
Szemlélődések a  v ak o k  lelki világában.
Irta: Lovács József.

„Cogito, ergo sum“, mondá egyik régi híres bölcselő és 
ezzel egy nagy sarkigazságot mondott ki, mert aki nem gondol
kodik, annak testében vagy szunnyad, vagy beteg a lélek. Éber, 
egészséges lélek nélkül pedig nincs jellem, nincs önuralom, nincs 
erős elszánt akarat, nincs szilárd elhatározó képesség: egyszóval 
nincs élet szellemi értelemben véve.

A vak ember szintén gondolkodik, cselekszik, ítélni, követ
keztetni sőt alkotni, teremteni is képes: tehát ő is él. Él a szel
lemi élet valódi értelmében, mert az ő agyában is munkálkodik 
a lélek, csak másképen, mint az épérzékü, a látó emberében, 
akinek képzetalkotását a. látás támogatja, akinek eszmei tárházát 
a ragyogó színvilág gazdagítja, mert előbbinek lelke éppen a 
testi sötétség miatt tovább szendereg és lassabban fejlődik. És 
mert a ragyogó színvilág, káprázatos csillagos menybolt, a csodás 
természet előle örökre el van takarva, neki más, egészen más 
eszmevilága is van, mint a látó embernek. De az ép elméjű vak 
percipiáló és appercipiáló képessége alig különbözik a látóétól, 
ha helyesen közük vele az ismereteket vagyis, ha a felállított okta
tási módszer helyes és megfelel az ő egyéniségének. Az „ép 
testben ép lélék“ elve tehát inkább a beteges testre, a gyenge 
szervezetre vonatkoztatható, mintsem valamely érzékszerv hiányára- 
Világos példák erre a művészi magaslatra emelkedett vak zene
tanárok, zeneszerzők, költők, írók stb., de még inkább az ismert 
vak-siketnéma Keller Helén és több más, hasonló érzéki fogya
tékosságban szenvedők.

A vakok lelki világába, az ő sajátos gondolkodási körükbe 
óhajtanék egy kevés időre betekinteni.

Az emberi lélek, — ez a titokzatos valami, — ez az alkotó 
erő: a gondolatok keletkeztetője, az érzelmek forrása, az érzések 
kifejezője — mindenkor érdekes tanulmánytárgyát képezte a tudni 
vágyó emberiségnek. Érdekességét legjobban igazolja az a körül
mény, hogy maga a nép már ősidőktől fogva foglalkozott vele 
és erősen elkülönítette az anyagtól: a testtől. De, mert a saját 
hasznára megszelídített állatokban is fedezett fel valami olyast, 
mely felette áll a testnek, az anyagnak: a teremtés koronája, a 
homo sapiens Isten képmására teremtett magas lényének büszke
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öntudatában az állati testben lakozó valamit „pdrd“-nak, az emberi 
testben élő és munkálkodó energiát pedig v/élek“-mk, szellem
nek nevezte el.

De sőt a szellemek között is különbséget tett az emberiség 
tündérek és nemtők világában élő gyermekkora, mint a hogy a 
nép ma is különbséget tesz jó és rossz szellem között: előbbit 
jó tétiéleknek, utóbbit gonosz szellemnek, kísértetnek nevezvén.

így élt az emberiség évszázadok, talán évezredeken keresz
tül saját képzelete alkotta Isteneinek, jó és rossz szellemeinek 
társaságában, tarka bűvkörében, míg a kultúra lassankint a mesék 
országába száműzte a kóboldokat, viliiket, nemtőket a boszorká
nyokkal s más jó és gonosz szellemekkel együtt.

A kultúra csupán egyféle szellemfensőbbséget ismert el : a 
korszellemet, amely néha rombolva alkot és alkotva rombol; de 
amelynek nyomában műveltség és haladás fakad.

