“ címmel saját kiadá
sukban szerkesztik és adják ki.

Azon reményben vállaljuk ezt a feladatot, hogy kartársaink 
továbbra is támogatni fognak törekvéseinkben úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag.

Uj programmot nem adunk. Három eves szerkesztői mun
kásságunk alatt meggyőződést szerezhettek kartársaink és olva
sóink arról, hogy célunkat a gyógypedagógiai oktatásügy fejleszté
sét s a kartársak érdekeit sohasem tévesztettük szem elől. Jövőben 
is ez a cél lebeg előttünk. Komoly tudományos munkássággal 
kívánjuk a gyógypedagógiai oktatásügy minden ágát egyaránt 
művelni, azzal a komoly munkával, amely nem kivánja önzőén 
az összes erőket csak a maga számára lekötni s amely meg
becsüli a komoly tevékenységet, bárhol nyilvánuljon is az m eg, 
azzal a komoly munkával, mely az összetartás kapcsait nem lazí
tani, hanem erősíteni, amely nem versengéssel, hanem kölcsönös 
megértéssel kiván az ügynek szolgálni: óhajtjuk úgy erkölcsi, 
mint anyagi érdekeink emelését kivívni, mert az a meggyőződé
sünk, hogy munkánk felmutatott eredménye minden panasznál és 
követelődzésnél ékesebben szóló s a siker elismerését elodázni 
tán lehet egyideig, de azt végre is méltányolni kell. Ilyen mun
kásságra kérjük kartársaink és olvasóink közreműködését s ilyen
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munkásság kifejtése mellett azután jogosan kívánhatjuk az elisme
rést, jogosan kívánhatjuk érdekeink kielégítését.

Lapunkból a személyeskedést teljesen kizárjuk, de készség
gel nyitunk teret minden komoly véleménynyilvánításnak, még 
ha az egyéni meggyőződésünkkel ellenkezik is, mert tudtuk, hogy 
az eszmék súrlódása minden ügynek csak előnyére válhat.

Különös gondot fordítunk a külföldi gyógypedagógiai okta
tásügy terén felmerülő mozgalmakra s lehetőleg tájékoztatni kíván
juk olvasóinkat minden olyan eseményről és irányzatról, amely 
hazai oktatásügyünkre bármi tekintetben is fejlesztőleg hathat.

Főmunkatársainkul sikerült eddig a következőket meg
nyernünk :

A siketnémák oktatásügyének köréből: Tolnai I. Béla, Zádor 
Endre, Nagy Péter, Deschenszky Ferenc, Scholtz Lajos, Istenes 
Károly, Szobolovszky István, Michelsz Fülöp;

A vakok oktatásügyének köréből: Adler Simon, Lovács 
József, Török Sándor, Schannen Péter, Kleitsch János, Séra Lajos, 
Kirschenheuter Ferenc;

A szellemileg fogyatékosok oktatásügyének köréből: Martin 
Gyula, Schreiner Ferenc, dr. Vértes O. József, Kelemen Ignác, 
Skultéty Lajos, Fürj Pál kartársakat.

A lap terjedelme, megjelenési ideje, előfizetési díja marad 
a régi.

Lapunkat a kartársak és olvasóink jóindulatú támogatásába 
ajánljuk s kérjük, hogy ugyanazzal a bizalommal legyenek hoz
zánk továbbra is, mint amilyennel eddig megtiszteltek.

Kartársi üdvözlettel
Budapest, 1912. január 10.

Berkes János Herodek Károly Klis Lajos
Ákos István Éltes Mátyás

szerkesztő-kiadók.

Jelen tés
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 1911. évi működéséről 

s a gyógypedagógiai oktatásügy jelen állapotáról.

Egy év lezáródásával a gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa ismételten visszatekint a lezajlott időre, s e jelentéssel 
összefoglalja a magyar gyógypedagógiai oktatásügy egy esztendei 
történetét.
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Tizenharmadszor tesz immár az orsz. szaktanács e köteles
ségének eleget. A tizenhárom év közül alig akadt egy is, amely 
nem hozott volna a fogyatékos gyermekek ügyében valami for
dulatot, messze kiható fontos eredményt.

Az 1911-ik esztendő azonban nevezetességeivel minden 
elmúltak fölé emelkedik. Kimagaslik előttönk ez az év először is 
azért, mert ebben az évben, december hó 2-án érte meg a ma
gyar gyógypedagógiai oktatás nemeslelkü megalkotója és mai 
napig is bölcs irányítója, Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár, 
orsz. szaktanácsi elnök úr közszolgálatának 25-ik évfordulóját. 
Emlékezetessé kell, hogy legyen előttünk ez az évforduló külö- 
sen azért, mert az államtitkár ur szolgálatának kezdetétől egész 
fáradhatatlan erejét, kiváló egyéni képességeit éppen a gyógy
pedagógiának szentelte s ennek a semmiből a mai magaslatra 
való emelése érdekében egész életét áldozta. Ha valaki majdan 
arra a hálás, de kétségtelenül nehéz feladatra vállalkozik, hogy a 
magyar gyógypedagógiának utolsó 25 éves múltját a tárgyilagos
ság szavaival megírja, annak az ő nevét az események sorozatában, 
a fejlődés menetében, minden helyen a történelem lapjaira kell 
iktatnia. A magyar gyógypedagógiai oktatásügy és Náray-Szabó 
Sándor dr. államtitkár neve elválaszthatatlanul összefügg.

Ebből az élénk benső kapcsolatból önként és természet
szerűleg következik, hogy a magyar gyógypedagógiai oktatásügy 
képviselői a 25-ik évfordulót meleg szeretettel, őszinte érzelmek
kel és hálával ünnepelték meg. Zajtalan, csendes, de bensőséges 
volt ez az ünneplés, az ünnepelt férfiú nemes, minden feltűnést 
és hangos elismerést kerülő egyéniségéhez méltó. Betétőzte pedig 
a megemlékezések sorozatát a gyógypedagógiai intézetek köz
ponti szerve, az orsz. szaktanács. A december hó ló-án tartott 
rendes tanácsi gyűlésén ragadta meg az alkalmat arra, hogy 
ünnepelt elnökének ragaszkodását, szeretetét, háláját, elismerését 
s a jövőt illetőleg a legjobb kívánságait úgy a maga, mint a 
gyógypedagógiai intézetek összesége nevében kifejezze.

Ennek a közvetlen ünnepelésnek a keretében történt a 
gyógypedagógiai intézetek díszes jubileumi albumának az átnyúj- 
tása is.

A még mindig fejlesztésre váró szakoktatásunknak szép, 
reményteljes jövőt biztosít az az örvendetes körülmény, hogy az 
államtitkár úr mostani magas állásában és igen kiterjedt munka
körének közepette is, legfőbb gondjáúl a gyógydedagógiát, a 
fogyatékos gyermekek ügyét tekinti. Leghőbb vágya az állam-
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titkár úrnak, hogy amit eddig e téren megteremtett, azt végle
gesen és szilárdan rendezze s a teljes kifejlődésnek útjait 
egyengesse.

E jubiláris esztendőben a cél felé tett is az ügy egy igen 
jelentékeny lépést.

Az orsz. szaktanács ugyanis az államtitkár úr személyes 
elnöklete alatt tartott több gyűlésén megalkotta annak a törvény- 
javaslatnak a tervezetét, amely törvényerőre emelkedve hivatva 
lenne egyrészt az eddig csak rendeleti úton tett intézkedéseket 
szentesíteni, másrészt az ügy további fejlődéséhez a szükséges 
feltételeket megteremteni.

Ez a munkálat a második kiemelkedő mozzanat az 1911. 
év történetében.

A törvényjavaslat tervezetet a szaktanács kiadta véleménye
zésre a hazai összes intézetek tantestületeinek, hogy így a hazai 
összes szakembereknek alkalmuk legyen a nagyfontosságú kér
déshez hozzászólni. Kétségtelen, hogy a törvényjavaslat előtt még 
hosszú út áll s annak megvalósúlása igen sok mellékkörülmény
től függ, azonban mégis erősen reméljük, hogy a közel jövőben 
már ennek a javaslatnak törvényerőre való emelkedéséről s ez 
által a gyógypedagógiai oktatásügyünk megkoronázásáról számol
hatunk be.

A szaktanács működéséről s az oktatás egyes ágazatairól 
egyébként a következőket említhetjük fel:

A szaktanács szervezetében változás nem történt. Személyi 
tekintetben az említendő fel, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium Nagy Pétert a siketnémák kolozsvári, Klug Pétert a 
siketnémák szegedi, Völker Józsefet a siketnémák soproni inté
zetének igazgatóját a szaktanács külső tagjaiul nevezte ki. A 
gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa tagjai közé ezek 
szerint az 1911. évben a következők tartoztak:

1. Rendes tagok:
Elnök: Dr. Náray-Szabó Sándor m. kir. vallás- és közokta

tásügyi minisztériumi államtitkár;
előadó : Berkes János igazgató ;
jegyző : Éltes Mátyás Igazgató ;
Borbély Sándor, Klis Lajos, Herodek Károly igazgatók és 

Ákos István h. igazgató.
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2. Külső tagok :
Éliás Jakab, Zádor Endre, Kiinda Kálmán, Németh László, 

Oácsér József, Nagy Péter, Klug Péter, Völker József igazgatók.
Dr. Sarbó Artúr egy. ny. rk. tanár.
Dr. Ranschburg Pál egy. m. tanár.
Az év folyamán 16 gyűlést tartott a szaktanács. Az előadó 

által vezetett irodai ügyforgalom emelkedett, a beiktatott ügy
darabok száma 1318 volt.

A tanácsi gyűléseken tárgyalás alá vétettek mindazok az 
ügyek, amelyeket, vagy a minisztérium, vagy az egyes testületek 
véleményezés végett ide utaltak. Hogy milyen kérdések foglal
koztatták a tanácsot, azt alább szakok szerint soroljuk fel.

A gyűléseken kivü! kiterjedt a szaktanács működési köre az 
intézetek tanítási eredményeinek felülvizsgálására is. A miniszté
rium két ízben is, tanév közben is és tanév végén, kiküldte a 
szaktanács tagjait az intézetekhez miniszteri biztosi minőségben.

Kiküldetésben volt részük ezenkívül Berkes János, Klis Lajos 
és Ákos István szaktanácsi rendes tagoknak, akik a Rómában 
tartott nemzetközi siketnéma kongresszuson vettek részt, Zádor 
Endre külső tag pedig a külföldi gyógypedagógiai intézetek 
tanulmányozására kapott megbízatást.

Rendezte a szaktanács a drezdai nemzetközi hygiene kiál
lítás számára a magyarországi gyógypedagógiai intézetek kiállítá
sát, mellyel oktatásügyünk általánosan méltó elismerést, a kiállítás 
befejezésekor pedig díszoklevél kitüntetést kapott.

II. A szaktanács előadójának igazgatására bízott gyógy
pedagógiai tanítóképzőn az 1910/11. tanév végén 13 első éves 
hallgató alapvizsgáztatott, 20 másodéves hallgató pedig szakvizs
gálatot tett s az utóbbiak gyógypedagógiai oktatásra képesítő 
oklevelet nyertek. A képző első évfolyamába az új tanévre 12 
okleveles tanító ösztöndíj mellett, 2 pedig önköltségen vétetett 
fel hallgatóul. A képző orvosi előadásain a rendes hallgatókon 
kivül a Kiotild szeretet házzal kapcsolatos nevelőképző 3 hall
gatója is részt vett. A képző keretében mindössze az a változás 
történt, hogy az alapvizsgálatot tett hallgatók ezután nem hiva
talból, hanem kérvényezés útján osztatnak be szolgálattételre 
az egyes intézetekhez és nyerik ideiglenes áll. tanítói kineve
zésüket.