így értelmezve a szellemet, azt mondhatjuk, hogy átvitt érte
lemben tudást, műveltséget jelent. Műveltté lehet pedig minden 
ember, akinek szelleme ép csak akarnia kell és haladhat a töké
letesedés útján. A vaknak is meg van már manapság adva az 
alkalom lelke kiművelésére; vannak számos intézeteink e célra, 
ahol különleges eszközökkel és különleges oktatási módszer segé
lyével a hallás, tapintás és érzékelés útján ők is képesek, kevés 
kivétellel, mindazon ismereteket elsajátítani, melyeket az épérzé- 
kűek a látás segítségével szereznek meg. És a látóvilág legna
gyobb része mégis kétségbe vonja ennek lehetőségét és talán 
innen van az a szánakozó, hogy úgy mondjam, szinte lekicsinylő 
modora az épérzékűeknek a vakokkal szemben, mely őket oly 
fájdalmasan szokta érinteni. Egy alkalommal módomban volt meg
figyelni egy előkelő állású, de ma már nem élő főtisztviselőnek 
egyik vak művész- és zeneköltővel folytatott társalgását, mikor 
ez egy általa rendezendő hangversenyre hivta meg. Ez a magas 
rangú tisztviselő oly erős hangon beszélt a művészhez, mintha 
sikettel társalgott volna és a hangjában volt valami bántó leki
csinylő modor, mely a művészt eleinte módfelett bántotta, de csak 
pár pillanatig, mert később sajátságos mosoly jelent meg ajakán, 
melyet az talán udvarias mosolynak vett, de én leolvastam belőle 
a világtalan szivének minden érzését. Ebben a mosolyban ki volt 
fejezve az elkeseredés, a gúny, a gyűlölet és a megvetés, Szóval 
ez a mosoly azt mondotta: óh te szegény ember, mily törpe a 
lelked s hogy el tud ragadni kicsinyes hiúságod; de ha csak 
kikerülhetem, veled sem érintkezem többé, A hangversenyen akkor
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történetesen saját szerzeményeivel töltötte ki a műsort és íme az 
az úr legelsőnek jött üdvözölni a művészt és megrázván kezét, 
lelkesülten mondá: „Igazán a hallottak után nem tudtam volna 
magamnak megbocsájtani, ha ezt a gyönyörű koncertet elmulasz
tom, amely nekem oly felejthetlen kedves estélyt nyújtott“. A 
művész most sem szólt semmit, csak a szokott udvarias köszö
netét fejezte ki, de az a sajátságos mosoly ismét ott játszadozott 
ajakai körül.

Ezt a kis képet azonban csak azért mutattam be, hogy iga
zoljam fentebbi állításomat, mert célom tulajdonképen az, hogy 
némi betekintést engedjek a vakok, különösen pedig a felnőttebb 
korukban megvakultak lelki világába.

A lélektan művelése annak megalapítása, vagyis Plató és 
Aristoteles óta sohasem szünetelt, csupán a középkorban mutat 
kevesebb fejlődést, amikor Descartes és Hobbes spiritualisztikus 
és materialisztikus álláspontjai küzdöttek egymással. Ide soroz
hatjuk bátran Kantot is, aki megalapította ugyan a kísérleti lélek
tant, de ő maga nem művelte. A lélektannak reális alapokra 
helyezése Wundttal kezdődik, aki ép azért, mert kísérleti alapon 
kezdett dolgozni: főmüvének a „Fiziológiai lélektan“ címet adta. 
A mai lélekbúvárok azonban már valamennyien tapasztalati alapon 
dolgoznak, úgy hogy egyetemeink és más felsőbb tanintézeteink 
mellett mindenütt vannak úgynevezett psychologiai laboratóriu
mok. Ezenkívül pedig minden müveit állam nagyobb városaiban 
alakulnak gyermektanulmányi társulatok és körök a gyermeki lélek 
tanulmányozása céljából.

Ezen társulatok megfigyelik, vagy megfigyeltetik a gyerme
keket játékuk, szórakozásuk és tanulásuk közben; összegyűjtik a 
kis gyermek ösztönszerü rajzait, önalkotta játékszereit, figyelem
mel kisérik gondolkodásrendjét és az összegyűjtött adatokból 
vonják le fontos és tanulságos következtetéseiket. A vakok lélek
tanával azonban csak a legújabb időkben kezdenek behatóbban 
foglalkozni.