Az előadó tanárok ugyanazok voltak, mint az előző évek
ben. A hallgatók elméleti és gyakorlati kiképzése is az előző évek
ben megállapított módon történt.
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A gyógypedagógiai képzőn kivül a szakoktatás egy-egy 
ágának elsajátítására szolgált a gyengetehetségüek oktatására képző 
szünidei tanfolyam és a beszédhibák javítására szolgáló tanfo
lyam. Mind a kettő a nagy szünidőben tartatott, az előző évek
ben megállapított módozatok mellett. Az előbb említett tanfolyam
nak 23, az utóbbinak pedig 15 hallgatója volt, kik nagyrészben 
az elemi népiskolai tanítóság köréből kerültek ki, de volt közöt
tük középiskolai és tanítóképzőintézeti tanár is.

A gyógypedagógiai intézetek s különösen a siketnémák 
iskolai kézügyeségi oktatásának intenzívebbé tétele s iparművé
szeti irányzatba való terelése érdekében a szaktanács javaslatára 
a minisztérium az országos iparművészeti iskolában a szünidő
ben 2 hetes tanfolyamot rendeztetett, amelyen a budapesti és 
váci gyógypedagógiai intézetek tanerői közül azok vettek részt, 
akik a kézügyeségi tanítással foglalkoznak. Látogatták a tanfolya- 
moí a gyógypedagógiai képző rendes hallgatói is. A tanfolyam 
célja az volt, hogy azok, akik a kézügyességi oktatást ellátják, 
egyrészt megismerjék a papírnak, bőrnek, fának és a fémnek a 
a gyakorlati élet kívánalmainak megfelelő feldolgozását, másrész
ről pedig, hogy e munkák — a művészi motívumok felhaszná
lásával — az iparművészet szolgálatába álljanak, A tanfolyam 
befejezése után a készített tárgyakból a tanfolyam vezetői kiállí
tást rendeztek.

III. A gyógypedagógiai intézmények legifjabb ága az ideges 
gyermekek alsó és középfokú állami intézete rövid fenállása dacára 
fejlődésének útján nagyot haladt. Bővült egy 906 □ öles házas 
telekkel, s így több növendék befogadására lett alkalmassá. A 
növendékek közül különösen a középfokú tanulók száma növe
kedett meg jelentékenyen, elannyira, hogy az intézethez egy pol
gári iskolai oktatásra is képesített gyógypedagógust áthelyezni s 
az óraadó tanárok számát is növelni kellett. Az intézet középfokú 
tagozatának eddigi vezetője rendes középiskolai tanári kinevezést 
nyert s a középfokú osztályok tanulmányi ügyeinek irányításával 
továbbra is megbizatott. Az intézet az új tanévben egy új tago
zattal is bővült, amennyiben a felsőkereskedelmi iskolai ismere
tek tanítását is programmjába vette, jelenleg 2 felsőkereskedelmi 
iskolai tantárgyakat tanuló növendéke van az intézetnek.

IV. A siketnémák oktatását érdeklő ügyek közül feljegyzést 
érdemlők a következők:

Az egyes intézetek működését nem igen zavarta meg semmi 
körülmény. Csupán a temesvári intézetben kellett megrövidíteni
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a tanítási időt arra való tekintettel, hogy az intézet újabb épít
kezéssel kibővíttetett. E miatt az új tanévet is csak december hó 
elején tudták megkezdeni Temesvárt. Járványos betegség miatt 
egy ideig szünetelt a tanítás Aradon és Egerben.

Az intézetek nem szaporodtak, a meglevők azonban álta
lában fejlődtek.

A legközelebbi időben építkezésekkel kívánják fejleszteni a 
siketnémák budapesti áll., debreceni, egri és kecskeméti intézeteit.

A budapesti áll. intézetnél a fővárostól megvásárolt telekre 
internátust építenek.

Szervezési dolgok különben kevésbé adtak a szaktanácsnak 
munkát, ellenben az oktatásnak intenzivebbé, eredményesebbé 
tétele érdekében több lépés történt. így Borbély Sándornak a 
siketnémák beszédtanításához írt vezérkönyvét megbírálta a szak
tanács, véleményével a minisztérium elé terjesztette és kinyoma- 
tását javasolta. Ugyancsak foglalkozott a szaktanács a vezérkönyv 
kiegészítő részét képező nyelvalaktani füzetek bírálatával is. E 
munkák rövid időn belül kikerülnek a sajtó alól.

A Borbély Sándor által szerkesztett „Siketnémák Képes 
Lapjainak ügye is foglalkoztatta a szaktanácsot s a vállalkozást 
a felettes hatóságnak támogatásra ajánlotta.

„A némák megszólalása“ című és Borbély Sándor által szer
kesztett abc-s könyv most van bírálat alatt.

Ugyancsak most foglalkoztatja a szaktanácsot Lett József 
történeti munkája is, amelyet a siketnémák számára írt tan
könyvül.

A rajz- és kézügyességi oktatás szorosabb viszonyba hozá
sának kérdését is felvetette a szaktanács. Kialakult itt az a nézet, 
hogy a kézügyességi oktatásnak csak akkor lehet kellő ered
ménye, ha azt állandóan ahhoz értő szakemberek látják el. E 
végből kimondatott, hogy a kézügyességi órák tanítása ágaza
tonként egy és ugyanazon hozzáértő tanerőre bízandó, azonban 
az ilyen esetekben is az illetők csak a heti 24 órán felül lévő 
órák díjazására tarthatnak igényt. A kézügyességi oktatás eredmé
nyeinek fokozása érdekében az iparművészeti iskolában tanfolyam 
is rendeztetett, amiről fentebb már részletesebben megemlékez
tünk. Az intézetből kilépő s a tanköteles koron túl lévő tanulatlan 
siketnémák gyámolításának kérdése csaknem állandóan napirenden 
szerepelt.

A siketnéma iparos-tanoncok továbbképzése egyelőre ele
gendő anyagi erő hiányában csak szűk keretekben történhetik.
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A rendelkezésre álló 2000 korona összeget a ministérium: a 
szegedi, aradi, temesvári, kecskeméti és kolozsvári intézetekkel 
kapcsolatos íanonc-iskolák között osztotta fel segélyképpen.

A székesfőváros is tart fenn iskolát a siketnéma iparos- 
tanoncok részére, ez iskolának a folyó tanévben I—111. osztályba 
sorozott 33 fiúnövendéke van.

Siketnéma leányok ipari foglalkoztatója a kecskeméti és 
szegedi intézettel kapcsolatosan működött. Az utóbbi foglalkoz
tató a kereskedelmi minisztériumtól 2000 korona segélyt és 5 drb 
új kötőgépet kapott.

A siketnémák váci intézetének: igazgatósága a tanulatlan 
koros siketnéma leányok részére most szervez egy foglalkoztatót. 
A szaktanács az e tekintetben hozzáérkezett javaslatot páríolólag 
terjesztette elő.

Megfontolás tárgyává tétetett, hogy a Hidaskürthy Nagy 
Sándor-féle alapítvány miként volna felhasználható egy ipari iskola 
létesítése céljaira.

Az intézetek igazgatói és tanerői különben ismételten sokat 
fáradoztak az ügy érdekében. Nemcsak a vezetést és tanítást lát
ták el, hanem az ügy népszerűsítése, megkedveltetése és adomá
nyok szerzése végett több felé ismeretterjesztő felolvasásokat és 
előadásokat is tartottak.

V. A vakok oktatását illetőleg felemlíthetjük a következőket:
A vakok budapesti orsz. intézete a Hidaskürthy Nagy Sán- 

dor-féle 100.000 koronás alapítványt arra a célra kívánta felhasz
nálni, hogy az intézettel kapcsolatos óvónak, az intézet területén 
Irülön épületet építsen. Ezt a tervet a szaktanács is helyesnek 
tartotta és illetékes helyen javaslatba hozta. Ugyanezen intézet 
nagyjelentőségű fejlődéshez jut azáltal is, hogy mintegy 10.000 
korona értékű villanyerőre berendezett új sajtót szándékoznak 
beszerezni, szintén egy hagyomány terhére. A testi nevelés fej
lesztése céljából kisérletképen az intézet serdültebb fiúnövendé
keivel játékdélutánokat rendeznek.

Az ifjú vakok szegedi intézetében arra törekszenek, hogy 
az intézet mielőbb állandó épülethez jusson.

A kolozsvári intézet tantestülete egyéb kötelessége mellett 
igen sikerült és az anyagi szükségletek előteremtésére is alkalmas 
előadások tartásával igyekezett szolgálni a vakok ügyét.

A lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia 
vakok tanintézete az elmúlt évben már a 111-ik osztállyal gyara
podott.



A szaktanács a vakok oktatásügyét illetőleg véleményt mon
dott a könyvkötő iparágnak a vakok oktatásánál való meghono
sításáról, Herodek Károlynak az ifjú vakok intézetei részére szer
kesztett olvasókönyvéről, a gyengelátók r é s z é r e  felállítandó inté
zetről, a vakok budapesti orsz. intézete 2 tanerőjének Amerikába 
tenni szándékolt tanulmányútjáról, valamint az erkölcsileg gyenge
elméjű és idegesen terhelt vak gyermekeknek külön intézetben 
való elhelyezéséről.

VI. Az értelmileg fogyatékosok ügye újabb intézményekkel 
is gyarapodott. Dósainé dr. Révész Margit orvos „Gyógypeda
gógiai Szanatórium“ címen létesített egy kis intézetet, egyelőre 
azonban a szaktanács annak nyilvánossági joggal való felruházá
sát nem hozhatta javaslatba. Új kisegítő iskola nyílik meg leg
közelebb Brassóban. Kezdeményezések vannak folyamatban ki
segítő iskola felállítása iránt Kaposvárott, Nagybecskereken és 
Miskolcon.

Megemlítést érdemel a m. kir. pénzügyminiszter úrnak az a 
rendelkezése, hogy a jövedéki birság alap fölös összegeiből 
ezentúl a pénzügyi alkalmazottak szellemileg fogyatékos gyer- 
gyermekei is részesülhetnek nevelési segélyben. A szellemileg 
fogyatékosok intézetei és iskolái számára szerkesztett és egy 
korábbi pályázat alapján benyújtott olvasókönyveket megbírálta a 
szaktanács; mivel azonban a pályázók csak részben feleltek meg 
a kívánalomnak, a szaktanács az olvasó könyvek szerkesztéséle 
új pályázat kiirását javasolta a minisztériumnak.

VII. A beszédhibák javítása terén a legtöbbet tett a buda
pesti állami tanfolyam. Ezzel kapcsolatban történt a gyógypeda
gógiai képző hallgatóinak e tudományban való elméleti és gya
korlati kiképzése s a szünidei tanfolyam hallgatóinak képesítése 
is. Az áll. tanfolyam vezetősége 3 gyógytanfolyamot tartott, és 
pedig jannártól júniusig, julius hónapban, és szeptembertől de
cemberig. Az első tanfolyamon 13, a másodikon 25, a hármadikon 
15 beszédhibás kezeltetett. Szombatonként rendelés is tartatott 
beszédhibások számára és pedig egész éven át 718 esetben.

Az állami tanfolyamon kivül beszédhibások kezelésével fog
lalkoznak a székesfőváros 6 külön osztályában és 7 tanfolyamán. 
Skultéty Lajos és Solt Lajos a fővárosban magántanfolyamokat 
tartanak fenn. Simonyi Béla az István-úti áll. főgymn.-ban tart 
gyógytanfolyamot.

Vidéken: Pozsonyban, Kolozsvárott, Szegeden és Kecske
méten foglalkoznak beszédhibák kezelésével.

Jelentés a gyógypedagógiai szaktanácsának 1911. évi működéséről.
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A beszédhibákra vonatkozó ismeretek általánosítása érdeké
ben Vadász Zoltán nagyváradi, Papp Kornél szamosujvári képez- 
dei tanárok előadásokat tartanak.

Vili. A gyógypedagógiai psychoiógiai m. kir. laboratórinm- 
nak egyik feladata a gyógypedagógiai képző hallgatóinak a köz
ponti idegrendszer és az érzékszervek bonc- és élettanából való 
elméleti és gyakorlati kiképzése. Hallgatnak itt előadásokat az 
iskola orvosok és az egészségtan tanárjelöltek is. Ezenkívül a 
laboratórium tudományos búvárkodásnak is műhelye volt, amelyek 
eredménye részben külföldi, részben hazai folyóiratokban közöl
tettek. A laboratórium munkálkodásáról ismételten is több elis
merő ismertetés jelent meg a folyóiratokban. A drezdai egész
ségügyi kiállításon való részvételével a laboratórium díszoklevelet 
szerzett. Látogatója ez évben is több volt a laboratóriumnak úgy 
a hazai, mint a külföldi szakemberek közül.

IX. Általános érdekű ügyek is foglalkoztatták a szaktanácsot.
Ilyen volt pld. a fentebbi sorok közt már említett törvény- 

javaslat elkészítése.
Az állami költségvetési előirányzat adatait a gyógypedagó

giai intézetektől a szaktanács gyűjtötte össze és terjesztette véle
ményével a minisztérium elé. Ennél nemcsak az intézetek meg
felelőbb anyagi ellátását viselte szívén, hanem a gyógypedagógiai 
státus méltányos rendezését és általában a gyógypedagógiai tan
erők kedvezőbb ellátása érdekében is felemelte kérő szavát.

Hogy a növendékek által fizetendő díjak bizonyos időre 
biztosíthatók legyenek, kimondatta a szaktanács a minisztérium
mal, hogy ezentúl minden intézetben, minden növendék után a 
megállapított díjat uegyedévi eiőleges részletekben kell megfizetni, 
s a megkezdett negyedévre a díjak minden esetben, még akkor 
is megfizetendők, ha a gyermek elhalálozás, vagy akármely egyéb 
ok miatt az intézettől megválnék.

Egy konkrét esetből kifolyólag felvetődött annak a szüksé
gessége, hogy a gyógypedagógiai oktatás terén megjelenő szak
munkák bírálatánál követendő eljárás szabályoztassék. A minisz
térium döntése szerint ezentúl a szakmunkák mindig csak 1 vagy 
legfeljebb 2, a szaktanács által esetről-esetre választott bírálónak 
adatnak ki. Bíráló lehet olyan is, aki nem tagja a szaktanácsnak. 
A bírálatért tiszteletdíj is jár. A bírálatot és a művet a szaktanács 
a saját, legjobb meggyőződése szerint terjeszti a minisztérium elé.

Magyarország hercegprímása azzal a javaslattal járult a 
minisztériumhoz, hogy a budapesti gyógypedagógiai intézetek



számára 1 közös röm. kath. hitoktatói állást szervezzen. Mivel 
azonban a hitoktatásnak a távollevő intézetekben egy személy 
által való ellátása akadályokba ütköznék, a szaktanács a javaslatot 
nem pártolhatta.

Véleményezte a szaktanács a Dr. Bihari Károly által szer
kesztett „Gyógypedagógiai Rendtartás“ című munkát.

Medgyesi Jánosnak az esperantó nyelvnek a gyógypedagógia 
terén leendő terjesztésére vonatkozó beadványa szintén tárgyalás 
alá került.

Új intézkedés történt a szaktanács javaslatára azzal, hogy a 
minisztérium azok közül az okleveles tanítók közül, akik a gyógy
pedagógiai képzőre pályáztak, de felvételt nem nyerhettek, 
összesen 5-nek tiszteletdíj mellett az egyes áll. intézeteknél fel, 
ügyelő tanítókul való alkalmazását engedélyezte. Ezzel az intéz
kedéssel az áll. intézetekben a felügyelet kérdése az eddiginél
szerencsésebb megoldást nyert.

Fontos kezdeményezés indult ki a szaktanács kebeléből 
azzal, hogy egy gyógypedagógiai lexikon megszerkesztése és 
kiadása iránt lépések tétettek.

X. A személyi ügyekben az elmúlt év folyamán a gyógy
pedagógiai intézeteknél a következő változások fordultak elő:

Kinevezést nyert a Vili. fizetési osztályba 5, a IX. fizetési 
osztályba 5, a X. fizetési osztályba 10, a XI. fizetési osztályba 
17 gyógypedagógus. Állásukban véglegesíttettek 13-an. A képző 
I. évfolyamát végzett hallgatók kineveztettek ideiglenesen állami 
tanítókká összesen 12-en. Az egri kisegítő-iskolához a második 
tanerő is kineveztetett.

Áthelyezések is előfordultak és pedig: Miskey Károly Eger
ből Kaposvárra, Pákán Árpád Kaposvárról Jolsvára, Szabó Géza 
Jolsváról Egerbe, Tasch Péter az ifjú vakok szegedi intézetétől 
Borosjenőre, Veres Lajos Körmöcbányáról Debrecenbe, Tiffert 
György Borosjenőről a vakok budapesti intézetéhez, Schreiner 
Ferenc a siketnémák budapesti intézetétől az ideges gyermekek 
alsó- és középfokú budapesti áll. intézetéhez, Pető Ferenc a 
siketnémák szegedi intézetétől a siketnémák budapesti intézeté
hez, Varga Béla Vácról Jolsvára helyeztetett át.

Siketnémák hitoktatására képesítő vizsgálatot az év folyamán 
Vargha Gyula az ungvári intézet róm. kath. hitoktatója lett.

A halál az 1911. esztendőben sem kímélte meg sorainkat, 
de sőt aránylag kicsiny státusunkból sokat, három ifjú munka
társunkat is kiragadott. Wellinger Mihály a vakok budapesti, Pákán

jelentés a gyógypedagógiai szaktanácsának 1911. évi működéséről. 11
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Árpád a siketnémák jolsvai és Horváth István a siketnémák sze
gedi intézeténél működő gyógypedagógusok rövid egymásután
ban hunytak el az ősz folyamán.

A gyógypedagógiai intézetek jelen állapotát a tanerők és a 
növendékek száma tekintetében szemléltetően tünteti fel az a 
táblázat, amelyet a jelentéshez csatoltunk. Minden szónál világo
sabban bizonyítja ez, hogy a lefolyt évben a gyógypedagógiai 
oktatásügy egyes intézetenként is, de összességben is gyarapo
dott, szaporodott; ahhoz az ideális célhoz tehát, hogy minden 
fogyatékos gyermekről megfelelően gondoskodjunk, valamivel 
ismét közelebb jutottunk. Berkes János.

A Vatra Luminousa.
(Világtalanok tűzhelye.)

Irta : Kirschenheuter Ferenc.

Négy-öt évvel ezelőtt fantasztikus hírek járták be a világ
sajtót. Romániában a főváros tőszomszédságában egy új város 
alakul. Összegyűjtik az egész ország területén élő vakokat, húsz 
hektárnyi területen családi házakat emelnek számukra, gyárakat, 
kulturális intézeteket létesítenek, tanfolyamokat emelnek, szóval 
megalapítják a vakok városát. Az első híreket közönséges kövér 
kacsáknak tekintettük s csak azon csodálkoztunk, hogy ez egy- 
egyszer nem az óceánon úsztak át, hanem ahonnan legkevésbbé 
várhatók, a Keleti Kárpátokon át érkeztek hozzánk. Helyesebben 
még sem onnan, mert előbb bejárták Olaszországot, Németor
szágot s azoknak lapjai, folyóiratai révén kerültek hozzánk.

Mindenfelé, ahol megfordulunk, érdeklődnek, hallottuk-e, 
mit szólunk hozzá? Aztán megindulnak az eszmecserék . . . Vilá
gos, hogy a levélhordó is vak lesz, a pap is, a minisztráns is. 
Hisz van nekik különleges iratuk, domború írással vezetik majd 
a gyárakban a könyveket. A bíró természetes, hogy csak vak 
lehet, hisz Juszticianak is be van kötve a szeme. De hát a tanúk, 
akik semmit sem láttak ! — szól egy jogász . . .  Persze mi tartózko
dással veszünk részt a vitában s még tartózkodóbbakká leszünk, 
mikor a következő részletesebb hírek a román hirálynővel hoz
zák összefüggésbe a vakok városát, sőt egyenesen őt magát 
szólaltatják meg; mert hát ki tudja, a huszadik században minden 
lehetséges, pláne, ha egy királyné akarja.
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Dehát mit is hoztak ezek a részletesebb hírek ? A Milanóban 
megjelenő Corriere della Sera 1908. febr. 5. számában állítólag 
maga Carmen Sylva teszi közzé a román nép javát szolgáló nagy
szabású intézmény tervét, melynek előzményei rövidre fogva a 
következők:

A királyné — mondja a lap — tavaly megtekintette az 
aggok egy menedékhelyét, ahol az öregek között egy teljesen 
vak fiatal embert talált, aki azelőtt betűszedő volt és akit jóltevő 
hölgyek juttattak ide, ahol azonban a művelt és dologhoz szo
kott fiatal ember munka nélkül nagyon érezte szerencsétlenségé
nek súlyát.

A királynénak megesett a szive a vak Thodorescun s a 
vakok bukaresti intézetében, a Vatra Luminousában helyezte el, 
ahol az intézet vezetője, Monske a domborúnyomású könyvek 
sajtolásánál alkalmazta. Monske egy nap azzal lepte meg a 
királynét, hogy Thodorescu egy új sajtó gondolatával foglalkozik. 
Monske segítségével a sajtó modellje csakhamar el is készült, 
amelyen majd naponta 5000 lapot lehet sajtolni.

Tüstént — így beszéli állítólag maga Carmen Sylva — ahogy 
a találmány hasznavehetőségéről meggyőződtem, kieszközöltettem 
szabadalmazását minden államban s miután a föltalálok már eleve 
lemondtak arról, hogy a találmányukból valami hasznot húzza
nak, abban állapodtunk meg, hogy az egész hasznot a romániai 
vakok javára fordítjuk. A gépek előállítását nem akartam idegen 
országok gyáraira bízni, hogy a pénz itthon maradjon s így csak 
a múlt év októberében kezdhettük meg azok árusítását. Közben 
a bukaresti jubileumi kiállításon kiállítottuk az új sajtó mintáját, 
amely mellett általános nézet szerint a régi rendszer eltörpül. 
Thodorescu és Monske nagylelkűen még arról is lemondtak, 
hogy őket mondjuk föltalálóknak s így a találmány híreneve az 
egész román névre szállt. Mindenfelül szinte ostromoltak ben
nünket a megrendelésekkel. Rövidesen 800,000 leit gyűjtöttünk.