Hazánkban a gyógypedagógiai tanárképző mellett közokta
tásügyi államtitkárunk ezen oktatásügy nagynevű újászervezője, 
a széles látkörű és mély tudású Náray-Szabó Sándor dr. állította 
fel a psichologiai laboratóriumot, aki a hazai gyermektanulmányi 
társulat megalapításában is tevékeny részt vett. Úgy gondolkozott 
ugyanis a tudós és bölcs férfiú, hogy ha már az ép érzékszer
vekkel rendelkező, úgynevezett normális testű gyermekek lelké
nek megfigyelése kívánatos, sőt szükséges: mennyivel kivánato-
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sabb és szükségesebb az olyan gyermekek lelki fejlődésének 
tanulmányozása, vizsgálata, akiknek valamely felsőbbrendü érzék
szerve hiányzik, mert hiszen ezek is oktatásra szorulnak.

Tudjuk, hogy az épérzékű gyermekek lelkének kialakulására 
is sok mindenféle van hatással, így: az átöröklés, a hajlam, a 
vérmérséklet a család, a környezet és az iskola; mily fontos lehet 
tehát az olyan gyermek lelki fejlődésének tanulmányozása, akinek 
akár születésétől, akár fejlettebb korától fogva vagy a hallása, 
vagy a látása hiányzik. Mert ha áll a lélektani elv, hogy igazi 
szellemi tulajdonunkká csak az válhatik, ami érzékszerveink útján 
jutott lelkűnkbe; akkor az érzéki fogyatékosok nevelésével és 
oktatásával foglalkozóknak meg kell keresni, és találni azokat a 
kerülő utakat, melyek egyik-másik érzékszerv hiánya mellett is az 
ilyen gyermekek leikéhez elvezetnek.

A vak gyermeknek hiányzik a legnemesebb érzékszerve, a 
látás, melyet ha tapintó-érzéke nem pótolhat is, de legalább helyet
tesíti és a hiányosabb érzéklést pótolja a helyes közlés, az elő
adási képesség, melyet ép és egészséges hallószerve vezet és 
juttat el az ő leikéhez.

Épen így vagyunk a siketnémákkal is, akiknek meg a látás, 
tapintás és izomérzés szolgál segítségül a hangos beszéd és a 
tudományos ismeretek elsajátításánál. Mily más lehet tehát az ilyen 
gyermek lélek- és képzeletvilága az épérzékü gyermekéhez képest!

A vaksággal járó testi változás már a kicsiny vak gyermek 
lelki fejlődésében is igen szembeötlően mutatkozik, de még inkább 
feltűnő ez az olyan vakon szülötteknél, akik 18—20. éves korukig 
oktatás nélkül nőttek fel és családi nevelésük is hiányos volt; 
vagy akik szemük világát a 16—20. évükben veszítették el és elő
zőleg iskolát végeztek, vagy valamely hivatalban, esetleg üzletben 
már önálló kenyérkeresettel bírtak.

Előbbieknél az úgynevezett gyermekkor még 24 éves koruk
ban is fennáll, melyet komplikál a nemi érettség, miáltal gondol
kodásukban zavar támad és bizonyos ál önérzet fejlődik ki ben
nük, ami gyakran készteti mosolyra a velők érintkezőket. És mert 
ítélőképességük még teljesen fejletlen : úgy a látóvilággal, mint 
elüljáróikkal szemben sokszor szinte erőszakosan lépnek fel ál 
jogok követelésével.

Az ilyen vakoknál a szellemi visszamaradottság és a nemi 
kifejlettség oly nagy lelki zavarokat támasztanak és oly különös 
magatartást, heves indulatot, szinte durva modort és megenged
hetetlen fellépést váltanak ki, amelyet kezdetben alig tudunk meg



érteni és magunknak megmagyarázni. A kezdő, vagy kevébbé 
rátermett typhlopaedagógus pedig egyszerűen képtelen ennek az 
indokolatlannak látszó hevességnek okát megérteni, és így nem 
is tudja ezen lelki ellentéteket kiegyenlíteni, azaz nem képes a 
vakot önmagával, az ő saját énjével összhangba hozni. És ez a 
sajátság megvan a hasonló körülmények között felnőtt vak leányok
ban is, és azért kell őket módfelett óvni az elbukás veszélyétől. 
Az ilyen leányokban ez a lelki zavar rendkívül nagyfokú levert
ségben és a búskomorságig fokozódható szomorúságban nyil
vánul, melynek kísérője a nagyfokú vérszegénység sőt néha a 
sápkór is. Ezek is módfelett idegesek, ingerlékenyek, elégedet
lenek még önmagukkal szemben is türelmetlenek és társaiknak 
leggyengédebb tréfája is képes őket a legnagyobb indulatra 
ragadni.

Nem kevésbbé érdekes az oktatásban részesült, de felnőt
tebb korukban megvakultak lelki változása sem, mert itt meg a 
látás mérhetetlen vesztesége felett érzett vigasztalhatlan fájdalom 
zavarja meg gyakran lelkűk egyensúlyát, helyesebben összhang
ját. Ezek még idegesebbek, ingerlékenyebbek és még könnyeb
ben izgathatok fel, mint amazok. Ők is rendszerint szomorúak, 
mélázók, kedvelik a magányt, a háborítatlan csendet. Látó ember
társaik iránt módfelett irigyek és bizalmatlanok, de bizalmatlanok 
ők saját feljebbvalóik és sorstársaik iránt is.

Környezetükkel csak hosszú idő múlva tudnak megbarát
kozni, de minden új környezet vagy változás azonnal képes meg
zavarni lelkűk nyugalmát. Sokszor az általuk is panaszlott hely
ről — még ha a kapott táplálék akár minőségileg, akár mennyi
ségileg nem elégíti is ki őket — azért nem akarnak elmenni más 
szállásra, mert félnek a helyváltozástól, az előttük ismeretlen új 
környezettől.

Igen gyakran fordul elő az is, hogy bizonyos, maguknak 
meg nem magyarázható érzés szállja meg lelkűket, amikor szomo
rúságuknak nem tudják okát adni, csak azt érzik, hogy rendkívül 
levertek és minden és mindenki terhűkre van. Ily esetben a leg
vonzóbb előadás sem bír előttük értékkel és a legszebb tárgyú 
felolvasás sincs reájuk semmi hatással, csak ülnek mereven, min
den érdeklődés és figyelem nélkül és szinte látni az arcukon, 
hogy lelkűk másfelé kalandoz, más, talán egy szebb világban jár. 
Ily esetben még színházba sem akarnak elmenni, (pedig ezt sze
relik talán legjobban) mert ekkor gyűlölnek mindenkit, még jól- 
tevőjüket is, tanulni pedig ilyenkor egyáltalában képtelenek.
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Valóban egész eddigi működésem alatt nem volt akkora 
alkalmam a vakok lelki életében előforduló változások megfigye
lésére, mint most, mióta az ifjú vakok egyik intézetének vagyok az 
igazgatója, bár 20 évig működtem a vakok budapesti kir. orsz. 
intézetében. Említett intézetbe ugyanis rendszerint kicsiny vak 
gyermekek kerülnek, kiknek, ha családi nevelésük nem is volt 
kielégítő, vagy ha még oly nagy mértékben volt is a gyermek 
elhanyagolva — feltéve, hogy ez az elhanyagoltság még sem volt 
akkora, hogy akár a test teljes elpetyhüdését, akár szellemi bénult
ságot hagyott volna maga után — a rendszeres iskolázás és a 
hasonló korúak között levő társas együttléí által a testi fejlettség 
és a szellemi elmaradottság között mutatkozó ellentét aránylag 
rövid idő alatt kiegyenlíthető, összhangba hozható. Ellenben a 
felnőttebb korban megvakultaknál ez az eredmény jóval később 
mutatkozik, sőt néha el is marad.