Most pedig a következő tervet akarjuk megvalósítani. Romá
niának 20,000 vak lakósa van. Egy várost akarunk tehát alapítani, 
amelyben ez a húszezer ember laknék családostúl. A vakok java
része nős, vagy nősülni akar. Ebben a városban élnének nejeikkel, 
gyermekeikkel, hol jövedelmező munkával tölthetnék napjaikat. 
Minden elgondolható foglalkozást meg lehetne itt honosítani, amire 
a vakoknak csak hajlamuk van. Mindenkit föl kell ide vennünk 
faji és vallási különbség nélkül. Művünket már meg is kezdtük 
és telepünkön mozgalmas az élet. Egy hölgy ugyanis húsz hek-
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tárnyi területet ajándékozott céljainkra. A egészet parkká alakítot
tuk át, körülötte apró házakat emelünk. A legnagyobb remény
ségünk persze a gépünk, mely majd az egész világ vakjainak 
készíti a könyveket és ezer világtalant foglalkoztat és táplál. Milyen 
boldogság! Elfeledett, kevésre becsült országunkból áldást és 
örömet terjesztünk az egész világra.

Városunk vidám, derült és mindenesetre barátságosabb lesz, 
mint Bebel ideális városa- ahol az anyák olyan alárendelt szere
pet játszanak. A vakok városában az anyákat az első sorba állít
juk. A húszezer polgár, aki eddig csak terhére volt polgálíársa- 
inak, ezután hasznos, dolgos fia lesz hazájának. Milyen fölemelő 
gondolat! Mindannyit talpra állítjuk, a nyomorultak nemesekké 
lesznek.

Egyelőre annyi megrendelőt szerzünk gépünkre, amennyit 
csak tudunk. Hihetetlen olcsó áron, 350 leiért szállíljuk. Az eddigi 
eredményekkel meg vagyunk elégedve. Egy-egy szállított gépre 
negyven megrendelő esik. Többek között a johannesburgi (Dél- 
afrika), jávai és ausztráliai vakok intézetétől is kaptunk megren
delést. Városunk virágzása főkép gépünk jövedelmezőségétől 
függ, mely olcsó nyomtatványaival megnyitja a vakok előtt a 
tudomány csarnokát. És ki tudja, hogy ebből mekkora kincs 
háramlik még az emberiségre. Minden gép, amelyet a világba 
bocsátunk, fennen fogja hirdetni, hogy milyen összehasonlithat- 
lanul nagyobb szolgálatot tesz az emberiségnek, mint a legnagyobb 
csatahajó, mely pedig milliókba kerül.

A „Magyarország“ hasábokon át foglalkozott a tervvel, de 
hozta a „Die Woche“ és más német nagy lap is. A királyné 
neve, szavainak költői melegsége, a terv teljesen kiforrott rész
letei, a gyűjtött 800,000 korona, de különösen az a pompás 
találmány, mely üzleti alapja az egész eszmének, egyszerre 
komollyá tették a szakemberek előtt is a vakok városát.

S elgondolkozva a dolog fölött, önmagunkkal széles vitába 
bocsátkoztunk: helyes-e, célszerü-e annyi rengeteg vakot egy 
táborba tömöríteni ?

Megélhetésüket tekintve talán üdvös, mert ha azt, mint ter
vezik, a gyárszerü iparra alapítják, minél nagyobb az üzem, annál 
nagyobb a jövedelem. Állam, a hadsereg, a nagy intézmények, 
a királyné protektorátusa révén magukban képesek munkával 
ellátni az egész telepet. A vakok itt külön társadalmat fognak 
alkotni, melynek meg lesznek a maga külön szokásai, fölfogásai, 
erkölcsei, bizonyos tekintetben egész más világnézet fog itt kifej-
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lődriPS idővel meg lesznek a maga hagyományai. A vakok nem
kényszerülnek látók között élni, kik más oldalról, máskép ismerik 
a külső világot, más ebből kifolyóan lelki berendezésük is ; szóval 
a vakoknak nem kell lépten-nyomon érezniük fogyatékosságuk 
súlyát, a saját maguk alkotta világban élhetnek, hol az élet min
den öröme, baja hozzájuk alkalmazkodik, ahol senki sem sajnálja 
őket s így mindenesetre boldogabbak lesznek.

Aztán micsoda különlegessége lesz ez a város a földkerek
ségnek. Ezrével fogják látogatni a világ minden tájáról, hogy 
falai között élhessenek nehány napot, velük menjenek templomba, 
velük szórakozzanak, megismerjék életmódjukat, családi életüket, 
intézményeiket, életberendezésüket Az alapítás évfordulóját egy 
hétig tartó népünnepekkel, hangversenyekkel, szinielőadásokkal 
ünnepelnék meg, melyekre tömegével tódulnának, mint Ober- 
ammergauba a világjárás gourmandjai.

Igen, de meg lesznek a veszedelmei is ennek a városnak. 
A terv a vakok társadalmát is igen helyesen a családra alapítja. 
Hogy törvényesen különbséget tegyenek vakon született és szer
zett vaksággal sújtott között, arról szó sem lehet. Mindenkinek 
meg kell tehát engedni a családalapítást s ez a vakok számát 
egy két emberöltőn át lehetetlen arányokban megszaporítaná. Ez 
pedig már egy messzekiható, általános humánus kérdés, amely 
ott kezdődik, hogy az emberiség legelső isteni és természeti 
rendeltetése és célja a folytonos testi és lelki tökéletesedés. íme 
egyedül ez meg fogja ingatni a vakok városának falait.

De addig is boldog, nyugodt lesz ez a vakok társadalma. 
A nyugalom, boldogság külső fizikai föltételei előreláthatóan nem 
fognak hiányozni. Ámde a vakok tömeg nevelésének, tömeges 
együttélésének százéves múltja aránylag föltűnően sok esetet 
jegyzett föl, amikor a vakok között a népes intézetekben, ahol 
pedig semmiben sem volt hiányuk, elégedetlenség származott, 
amely elégedetlenség kíméletlen forrongásokban nyilvánult, ami
lyenekre normális ifjúság között alig találunk. Ezen elégedetlen
ségre való hajlamosságot egyszerűen, szárazon megokolni igen 
bajos, csak magyarázni lehet. Együtt fejlődik a vakok többi lelki 
tulajdonságaival, mint a gyümölcs húsával a féreg. A gyermek
korban észre sem vehető. De ha meggondoljuk, hogy a vak 
gyermek lelke, amint fokról-fokra tökéletesedik, gazdagodik, meg
ismerkedik az őt környező világgal, mely javait, szépségeit teljes 
egészükben csak az ép érzékű embernek nyújtja ; ha meggon
doljuk, hogy a színes, ragyogó mindenségről, a természet ezer
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csodás, lelket szelídítő, nemesítő alkotásairól, csodájáról mennyit 
kell neki egyszerűen csak elhinni, anélkül, hogy róluk meggyő
ződhetne érzékeivel; ha elgondoljuk, mennyi fizikai s következő
leg pszichikai akadály állt útjában testi és lelki fejlődésének; ha 
eszünkbe jut, mennyi tárgyba, nyitott ajtóba ütközött, hány fal
szegletnek ment neki a gyermek vak, s később is hányszor áll
nak akaratának útjában dolgok, emberek, események, melyeket 
fogyatékosságánál fogva ártalmatlanná nem tehet, el nem hárít
hat: megértjük, hogy mért szorítkozik a gyermek vak a mozgás 
lehető legkisebb terére; megértjük, mért zárkózik el a felnőtt vak, 
mért vonál magába, mért tereli át lelki működését hova tovább 
mindjobban a belső, az elvont világba. Gondolkozik, elemez, a 
világrend igazságtalanságát látja saját állapotában, a külső körül
ményeket, lehetőségeket mellőzi, a szokottól elütő erkölcsi néze
tek fejlődnek ki benne, szigorú birója lesz a körülötte történők
nek, lelki itélőszéke elé állít mindent és mindenkit s kímélet 
nélkül Ítél és hajtja végre ítéletét. Ide kell visszavezetnünk a felnőtt 
vakoknak a vallástalanságra és radikálisan szociális világnézetekre 
való hajlamosságát is. A vakok hajthatatlanul szélsőséges szerep
léséről a francia forradalomban a történetírók is megemlékeznek.

Orvosok állítják, s a mi tapasztalataink sem mondanak 
ellene annak, hogy a vakok nemi érettsége hamarabb fejlődik s 
nemi életük is bújább a normális emberekénél. Hogy ez tömeges 
együttélés mellett, ahol az ezirányú szabadságot ép úgy nem 
lehet jobban korlátozni, mint más társadalmakban, hova vezetne, 
erre nézve természetesen tapasztalataink nincsenek.

Lehet, hogy a vakok városa életének különleges berende
zésével csökkentené mindezen, a vakok lelki és szervezeti műkö
déseiből folyó hatások erejét, de magukat a hatásokat meg nem 
szüntetné. És így, ha az elmondottakat összegezzük, ime a kér
dések egy másik láncolatához jutottunk, melyek époly nagy erő
vel ingatják az új város alapjait, mint a vakság terjedése.

De mi mindezek fölött csak magunkban évődtünk s a vakok 
városát, mint egy nagyszívű poéta fejedeiemnő nagyszabású 
ideáját a jövőre bíztuk.

A Thodorescu-Monske-gép azonban a jelené. Ezt meg kell 
szereznünk. Néhány száz korona s a vakok könyvtárának kér
dése (mely épen akkoriban került szőnyegre), meg van oldva. 
Herodek Károly, a Vakok Kir. Intézetének minden újításért lel
kesedő igazgatója azonnal érintkezésbe lépett a Vatra Lurninousa 
vezetőségével egy gyorssajtó tárgyában. De mily meglepetés,
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A fejedelmi reklámmal hirdetett gép nem volt kapható. Nincs 
raktáron, módosítanak a szerkezeten, — így tértek ki a rendelés 
elől. Ki kell küldeni valakit, — hangzott föl, — hisz ennyi és 
ilyen anyag tanulmányútra sehol sincs a világon. Minthogy azon
ban kiküldeni csak a minisztérium küldhet ki, mindnyájan itthon 
maradtunk s a román vakok ügye továbbra is ismeretlen, terület 
maradt előttünk. A német lapokból hallottunk úgy néha valamit, 
hogy a gépet villamos erőre rendezték be, a városalapítás ügyé
ben román urak külföldön járnak tanulmányúton, hogy német 
szakembereket vittek Bukarestbe stb. (Folyt, köv.)

Gyűlés után.
Irta : S k u lté ty  Lajos.

„Omne regnum in se divisum desolabiturL
Salustius.

Nem józan ember az, aki abban a társaságban, melyben 
életének legszebb részét eltölti, békétlenségre vagy széthúzásra 
törekszik. Az életküzdelemben mindenkinek kijut a maga bő 
része. Annyi idealizmusnak kell lakozni minden művelt ember 
szívében, hogy azok között az emberek között, akik vele egyek 
képzettségben, munkában, akik küzdelmeinek végcélja ugyanaz, 
s akikkel mindennap együtt dolgozik akár egy épületben, akár 
más és másban, ugyanazon időben, kölcsönös támogatással, egy
mást megértve, soha és semmi szín alatt egymást le nem kicsi
nyéivé munkálkodjék. De necsak munkálkodjék, hanem arra is 
törekedjék, hogy ezt a munkát megkönnyítse, az érintkezést kel
lemesebbé, napjainkat derültebbekké tegye, ki-ki annyira, amennyire 
tudja. Akiben ez a törekvés hiányzik, az sem a maga sorsát jobbá 
nem teszi, sem nem hord egy elkerülhetetleh kavicsot se ahhoz 
a nehezen felemelhető épülethez, melyben a közös jobblét szel
leme tanyáz.