Sajátságos az a körülmény is, hogy némely felnőtt korú 
születésétől fogva vak ifjúnak meglehetős szóbősége van és szó
kincséről ítélve az első találkozásnál azt a benyomást kelti a szem
lélőben, mintha egy egészségesen fejlett tehetséges ifjúval állana 
szemben. Hosszabb együttlét alatt azonban csakhamar kitűnik, 
hogy csalódtunk, mert a tehetségesnek vélt ifjú a szavak fogal
mával annyira nincsen tisztában, hogy még a legegyszerűbb fogal
makat sem ismeri, csak beszél, szinte minden értelem nélkül. Csak 
igen ritka az olyan felnőtt vak, aki, ha iskolai oktatásban nem is 
részesült — részint a családban, részint hasonló korú látó gyer
mekekkel való gyakori érintkezés folytán képzet- és fogalomkö
rét annyira kiszélesíthette, hogy a testi fejlettség és a szellemi 
visszamaradottság közötti különbség nem mutatkozik oly szembe
ötlően. Van azonban olyan növendék is intézetemben, aki bár 
épelméjünek tekinthető, de a hangok összekapcsolására, az olva
sás megtanulására képtelen. Van végül egy olyan növendékem 
is, akinek meg számképzetei nincsenek. Számolni gépiesen meg
tanul ugyan, de neki l, 8 vagy 1000, teljesen mintegy.

Ez utóbbi azonban már nem normális elméjű és több mint 
valószínű, hogy iparra sem lesz alkalmas és mint képezhetlent el 
kell majd bocsájtanunk. Az efajta gyermekek rendszerint vagy 
öröklött szifilisz, vagy agygyulladás következtében vakultak meg 
és az agyvelőben lezajlott betegség hátra hagyta nyomait, mely- 
lyel az ifjút nemcsak hogy örökös vaksággal sújtotta, de egyúttal 
örökre koldussá is tette.
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A vaksággal járó abnormitásokról is igen sokat lehetne írni, 
ha a hivatali teendők nem vennék annyira igénybe időmet.

Jelen szemlélődéseim megírására is főleg az vezetett, hogy 
tagja vagyok a gyermektanulmányi társulat szegedi fiókkörének, 
melyet derék barátom Klug Péter keltett életre a múlt esztendő
ben. Ezen kör három szakosztályt tart fenn, ú. m. a jogi, a peda
gógiai és az adatgyűjtő szakosztályt. Mint választmányi tag mun
kásává szegődtem úgy az adatgyűjtő, mint a pedagógiai szak
osztálynak és én is kértem azokból a kérdő füzetkékből, melyeket 
adatgyűjtés céljából az összes helybeli iskoláknak megküldöttünk 
és megbíztam Kádas György kollegámat, írja össze a feleleteket, 
de lehetőleg úgy, hogy ne hallja meg egy növendék sem, milyen 
választ adott a másik.

Bemutatom közülök két növendékem válaszát, melyek főleg 
azért bírnak nagyobb érdekességgel és typhlopedagógiai értékkel, 
mert az egyik a 18. évében veszítette el szeme világát, a másik 
pedig, bár születésétől fogva vák, de 21 éves koráig minden 
oktatás nélkül nőtt fel. Jelenleg mind a kettő a harmadik, illetve 
most már a IV. osztály növendéke.