A magyar gyógypedagógiai tanárok aránylag kicsiny sere
gében, ezen tisztességes és reális gondolkodással szemben a meg 
nem érteni akarás ördöge vert tanyát. Szomorú, végtelenül fájó 
dolog ez. S ennek így maradnia nem is szabad. Vagy úgy kép
zeli valaki a maga jobb sorsának alakulását, hogy az széttagoltan, 
egymás ellen állást foglalva talán elérhető ? Talán mi közöttünk 
úgy igaz a közmondás, hogy szétlöködve egymást könnyebb 
lesz fárasztó munkánk értékét és megbecsültetését emelni ? Talán

2*
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anyagi helyzetünk úgy lesz jobb, társadalmi helyzetünk tiszteltebb, 
ha a gyógypedagógiának ki nem fejezhető bölcsességgel egyesí
tett hármas szaka, mely bennünket valósággal egy egymásba 
illeszkedő szaktudománynak papjaivá avatott, szétzúzva, apró 
cseprő tanfolyamokkal, egyes szakok egyszerű munkásaivá tesz ?

Ezt ép elmével senki el nem képzelheti. Azokat a célokat 
melyeket mi gyógypedagógusok köztisztelet és anyagi szempont
ból mindnyájan elérni törekszünk, és akarunk, máskép, mint egy
más megbecsülésével, egymás emelésével a szétnyílásnak még 
árnyékát is kikerülve, lehet egyedül megvalósítanunk. Ha mi 
egymás közt széthúzunk, ennek oka kell, hogy legyen. Ez az ok 
mi lehet? Vagy az önteltség, vagy az egymás kicsinylése. Na ha 
mi sem becsüljük meg egymást, akiknek soraiba a tanügy leg
kiválóbb bajnokai közül válogatják össze az embereket és mind
egyiknek egy és ugyanazon erkölcsi értékű diplomát adnak a 
kezébe, akkor csak azt szeretném tudni, hogy hívják azt a valakit, 
akinek a szemében a mi lelki értékünk számba vehető lehet? 
Vagy változtathat a mi értékünkön az, hogy a felelettünk intézkedő 
hatóság a maga tetszése szerint helyez bennünket akár egyik, 
akár másik szaknak a munkaszobájába ?

Csak az egymás megbecsülésében, csak az egymás igaz 
tisztelésében, és az így támadó egyetértésben van erő, van hata
lom, van feltétlen tiszteletreméltóság. Tegyünk félre minden olyan 
eszközt, mely ebben a sok-sok küzdelemmel teljes földi létben, 
még lelki békességünket is inficiálja, jólétünk nehezen emelhető 
épületét rombolja, megbecsültetésünk tiszta, szép ruháját csak 
szennyezi. Egy lobogó alatt küzdjük meg életünk nagy csatáját 
önmagunkért és szeretetteinkért. A magunk életét pedig a kollé- 
giális szívélyességgel és egymás javának önzetlen munkálásával 
törekedjünk derültebbé és jobbá tenni.

HAZAI HÍREK.
Személyi hírek. Ő Felsége a király dr. Tóth István minisz

teri fogalmazót a miniszteri segédtitkári címmel és jelleggel tün
tette ki. Őszinte örömmel közöljük e hírt s szeretettel köszöntjük 
ügyosztályunk lelkes és buzgó munkását jól megérdemelt előlép
tetése alkalmából.

Előadói megbízatás. A nagyméltóságú vallás- és közokta
tásügyi m. kir. Minisztérium 159.076/911. sz. rendeletével a gyógy
pedagógiai intézetek országos szaktanácsának előadói teendőivel 
az 1912. évre újból Berkes János eddigi előadó bízatott meg.
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Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa 1911. évi december hó 16-án tartott gyűlésének 
tárgysorozata :

1. Temesvár sz. kir. város polgármesterének a snk. int. 
igazgatójának érdekében való felterjesztése.

2. A snk. váci kir. orsz. int. igazgatóságának a tanulatlan 
sn. leányok foglalkoztatása iránti felterjesztése.

3. A vakok budapesti intézete igazgatóságának évvégi juta
lomdíjak felhasználása iránti javaslata.

4. A vakokat gyámolitó orsz. egyesület elnökségének a ter
helt vakok számára egy külön intézet felállítása iránti felterjesztése.

5. A snk. szegedi int. igazgatóságának a női kézimunka 
tanítónő lemondására vonatkozó jelentése.

6. A snk. kecskeméti intézete tantestületének jegyzőkönyve.
7. A snk. körmöcbányai intézete igazgatóságának a r. k. 

hitoktató szakvizsgálata iránti felterjesztése.
8. A snk. szegedi intézete igazgatóságának a beszédhibások 

gyógyító tanfolyamára vonatkozó jelentése.
9. A snk. debreceni intézete igazgatóságának a rajztanítás 

óradíjainak helyesbítése iránti felterjesztése.
10. Az érzéki és az értelmi fogyatékosok tanítási kötelezett

ségére vonatkozó törvényjavaslatnak további sorsára vonatkozó 
javaslat.

11. Az intézetek évközi megvizsgálása.
12. Torontál vármegye kir. tanfelügyelőségének felterjesztése 

Nagybecskereken létesítendő kisegítő-iskola tárgyában.
A gyógypedagógiai oktatás ügy a képviselőházban. A

képviselőház 1911. évi december hó 19-iki gyűlésén dr. Preszly 
Elemér orsz. képviselő az 1912. évi költségvetés tárgyalása alkal
mával tartott beszédében a gyógypedagógiai oktatás ügyről a 
következőket mondotta:

„Áttérve, t. képviselőház a gyógypedagógia tételére, itt kö
szönettel tartozom a t. közoktatásügyi miniszter úrnak, hogy a 
gyógypedagógiai tanárok státusrendezését, Ígéretéhez képest, már 
ebben a költségvetésben, meglehetősen megvalósítani igyekszik, 
amennyiben 29.190 koronát állított be a költségvetésbe a gyógy
pedagógiai tanárok státusrendezésére. Vannak azonban itt még 
mindig sérelmek, vannak egyes panaszok. Az első panaszuk ezen 
gyógypedagógiai tanároknak, hogy ámbár a t. közoktatásügyi 
miniszter úr azt helyezte kilátásba, hogy a polgári iskolai tan
személyzet létszáma rendezésének mintájára azokkal egyenran
gúan szándékozik anyagi helyzetüket rendezni, az nem történt 
meg és még mindig meglehetős nagy a különbség a polgárt 
iskolai és a siketnéma-intézeti tanárok között, még pedig ezen 
siketnéma-intézeti tanerők, illetőleg a gyógypedagógiai tanárok 
rovására. Mert, t. képviselőház, itt egy olyan ¡ellenséggel állunk 
szemben, amely a polgári iskotai tanároknál és egyéb státusok
nál nem szokott előfordulni.

Én t. i. készségei elismerem és koncedálom azt, hogy a t.
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közoktatásügyi miniszter úr évrőlévre a XI. fizetési osztályban 
levő állások nagy részét megszüntetni iparkodik és ezt meg is 
teszi. De ugyanakkor amikor ily felentékeny számú XI. íizetésbeti 
osztályt megszüntet, ugyanakkor új intézeteknek szervezése és új 
intézeteknél alkalmazandó új tanerők kinevezése folytán megint 
egy jelentékeny szám kerül bele ezekben az új intézetekben a 
XI. fizetési osztályba, ami az egész státusrendezést — hogy úgy 
fejezzem ki magamat — megrontja, mert nem érjük el vele azt a 
törekvést, amelyet jogosnak és méltányosnak elismerek, hogy t. i. 
a XI. fizetési osztály teljesen megszűnjék és a miniszter úr Ígé
retéhez képest a X-be, IX-be és VUl-ba legyenek megharmadolva 
ezen tanárok, s az egész státus ezen három fizetési osztályba 
legyen beosztva.

Sürgetem egyúttal az érzéki és értelmi fogyatkozásban szen
vedők oktatásáról szóló törvényjavaslatnak mielőbbi beterjesztését. 
E tekintetben a költségvetés indokolásának egy szomorú passzu
sát leszek bátor felolvasni, amely szerint maga a t. kultuszminisz
ter úr elismeri és hangoztatja, hogy (olvassa): „a siketnéma 
intézetek elégtelensége miatt, aminek oka az anyagiak hiányában 
rejlik, több ezerre tehető hazánkban azon siketnémák száma, akik 
teljesen analfabéták és akik ennélfogva a társadalom kegyelem
kenyerére vannak utalva“. Hogy ez mit jelent, azt nem szükséges 
ecsetelnem. Jelenti azt, hogy több ezerre rúg azon emberek 
száma, akik a sors mostohasága folytán betegnek, süketnémának 
születtek és akiknek a magyar kultúra nem teszi lehetővé, nem 
ad módot arra, hogy az állati életet élő siketnémaságból, elvé
gezve a tanfolyamokat, Írni-olvasni tudó, gondolkozó, az értelmi 
életben résztvevő állampolgárokká lehessenek. Épen azért kérem 
a t. miniszter urat, hozza mielőbb a ház elé ezt a javaslatot és 
meg lehet győződve, hogy minden párta legnagyobb szimpátiá
val fogja azt fogadni és a szükséges költségeket meg fogja 
szavazni,

Hogy mennyire hátra vagyunk még e tekintetben, legyen 
szabad erre nézve a franciaországi állapotokat ismertetnem. Francia- 
országban a siketnémák száma az 1901. évi népszámlálás adatai 
szerint 19.514, ezzel szemben a sokk 1 kisebb népességű Magyar- 
országon a siketnémák száma volt 1900 bán 22.126, vagyis nem
csak aránylagosan, de abszolút számokban is sokkal nagyobb; 
a vakoké 16,782, a hülyékké 26.659 vagyis összesen 80.000-re 
rúg ezen szerencsétlenek száma, és ebből a 80.000-ből több 
ezerre rúg azoknak a száma, akik az intézetek elégtelensége miatt 
oktatásban nem részesülhetnek.

A t. kultuszminiszter úr által e tekintetben készített törvény- 
javaslat azon intézkedését, amely az új intézetek felállítását a tör
vényhatóságok kötelességévé teszi, nem tartom szerencsés meg
oldásnak, mert attól félek, hogy ezzel az intézkedéssel ad calen- 
das graecas halászijuk az intézetek felállítását.

Félő ugyanis, hogy a törvényhatóságok nem lesznek abban 
az anyagi helyzetben, hogy a törvény által rájuk szabott feladat
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nak eleget tehessenek és az iskolát felállíthassák. Mindenesetre 
kérem a t. kultuszminiszter urat, hogy mielőtt ezt a törvényjavas
latot, ide a parlament elé hozza, bocsássa egy szaktanácskozmány 
elé és arra hívja meg mindazokat, akik e kérdőben szakértők 
és illetékesek, elsősorban a siketnéma intézeti tanárokat — fenn
álló egyesületeik révén, — hiszen ők eddig is és ezután is a 
siketnéma ügynek lelkes munkásai voltak és lesznek, és remél
hető, hogy rövid időn belül a siketnéma-ügyet Magyarországon 
is európai nivóra fogják emelni.“

Az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők kötelező 
oktatásáról készített törvénytervezetet illetőleg az a nézetünk, hogy 
a képviselő úr felszólalása s a tervezet egyik intézkedésével 
szemben való állásfoglalása kissé korai volt. Á tervezet ma még 
az előkészítés stádiumában van s még nem érett meg arra, hogy 
a képviselőházban képezze megbeszélés anyagát. Annyival inkább, 
mert az csak a szaktanács tervezete s még ma csak a magunk 
szakkörei foglalkoznak vele. Csak nem rég küldte el a szaktanács 
a testületeknek hozzászólás végett, s a vélemények beérkezvén, 
tudomásunk szerint a szaktanács egyik legközelebbi gyűlésén fog 
a szaktanács néhány vidéki tagjának bevonásával újból tár
gyaltatni.

Karácsonyfa ünnepélyek. Szegeden a siketnémák intéze
tében nagy és előkelő közönség jelenlétében tartották meg de
cember 21-én a karácsonyfa-ünnepséget, melyen az ünnepi 
beszédet Jászay Géza c. püspök mondotta. Az ünnepséget a 
szegedi tanítónőképző növendékei rendezték és azon a városi 
tanács, az összes egyházak és jótékony nőegyletek szintén kép
viseltették magukat. Az ünnepség a tanítónőképző növendékeinek 
énekével „Dicsőség mennyben az Istennek“ c. egyházi énekkel 
vette kezdetét; a szépen előadott ének tartalma alatt a 4 m. 
magas és rendkivül díszes karácsonyfán sok száz magnezium- 
gyertya égett és ezernyi csillagocska ragyogó fényt árasztott 
köröskörül, amit a kis siketnémák de a közönség is gyönyör
ködve nézett. Ezt követte Jászay Géza c. püspök fényes szárnya- 
lásu beszéde, melyben az intézet keletkezéséről és hivatásáról is 
a legmelegebb szavakkal emlékezett meg. majd Tömör B. rkád- 
nak a „Fehér karácsony“ c. versét szavalta el Balog Olga IV. éves 
tanítónőjelölt a közönség élénk tetszése mellett. Mélyen megha
totta a jelenlevőket és sokakat könnyekre fakasztott Karg Mariska 
VII. osztályú siketnéma leány szavalata, ki Hints Sándornak 
„Karácsonyi imá“-ját mondta el tisztán érthető kiejtéssel. Utána 
Grentzner A. „Karácsonfa“ című dalát énekelték Csányi Ilona, 
Abelshauser Juliska, Hajdú Mariska, Kanyó Mariska, Tary Etelka 
és Zahradnyik Ilona tanítónőjelőltek Baranyai Erzsébet precíz 
zongorakisérete mellett Ezután Csiki Kamilla IV. éves tanítónő- 
jelölt átadta a karácsonyfát és ajándékokat a sikefnémáknak kik
nek nevében Hengert József Vili. osztályú siketnéma tanuló mon
dott köszönetét. Szép tiszta kiejtése az összes jelenlevőket nagy 
csodálkozásra késztette. Igen szépen adták elő ezután a tanítónő
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jelöltek Beethovennek „Isten dicsősége“ c. énekét, mely után Klug 
Péter igazgató az ünnepség rendezőinek, Jászay Géza c. püs
pöknek és a megjelenteknek meleg szavakban fejezte ki köszö
netét, kérvén az intézet további támogatását. Végül az ajándékokat 
osztották ki. Mindenik növendék kapott diót, mogyorót almát, 
cukrot és egyéb édességeket, továbbá játékokat, babákat, képes 
könyveket, kézimunkákat, képeslevelező-lapokat, „Siketnémák zseb- 
könyve“-t, levélpapirosokat, ruházatot stb.-t.

A pozsonyi siketnéma-intézeti segélyegyesület december hó 
22-kén (pénteken) délután 4 órakor a Török Ferenc-utcában levő 
új intézet tornatermében gyámoltjainak karácsonyfa-ünnepséget 
rendezett, melyen Pozsony város társadalmából igen sokan vet
tek részt.

A vakok budapesti országos intézete karácsony előestéjén 
pásztorjátékkal egybekötött karácsonyfa ünnepélyt tartott. A nö
vendékek „Küzdelem a capitóliumért“ című pásztorjátékot kor
szerű jelmezekben játszották. Az óvós gyermekek alkalmi szava
latokkal gyönyörködtették társaikat és a házi népet. A kis Jézus 
születését a jászolban egy vak leányka jelképezte. Az ünnepély 
után az igazgató mondott alkalmi beszédet és kiosztotta a sok 
szép ajándéktárgyakat. Az ünnepélyt január hó 6-án a vakok 
kölcsönkönyvtára javára belépő-díj mellett megismételték. Igen 
sokan vettek részt a sikerült ünnepélyen.

A vakok szegedi intézete is tartott pásztorjátékkal egybe
kötött karácsonyfa ünnepélyt, Az ünnepély műsorát az igazgató 
beszéde nyitotta meg. A „Betlehemi bakter“ című pásztorjátékot 
az intézet 7 növendéke adta elő. A karácsonyfa méltatását Jászai 
Géza címzetes püspök végezte, A növendékek azonkívül szép 
énekkel gyönyörködtették a nagyszámban egybegyült közönséget.

Pozsonyi Siketnémák Otthona elnevezés alatt e napok
ban új egyesület alakult, melynek célja a munkanélküli, agg 
siketnémák támogatása. Ezen egyesületbe megválaszíattak: elnökül: 
Weisz Zoltán műszaki rajzoló, jegyzőül: Braun János, pénztá
rosul : Buda János, ellenőrül: Knotek Péter, számvevőül: Sten- 
czinger Gyula. Választmányi tagokul Kolosváry István, Wollmann 
József és Schwarz József.

Dr. Imrédy Kálmán a vakokat gyámolító országos egye
sület ejnöke lemondott 14 éven át viselt elnöki állásáról. Az 
egyesület választmánya dec. hó 27-én Herodek Károly elnöklé
sével gyűlést tartott, melyen mély sajnálatát fejezte ki, hogy min
den kísérlet meghiúsult arra, hogy az elnök állását továbbra is 
megtartsa; méltatta Imrédynek az egyesület körül kifejtett buzgól- 
kodását és sikereit. Buzgólkodásának lehet tulajdonítani, hogy az 
egyesületnek ma már mintegy 130.000 korona vagyona van és 
bevétele meghaladja a 250.000 koronát. Lemondásával az egye
sületet nagy veszteség éri.

Elnöklő indítványára kimondta a választmány, hogy az elnök 
megmásíthatlan elhatározását kiváló érdemei elismerése és őszinte 
sajnálkozása mellett veszi tudomásul. Egyúttal Vitár Rezső javas
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latára elhatározta a választmány, hogy a lemondott elnök műkö
désének történetét a legközelebbi közgyűlés elé terjesztendő je
lentésében megiratja s a közgyűlésen javaslatot tesz, hogy nevére 
egy 6000 koronás alapítvány hasítassék ki és arcképét az egye
sület részére megfestesse. Felszólalt a választmányban a vakok
nak ott levő két képviselője is, akik szintén nagy elismeréssel 
emlékeztek meg az elnök érdemeiről.

A magunk részéről is őszintén sajnáljuk Öméltóságá
nak az ügy teréről való távozását. Derék, jellemes, kötelesség- 
tudó és nemesszívü vezetőt vesztett benne az egyesület. Ő volt 
az egyesületnek első elnöke s nemcsak anyagi szempontból 
virágoztatta fel az egyesületet, hanem mintegy 400 vakot jutta
tott foglalkozáshoz és az ország különböző részeiben működő 
8 foglalkoztató műhely, illetve fiókegyesüiet hirdeti az ő buzgól- 
kodásának, az ügy iránt való cselekvő szeretetének elévülhetlen 
érdemeit.

Az ifjú vakok érdekében. Az ifjú vakok szombathelyi intézeté
nek iparos gyámoltakból álló házi zenekara múlt év dec. hó 6-án 
az igazgató vezetésével Szentgotthardon volt. Az igazgató „Vakok 
a Társadalomban“ címen felolvasást tartott. A hangverseny anya
gilag kielégítően, erkölcsileg pedig igen jól sikerült Az igazgató
ság hangversenyeket akar tartani Vasvármegye többi járási szék
helyein is.

A vakokat gvámolító országos egyesület dunántúli fiókja 
f. évi január hó 13 án Szombathelyen a kulturházban jelmezes 
bált rendezett.

A dunántúli vakokat gyámolító egyesület és az ifjú vakok 
intézetének testületé Náray-Szabó László alelnök vezetésével részt 
vett gróf Mikes János szombathelyi püspök beiktatásának ünne
pélyén. A püspök megigérte, hogy az egyesületet támogatni 
fogja. Török Sándornak meghívására pedig kiiátásba helyezte, 
hogy az intézetet mielőbb, majd későbben pedig az igazgató 
engedélyével gyakrabban is fel fogja keresni, hogy a vakokat 
lelki vigaszban részesítse.

IRODALMI SZEMLE.
Vakok tanárainak zsebkönyve. A zsebkönyv a vakok 

németországi, ausztriai, magyarországi és schweizi intézeteiről 
közöl statisztikai adatokat. Németországban a vakok részére 33 
nevelő intézet áll fenn, melyből 12 magánintézet, 10 tartományi, 
3 királyi, 1 állami, 2 városi, 4 nagyhercegségi és 1 kerületi inté
zet. A legrégibb a steglici intézet (1806-ban). A legfiatalabb a 
steglici izraelita magánintézet (1910). Növendéklétszámra nézve a 
legnagyobb a boroszlói (236), a düreni (230), a chemnitzi (220). 
Az oktatásban részesülő növendékek száma 2763, akik közül 
internátusbán lakott 2528, externátusban 50 és iskolába járt 185.
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Ezt a növendéklétszámot tanította 221 épérzékű és 29 vak tanár, 
továbbá 100 iparos mester.

Ausztriában 16 intézet van, túlnyomó része magánintézet. 
A legrégibb a bécsi császári és királyi intézet (1804). A legfiata
labb a prágai Deyl-féle magánintézet (1910). A 16 intézetben 
691 növendék nyer elhelyezést, akiket 90 látó és 25 vak tanár 
tanít. Az ipari oktatást 20 mester végzi.

Schweizban 5 intézet van, az 5 közül csak 3 szolgáltatott 
be adatokat, a legnagyobb a könici intézet, 35 növendékkel. A 3 
intézetben 9 látó és 3 vak tanár tanítja a növendékeket. A mes
terek száma 2.

A zsebnaptár beszámol a fizetésekről is. Legmagasabb fize
tése a steglici intézet igazgatójának van, mely 5400—7200 márkáig 
megy fel, azonkívül háromszor három évenként 600 márka pót
lékot kap. Ugyanitt a főtanító fizetése 3000—6000 márkáig ¡négy 
s ötször háromévenként 600 márka pótlékot kap. A rendes tanító 
2400-4800 M-ig megy és 3 évenként 3-szor 400 M. továbbá
3 évenként 4-szer 300 M. pótlékot kap.

Németországban a vakok részére fennálló foglalkoztató mű
helyek, egyletek, azilumok és otthonok száma 51-et tesz ki; 
Ausztriában 21; Magyarországon 8; Schweizban 12.