Íme az első válasz: A növendék neve: Tóth János 21 éves
111. osztálybeli tanuló. Látó korában kereskedőtanonc volt, 17 évig 
látott. Vakságát az idézte elő, hogy beleejtette égő cigarettáját 
egy puskaporral telt edénybe, mely felrobbant és mind a két 
szemét kiégette. Most nem is dohányzik. Atyja szegény földműves 
volt, anyja özvegységre jutván, részint napszámmal, részint szol
gálattal keresi kenyerét. Ez a fiú a feltett kérdésekre következő
leg válaszolt:

I. kérdés, a zene köréből:
1. Melyik dalt szereted legjobban énekelni?
— Általában a bús, hallgatókat szeretem, különös dalom 

nincsen.
2. Melyik dalt nem szereted énekelni és miért?
— Általában a kuplé-féléket és a duhaj, víg dalokat nem 

szeretem, mert nem egyeznek meg érzés- és gondolatvilágommal.
3. Melyik hangszeren szeretsz, vagy szeretnél leginkább ját

szani ?
— A hegedűn szeretnék, mert szép a hangja; de azt hiszem, 

hogy nekem azt már lehetetlen megtanulni.
II. kérdőpont: az előadó művészet köréből:
1. Szoktál-e szavalni, melyik költeményt szereted legjobban 

szavalni és miért ?
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— Látó koromban, míg' elemibe jártam, szoktam szavalni. 
Legjobban szerettem Tóth Kálmán „Előre“ című költeményét, 
melyet IV. elemista koromban tanultam.

2. Melyik költőt szereted legjobban, annak melyik költemé
nyét és miért?

— Legjobban szeretem Petőfit, annak különösen „Az apos
tol“ című költeményét, mert benne az emberi küzdelem nagysá
gát legjobban látom.

III. kérdőpotil: a természet köréből:
1. Melyik vidék tetszik neked legjobban és miért?
— Szeretek a sik, nyilt és szabad szántóföldeken, az erdős 

tiszta levegőjű helyeken tartózkodni, mert itt jobban érzem magam.
2. Melyik virág tetszik neked legjobban és miért?
— Egyetlen virágot sem szerettem és nem is szeretek lesza- 

kasztani, hogy azt magamnak tartsam. Ha kezembe is akad egy, 
azt mindjárt széttépem. A gyümölcsfák virágait gyenge illatukért 
különösen szeretem.

3. Melyik természeti tünemény gyönyörködtet téged leg
jobban.

—- A nap fényét, annak melegét szeretem, mert egyfelől egy 
csekélyke derengő világosságot, másfelől jótékony melegséget 
érzek, valahányszor a napon sütkérezek. A villámlást észreveszem, 
de különösebb hatással nincs reám. A dörgést, égi háborút, 
vihart nem szeretem, ellenben kedvelem az enyhe, langyos, üde 
levegőjű tavaszi napokat.

4. Melyik évszakot szereted legjobban ?
— Legjobban szeretem a tavaszt, mert akkor sem nagy 

hideg, sem nagy forróság nincsen.
A másik ifjú neve Szabó László 24 éves 111. osztályú növen

dék. Szintén szegény szülőktől származik, oktatásban az intézetbe 
léptéig nem részesült, születésétől fogva vak és a feltett kérdé
sekre következőkép válaszol:

1. Melyik dalt szereted legjobban?
— Nincsen ugyan különös dalom, de a magyar csárdáso

kat legjobban szeretem.
2. Melyik dalt nem szereted énekelni és miért?
— Nem szeretem a kesergőket és bús dalokat. Nem sze

retem a bús hallgatókat azért, mert szomorúak.
3. Melyik hangszeren szeretsz, vagy szeretnél legjobban 

játszani és miért?



— Hegedűn, mert ez a legszebb hangszer. Én csak ezen 
kezdtem tanulni és csak ezen tudok valamennyit játszani.

1. Szoktál-e szavalni, melyik költeményt szereted legjobban 
szavalni és hol tanultad ezt?

— Sohasem szavaltam, nem is igen tudok költeményeket; 
keveset is hallottam, de meg amit hallottam sem tetszettek. Petőfi 
„Talpra magyar“-ját és „A koldus éneke“ című verseket hallot
tam szavalni, de nem tetszettek.

2. Melyik költőt szereted legjobban ?
— Egyiket sem, mert a verseket sem szeretem !
1. Melyik vidék tetszik neked legjobban? és miért?
— Más vidéken, mint sik alföldön még ne.n voltam. Ezt az 

alföldet szeretem, mert járni könnyebb sik helyen, mint hegyen. 
Én ilyenhez vagyok szokva.