Központi könyvtár vau a vakok részére Hamburgban (11553 
kötet), Lipcsében (2500 köret). Steglitzben (12000 kötet). Ausztriá
ban, Becsben a kölcsönkönyvtár 10.000 kötetből áll; ugyanott a 
központi könyvtár, melyet a kultuszminisztérium szubvencionál 
3000 kötetet számlál. Zenemüvek kölcsönkönyvíára Purkersdorf- 
ban van s a kötetek száma 1000. Schweizban még nincs kölcsön 
könyvtár, nálunk a kölcsönkönyvtár köteteinek száma a 2000-et 
meghaladja.

A zsebkönyvből megtudhatjuk, hogy a vakok tanárainak 
eddig XIII. kongresszusnk volt; az első 1873-ban, az utolsó 1910- 
ben e kettő Bécsben volt.

Igen nagy szolgálatot tesz a zsebkönyv taneszközfelszerelés 
szempontjából, amennyiben részletesen felsorolja a beszerzési 
forrásokat. Meg tudjuk a zsebkönyvből azt is, hogy német nyom
tatásban jelenik meg a legtöbb folyóirat a vakok részére. Utánuk 
következnek az angolok, majd a franciák, sajnos, hogy a Vakok 
Közlönye nem említtetett fel, pedig már VI. évfolyama jelenik meg.

A Vakok Közlönye január havában a VI. évfolyamát kezdte 
meg. Célja a vakokat az őket érdeklő kérdésekben tájékoztatni, 
a tárcarovaíban szórakoztatni, a nagyvilágból őket érdeklő híreket 
közölni, a hasznos tudnivalók rovatában ismereteiket gyarapítani 
és a szünóra című fejezet alatt mulatságos perceket szerezni. A 
pontrendszerben megjelenő havi folyóirat előfizetési ára egy évre
4 korona. Kérjük lapunk olvasóit, szíveskedjenek a Vakok Köz
lönyét a művelt vakok körében terjeszteni.

Vakokról való gondoskodás címen dr. Szili Adolf egyetemi 
tanár a Pester Lloyd dec. 28-iki számában hosszabb közleményt 
írt. E cikket abból az ötletből közli, hogy az illetékes körök az
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érzéki és értelmi fogyatékosok tankötelezettségének kimondásával 
foglalkoznak. A legújabb statisztikai adatok alapján megállapítja, 
hogy hazánkban 1163 tanköteleskoru vak gyermek van, akik közül 
342 részesül oktatásban. Szól a siketnémaság és vakság etoló
giájáról és megállapítja, hogy a vakság a későbbi korban gya
koribb, a siketnémaság ellenben a gyermekkor betegsége. A cikk 
további részében a később megvakultak kiképzését sürgeti, mert 
hiszen ez a csapás akkor lesz elviselhetővé, hogyha az illető 
valamely iparban kiképeztetik és az írás-olvasást elsajátítja. Meleg 
szeretettel emlékszik meg a vakok könyvtáráról is, melynek ő 
hazánkban egyik leglelkesebb barátja.

A „Siketnémák zsebnaptára“ melyet Györgyfy Ákos és 
Szenígyörgyi Gusztáv szerkesztenek az 1912. évben is megjelent 
változatos tartalommal s ügyes összeállításban. Közli az 1911. 
év nevezetes eseményeit s általános tájékoztatást ad a siketné
máknak szükséges és hasznos dolgokról. A csinos kiállítású nap
tár 1 K árban kapható a szerkesztőknél Vácon.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A vakok tokiói intézete. A vakok tokiói intézete, mely 

alapítási idejétől (1875) Tokyo Mo-a-gakko-nsk neveztetett s mely 
vakok és siketnémák intézete volt, ezen év szeptemberében két 
részre oszlott. Az előbbinek neve: Tokyo Mogakko és az utóbbi 
Tokyo Ro-a-gakko lett. Az intézetet az 1875-ik év május 22-én 
alakult egyesület alapította. Az oktatást vak és siketnéma gyerme
kekkel azonban csak 1880-ban kezdték meg. 1885 ben az állam 
fenhatósága alá került az intézet, s mint ilyen a kultuszministe- 
rium felügyelete alá helyeztetett. A növendékek egyre növekedő 
száma végre 1889-ben meghozta az új építkezést, melyet azonban 
Sasiig gachóba és Koishikawakuba tervezték. Ezen intézetet a csá
szárné jelenlétében nyitották meg. 1907-ben végre elfogadták az 
egyesített intézetek szétválasztását s ezen új intézet elkészültével a 
császárné az intézet igazgatóját, tanárait és növendékeit gazdag 
ajándékkal lepte meg.

Az intézeti oktatás ideje 5 év. A gyermekeket 10—16 éves 
korukig veszik fel mindkét nemből vegyesen. Tantárgyak: japán 
nyelv- és irodalom, számolás, társalgás és torna. A nyelv- és iro
dalmi, valamint a társalgási órák keretében földrajzi, történelmi, 
természetrajzi- és egyéb hasznos ismeretek taníttatnak. Ilyen iga
zán praktikus oktatási módszerrel szemben ott találjuk a zenét és 
a »Shin-am-1 az Akapunkturt és Knetkurt. Egy növendék sem 
tanulhatja mindkét szakmát egyszerre. Akik zenét tanulnak, azok 
csak japán Koto-i hegedű játékot gyakorolják, míg az utóbbiak a 
physiologiát, anatómiát és egészségtant tanulják, mint a másságé 
szükségleteit. Vakok részére tanítóképzőjük van. 1910-ben ez inté
zetnek 134 növendéke volt. Séra.
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Az Észak-Amerikai egyesült államok és Canada siket- 
néma-intézeteinek statisztikája. Az Egyesült Államokban van 
147, Canadában pedig 7, vagyis összesen: 154 intézet. A 
154 intézet közül állami 45, városi 53, magánjellegű 54 és 
felekezeti jellegű 2 intézet. A 45 állami intézet közül 6 intézet 
vakok intézetével kapcsolatos. A magánjellegű intézetek közül 
3 egyszersmint szintén vakok intézete is.

Az oktatásban részesülő növendékek száma 12.619. Ezek 
közül a hangbeszéd segélyével 9402 növendék, 75% az újj abc 
és az írás segélyével pedig 3217 növendék, 25% részesül 
oktatásban.

Kevés oly intézet van Észak-Amerikában, amelyben tisztán 
csak a német módszer az uralkodó. A legtöbb intézetben a vegyes 
módszer szerint tanítanak.

Hogy az amerikai intézetekről fogalmat szerezzünk, e vég
ből az álábbiakban megismertetjük egyik másik intézet értesítőjét:

1. A Pennsylvaniai intézet 1909—1910. tanévi értesítője, 
díszes, illusztrációkban gazdag reklám munka. Az illusztrációk 
több oldalról mutatják be a négy hatalmas épületből álló pavillon- 
rendszerü intézetet, mely nagy park közepén, zöld pázsittal és 
ápolt utakkal van körülvéve.

Az első fejezetben fel vannak sorolva a felügyelő-bizott
ságok tagjai, az egyes szakcsoportok vezetőinek névsora és az 
intézet tanszemélyzete.

A második fejezet az elmúlt tanév egészségügyi állapotával 
foglalkozik. Ugyan e fejezet megemlíti, hogy az intézetben most 
már teljesen a német módszer szerint tanítanak. Érdekes, hogy 
szükségesnek tartják megokolni és azzal okolják meg a hang
beszéd tanulásának előnyét, mert azáltal lehetővé válik az, hogy 
az intézetet végzett növendékek a középiskolákat is látogathassák. 
Büszkeséggel állítja az intézet igazgatója, hogy a legutóbbi iskolaév 
végén elbocsájtott növendékek % része ma a középiskolákban 
folytatja tanulmányait. Ugyanitt említést tesznek a Bruhm-Müller 
féle tanítási eljárásról (rendszeres leolvasási gyakorlatok), melyet a 
nagyot halló, halló-néma és a később megsiketült gyermekek 
tanításánál alkalmaznak nagy eredménnyel.

A növendékek száma a tanév végén 532 volt, közülök 296 
fió és 236 leány. Ezeken kívül a nőnevelési bizottság jelentésé
ben említés tétetik egy 11 éves Frick Mária nevű vaksiketnéma 
leány gyönyörű tanulásbeli előmeneteléről is.

Az intézet egy tanévi kiadása 178.526'35 volt, mely 
kiadás részben állami- és városi javadalomból, alapítványok kama
taiból, szülők és hozzátartozók díjaiból, egyesületek és magáno
sok segélyeiből és gyűjtés útján fedeztetett.

Egy további fejezet a megsiketülés okaival foglalkozik. Jelen
legi növendékeinek 38%-a született siketen.

A növendékek kora az 5. év és a betöltött 21. életév között
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váltakozik. Tehát a betöltött 5. évvel vétetnek fel a növendékek 
és legkésőbb a betöltött 21. évvel hagyják el azt.

Az 532 növendéket 55 osztályban ugyanannyi osztályvezető 
(tanítónő) tanítja. A növendékek tanulmánya alsó, középső és 
felső fokra van osztva. Minden egyes fok négy évfolyamú, úgy, 
hogy a képzés ideje 12 év. Egy-egy osztály növendéklétszáma 
8— 12.

Az alsó fok tantárgyai: kiejtés, szájról-olvasás, írás és fogal
mazási előgyakorlatok, kézügyességi gyakorlatok, rajz és torna. 
A napi tanítási idő reggel fél kilenctől délutáni 1 óráig tárté fokon.

A középső fok tárgyai: kiejtés, szájról-olvasás, írás, fogal
mazás, számtan, történelmi elbeszélések, földrajz, rajz és torna. 
A tanítási idő reggeli háromnegyed nyolc órától délutáni egy 
óráig tart.

A felső fok tárgyai: leíró szemléltető oktatás, szájról-olvasás, 
fogalmazás, fonetikus írás (visible speech) Anglia és. Amerika 
történelme részletesen, a világtörténelem vázlatosan, fizikai és poli
tikai földrajz, irodalom, nyelvtan, számtan, algebra, természettan, 
vegytan, alkotmánytan és rajz. A tanítási idő d. e. fél 11 órától 
1 óráig és d. u. 2 órától fél 5 óráig tart.

A leányok szerdán, a fiúk szombaton délután szünetelnek.
A tananyag úgy van megválogatva és összeállítva, hogy a 

növendékek elvégezve az intézetet, a középiskolákba való fel
vételre alkalmasak legyenek. Hogy e céljukat elérték, a gyakorlat 
bizonyítja, sőt 2 volt növendékük ma már egyetemi tanulmányo
kat is folytat.

Különös gondot fordít az intézet arra, hogy a növendékek
kel megkedveltesse az olvasást. E célra napi lapok, folyóiratok, 
útleírások, történelmi elbeszélések és szépirodalmi művek állanak 
a növendékek rendelkezésére az intézeti olvasóteremben. A növen
dékek az olvasott könyvek tartalmáról írásban tartoznak elszá
molni a feljebbvalóik előtt.

Nagy súlyt helyeznek arra, hogy a növendékek az erkölcsi 
kötelességgel és társadalmi szokásokkal megbarátkozzanak; hogy 
becsületes, szorgalmas és egyenes jellemű emberek váljanak 
belőlük.

A növendékek fogalom köreinek bővítésére hetenkint tanul
mányi kirándulásokat rendeznek s e célra költséget nem kiméinek.

A szorgalmas tanulók, akik amellett jó magaviseletét is tanú
sítottak, a nyilvános ünnepélyes vizsga alkalmával különféle kitün
tetésben és jutalmakban részesülnek.

Az elméleti képzés mellett nem kevésbbé súlyt helyeznek a 
növendékek gyakorlati képzésére is. A múlt tanévben a követ
kező iparágakban nyertek oktatást a 2 felsőbb fok növendékei 
oly mértékben, hogy annak idején az intézetet elhagyva, a tanult 
iparágak, kenyérkeresetet biztosítanak nekik.

A pékmesterséget tanulta 8 növendék, kőműves volt 10, 
cementmunkás 3, mészáros 2, kárpitos 32, asztalos 6, székfonó 5,
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mezei munkás 3, kertész 3, ruhatisztító 8, festő 10, cipész 32, 
üveges 3, tapétás 5, nyomdász 26, linoleummetsző 6, férfi szabó 
45 és mérnöki rajzoló volt 4 növendék. A leányok közül szakácsnő 
volt 20, a szövőműhelyben dolgozott 40, női szabó 65, fehér
nemű varró 10 és a háztartásba beosztva volt 40 leány növendék.

A fent említett foglalkozási ágakhoz úgy vannak beosztva 
a növendékek, hogy az intézet különféle szükségleteit ellátni képe
sek legyenek.

A középső fok növendékei naponta d. u. 2-től 5 óráig, a 
felső fok növendékei pedig d. e. 7—10 óráig és d. u. 5—8 óráig 
vannak műhelymunkával elfoglalva.

Nagy gondot fordít az intézet arra is, hogy elsőrendű, kép
zett, kötelességet tudó, lelkes tanerőkkel rendelkezzék; azokat 
tehát, miután Amerikában jelenleg még külön e céhe tanerők 
nem képeztetnek, maga az intézet képzi. Havonta pedig mód
szertani értekezletre hivatnak össze a tantestületi tagok.

Az utolsó fejezet tájékoztatást nyújt a siketnéma gyermekek 
felvételére vonatkozólag. Végül az intézet körzetében lakó, fel
vételre váró siketnéma gyermekek hosszú névsorát találjuk, ami 
bizony azt bizonyítja, hogy a siketnémáknak aránylag még csak 
igen csekély száma részesül oktatásban az Egyesült Államok
ban is.

(Folyt, köv.) Közli: Michels.

VEGYES.
Gyászrovat. Berkes János igazgatót súlyos veszteség érte 

január 5-én édes anyja elhunytával. Az agg matróna 85 évet élt 
meg s utolsó percig víg és kedélyes volt. Halála csendes elszen- 
derülés volt, úgy hogy környezete csak később vette észre kimúlását.

Séra Lajos kartársunk édes atyja f. évi január hó 4-én 63 
éves korában hosszas szenvedés után elhalálozott. A boldogultat 
január hó 6-án temették el Sümegen.

A gyászba borultaknak mély részvétünket fejezzük ki.
A vakok királyi intézetében az irgalmas nővérek folyó 

évvel töltik be áldásos működésüknek negyedszázados évforduló
ját. A nővérek jótékony munkálkodását áldják azon vakok százai, 
akik szerencsések lehettek nemes szivük jóságát az intézet falai 
között élvezni.

A tankötelezettség kérdéséhez. Most, hogy az érzéki és 
értelmi fogyatékosok tankötelezettsége a napi kérdések közé véte
tett fel, nem lesz érdektelen, ha ennek a kérdésnek előzményeit 
is felkutatjuk s közöljük. A siketnémák és vakok tankötelezettsé
gének kérdése legelőször az 1848-ik évi tanügyi kongresszuson 
vettetett fel. A „Jótékonysági intézetek ügyében fáradozó albizott
ság“ tagjai Halványi János és Kolonits Antal terjesztettek elő
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javaslatot, melynek 5-ik pontja így szól: „Miután e hazában 8000. 
siketnémánál is több található, szükséges, hogy az országgyűlés 
törvényhozás útján rendezze a siketnémák nevelésügyét". Á kon
gresszus 1848 július 23-án tárgyalta és fogadta el ezt a javaslatot 
a vakok tankötelezettségével egyetemben. Ugyancsak cikkezett is 
ez ügyben Kolonits Antal 1854-ben, azt írván : „Vajha elérhető 
volna, hogy hazánkban is, mint más országokban, minden siket
néma gyermek részesülne az intézeti növeltetésben“. Úgy a hatá
rozatnak, valamint a cikknek sem lett eredménye. Sürgetőbb és 
állandóan felszínen tartott kérdés maradt a tankötelezettség 1887 
óta, midőn „Kalauz“ címen az első szaklap megindult. A lap 
szerkesztője az 1-ső számban „A törvényhozás és társadalom 
kötelezettségei a siketnémákkal szemben“ című cikkében így ír:
„ . . . az első lépést a kormánynak kell megtennie azzal, hogy a 
siketnémák köteles tanítását elrendelje“. Ugyanilyen értelemben 
cikkezett többször Schaffer Károly s a „Kalauzának több munka
társa. Az eszme tehát érlelődött. Határozottabb alakot öltött fel 
a Millennium idejében, midőn a siketnéma intézeteknél alkalma
zottak az első gyűlést kívánták összehívni. Ennek a gyűlésnek 
tárgysorozata 1-ső pontjául az előkészítő bizottság — mely Scherer 
István elnöklete alatt: Schaffer Károly, Berinza János, Borbély 
Sándor, Adler Simon bizottsági tagokból állott — 1894 novem
ber 17-én tartott gyűlésén a siketnémák tankötelezettségét tűzte 
ki. Ez a gyűlés elmaradt, de a II. egyetemes tanügyi kongresszus 
emberbaráti szakosztálya 1896 július 7-én Roboz József, Frim 
Jakab, Pivár Ignác előadói javaslatai alapján kimondotta, hogy 
„1. Szükséges, hogy a siketnémák, vakok, hülyék és gyenge- 
elméjűek oktatásügye rendeztessék, hogy e szerencsétlenekre 
nézve a betöltött 7-ik életévtől a 15-ikig a tankötelezettség 
kimondassák“. Ezentúl már sűrűbben találkozunk a tankötelezett
ség követelésével. Az 1899. évi Nemzetközi Gyermekvédő Kon
gresszuson Schaffer Károly és Borbély Sándor határozati javas
lataiknak első pontja az, hogy „a tankötelezettség a siketnémákra 
is kimondassák“. Pivár Ignác javaslata, bár nem határozottan, 
ugyanazt kívánta a vakokra nézve is kimondatni, midőn így for- 
mulázza javaslatát: „a vakok elhanyagolt felkarolása és előmoz
dítása végett mielőbb a kor kívánalmainak úgy intensive, mint 
extensive megfelelő intézkedések tétessenek“. Berinza János a 
szellemileg fogyatékosok érdekében kimondatta a kongresszus
sal, hogy „4. Hülyék és gyengeelméjűek tanítása ugyanazon 
tényezőknek teendője, akik az épelméjű gyermekek neveltetését 
intézik". A kérdés tehát állandóan felszínen maradt. Jelentős 
lépést tett e tárgyban a „Siketnéma Intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete“, midőn 1908-ban törvénytervezetet készített a siket
némák tankötelezettségéről. Ez a tervezet hivatalos tárgyalás alá 
nem vétetett ugyan, történelmi értéke azonban jelentékeny. Ilyen 
előzmények mellett keletkezett a jelenlegi törvénytervezet, mely 
már talán nem az íróasztal fiókja számára készült s szélesebb 
körökben fog tárgyaltatnj.
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A Magyarországi Tanítóegyesületek Országos Szövet
sége felhívást bocsátott ki a magyar tanítósághoz egyetemes tanító- 
gyűlés tartása tárgyában. Ezen VII. egyetemes tanítói gyűlés idejét 
a Szövetség igazgatósága f. év július 2., 3. és 4. napjaira tűzte 
ki. A gyűlés tagjai 5 (öt) K tagsági díjat fizetnek az egyetemes 
gyűlés pénztárába. Ezért az összegért a tagok megkapják az 
egyetemes gyűlés naplóját, a jelvényét és az igazoló jegyet. Egy
úttal részesülnek mindazon kedvezményekben, melyeket az egye
temes gyűlés tagjai számára megszerezni sikerül. Az egyetemes 
gyűlés tagsági díja február 1-től június 15-ig bezárólag küldhető 
Dallos István pénztáros címére (Vili., Práter-utca 31.). Az egye
temes gyűlésen sem szavazó, sem tanácskozó joggal nem vehet 
részt olyan tanító, aki a Szövetség kötelékébe tartozó egyesületek 
valamelyikének nem tagja.

A Pozsonyi Toldy-kör tudományos szakosztálya decem
ber hó 17-én, vasárnap d. u. 5 órakor rendezte az 1911 — 12. 
évadbeli második előadását. Deschenszky Ferenc, a siketnéma- 
intézet igazgatója a siketnémákról beszélt annyi közvetlenséggel, 
előadói rutinnal és hivatásszeretettel párosult szaktudással, hogy 
a nagy számban megjelent közönség ismételten meleg ovációk
ban részesítette a szerencsés előadót. Az egybegyült díszes közön
ség ritka érdeklődéssel kisérte az előadást. Szinte tolongás támadt, 
amikor a kis nebulók ügyességüket bemutatták. Dobrovits Mátyás 
dr., kir. tanácsos, szakosztályi elnök elragadtatva köszönte meg 
az előadónak a ritka élvezetet.

Hivatalos nyugtázás. Lapunk előfizetése címén az alább 
felsorolt összegek érkeztek a kiadóhivatalba:

1912. évre előfizettek: Siketnémák int. jolsva 10, Izr. siketn. 
int. Budapest 10, Siketn. int. Körmöcbánya 10, Gyógyped. int. 
Borosjenő 10, Tanári kar Jolsva 10, Mlinkó István Eger 10, 
Zsembery József Vác 5, Orsz. ped. könyvtár Budapest 9, Siketn. 
int. Debrecen 10, Áll. kisegítő-iskola Debrecen 10, Siketn. int. 
Vác 10, Áll. kisegítő-iskola Budapest 10 koronát.

Kötelező aláírások alapján fizettek: Vakokat gyánrolitó 
országos egyesület Miskolc 10, Mülier Lajos Kolozsvár 5, 
Lázár Pál Budapest 10, Török Sándor Szombathely 10, Kleitsch 
János Budapest 5, Tóth Zoltán Budapest 5, Séra Lajos Buda
pest 10, Fiedler Lajos Budapest^, Siketn. int. Arad 10, Beke 
Mózes Budapest 10, Benedek Ábrahám Budapest 5, Szende 
Sándor Budapest 10, Derbész Bertalan Budapest 10, Síanczel 
János Temesvár 10, Tamás István Ungvár 10, Siketn. int. Pozsony 
10, Varga Róbert Arad 10, Horváth Attiláné Budapest 10, Török 
Sándor Temesvár 10, Pischinger Nándor Budapest 10, Nemere 
Gyula Kecskemét 10, Góts Ottó Kecskemét 5, Török Gyula 
Budapest IC, dr. Vértes O. József Budapest 5, Schnellbach 
Ferenc Kaposvár 10 koronát.

Budapest, 1912. január 14.
A kiadóhivatal.

Vili., Mosonyi-utca 6.

Bichler I. könyvnyomdája, Budapest. III., Lajos-utca 94. sz.