2. Melyik virág tetszik neked legjobban és miért ?
Az illatos virágokat illatukért szeretem. A rózsát és orgona

virágot igen kedvelem. Igaz, hogy nem látom, de érzem illatu
kat és nagyon szeretem a virágszagot, különösen tavaszkor.

3. Melyik természeti tünemény gyönyörködtet téged leg
jobban és miért?

— A napfényt és annak melegét különösen tavasszal szere
tem, mert akkor jól érzem magamat.

4. Melyik természeti tüneményt nem szereted és miért?
— Nem szeretem az égdörgést, villámlást és felhőszakadást, 

mert ezektől félek.
5. Melyik évszakot szereted legjobban és miért?
— Legjobban szeretem a tavaszt, mert akkor nyílnak a virá

gok és a tavaszi időjárást is legjobban szeretem, különösen a 
május hónapot.

Íme a bemutatott két feleletcsoport elég élénk világításba 
helyezi a különböző időben megvakult két ifjú lelkületét és gon
dolkodását ; de élénken mutatja azt is, hogy a vakság lényeges 
befolyással van az egyénre. Tóth János vakságát saját vigyázat
lansága, gyermeki pajkossága okozta csak alig pár év előtt, és 
ma ő a legkomolyabb, a legszorgalmasabb és legpéldásabb maga- 
viseletü növendéke intézetünknek. Társai nagyon szeretik ép az 
ő higgadtsága, szorgalma és szolgálatkészsége miatt és mond
hatom, hogy iskolatársai előtt valóságos tekintély, kinek tanácsát 
gyakran szokták kikérni. Ez az ifjú nevetni csak igen ritkán szo
kott, a szilaj játékokban, a pajkos hancurásban soha részt nem 
vesz, az iskolában folyton társait oktatja, velők ismételget, a tan-
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műhelyben pedig szakadatlanul dolgozik. De szereti a csendes 
egyedüllétet is, amikor kedvére elmélázhat, elábrándozhatik.

Azonban mily sajátságos jelenség az nála, hogy a [kezébe 
kerülő virágszálat azonnal széttépi. Igen bajos megállapítani, hogy 
a beállott vakságból származó elkeseredettsége szülte irigységből 
teszi e ezt, vagy a virág iránt érzett sajnálkozásából. Feltehető 
mind a kettő. Előbbi azért, mert tudja, érzi, hogy a virág él, 
tökéletesen, épen és egészségesen; azé a harmat, a tavasz, a 
napsugár, míg ő előtte fénytelen, homályos, sivár és sötét minden.

De lehetséges az utóbbi is, hogy a letépett virágot talán 
saját magával hasonlítja össze, és talán arra gondol, hogy íme 
ez a szegény virágszál még csak pár órának előtte is boldogan 
fürdőit az ég csillogó harmatában, fogadta a tarka pillangók csók
ját, élvezte a tavaszt egész pompájával, de a hogy a kegyetlen 
kéz letörte, azóta a sorsa egy az övével. Ez is élő,halott, mely 
illatozik ugyan még, de osztályrésze a lassú elhervadás, tehát 
hogy soká ne szenvedjen : széttépi.

Hogy melyik feltevés a helyesebb, azt megállapítani alig ‘ 
lehetséges, mert kiapadt szeméből nem tükröződik vissza a lélek, 
gondolatát arcáról leolvasni nem lehet, ha pedig megkérdeznék 
kétséges, hogy valóságot mondana-e ?

Hogy főleg a tavaszi napokat kedveli az onnan van, mert 
akkor még enyhék a nap sugarai és ha arcát feléjük fordítja: 
nem szúrják, nem égetik beteg szemeit a sugarak.

A tavaszt és a zenét általában minden vak kedveli. Előbbit 
azért, mert jótékony enyhe napsugárban, a virágok illatában, a 
madarak csicsergésében és a rovarok zümmögésében ők is felta
lálják a természet báját; utóbbit pedig azért, mert ha mára leg
szebbet, a tündér színvilágot nélkülözniük kell: a hangok vilá
gában keresnek és találnak némi kárpótlást.

Szabó Lászlónál már nincs a vakságnak ilyen lélektani hatása, 
mert ő a látást soha nem élvezte, előtte a világosság és a színek 
fogalma ismeretlen és így nem is érzi, hogy valamit veszített 
volna. Nála főleg az látszik meg, hogy oktatásban hosszú időn 
át nem részesült és ép ezért hiányzik leikéből a szép érzése. A 
verseket nem szereti, színházba menni nem akar, mert — mint 
mondja — a zene kivételével a szólóművészeteket élvezni nem 
tudja és így a színházban rendesen el szokott aludni, amit mód
felett restek A zenét azonban ő is nagyon szereti, de csak szilaj 
csárdásokat, a víg dalokat kedveli, mert a látás hiányát nem érzi, 
tehát nincs oka szomorkodni. És bár kitűnő tehetsége van, csak
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igen nehezen lehet mégis felkölteni az érdeklődését valamely tan
tárgy iránt. Még a számtan az, ami iránt talán legjobban érdek
lődik, de ez is főleg azért van, mert a pénzt nagyon szereti. 
Pénzért képes az intézet szabályait áthágni és éjszakáit felál
dozni. Egyszóval ő benne nincs ideálizmus, ő a rideg gyakor
lati életnek él.

Hogy a mennydörgéstől, villámlástól és felhőszakadástól fél, 
az egészen természetes, mert 21 éves koráig iskolai oktatásban 
nem részesült és a falujában vagy teljesen magára hagyatva, vagy 
a babonás urambátyámok és nénémasszonyok társaságában növe
kedett fel. Ezek pedig az égi háborút most is az emberi gonosz
ság megbüntetésére szolgáló Isten haragjának és az ördögök 
incselkedésének tartják, vagy a garabonciás deák bosszúmüvét 
látják az efféle viharok és felhőszakadásokban. És ebben a kor
ban — különösen az ifjú vakok iskolájának szerény és hiányos 
tanítási terve mellett — most már aligha fogja levetkezni az égdör
géstől való félelmét, ami nemcsak a vak embert, de bizony a látó 
emberek nagy részét is megfélemlíti és menekülésre készteti.

Egyelőre ennyit a szemlélődésekből és ha időm engedni 
fogja még talán majd visszatérek reá alkalmilag. Mert ha még 
oly gyenge is valamely ily irányú közlemény: az az egy haszna 
mégis megvan, hogy adatokat szolgáltat egy hivatottabb gyógy
pedagógiai iró számára, aki azokat élvezetesebben és haszna- 
vehetőbben fogja majd valamikor feldolgozhatni. Szemlélődjünk 
tehát többen a gyógypedagógia minden ágában, mert szakirodal
munk még oly kicsiny, hogy igen sok megírni valót találhatunk 
pályánkon.

A siketném a kérdéseinek  elemzése.
Irta : Szobolovszky István.

Nemcsak e sorok kereteiben, hanem már másutt, más alka
lommal is hangoztattam, hogy a siketnéma tanuló hangbeszéde 
ezidőszerint még bizonyos egyoldalúságban leledzik. Ez az egy
oldalúság különösen a beszéd tartalmát, szerkezetét érinti. Az 
egyoldalúság lényege abban pontosul össze, hogy a siketnéma 
nem tud kérdezni. Kérdései csak igen szűk körben mozognak s 
jobbára önállótlanok. Természetes ez kihatással van a siketnéma
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szellemére is. Jegyezzük meg, hogy a szellem munkája csak akkor 
lehet helyes, hogyha a reakció, vagyis a felelet kellő összhangban 
van az akcióval: a kérdéssel. Ennélkül a szellem fejlődése, az 
ismeretek elrendezése, osztályozása, a rendszerek kialakulása 
tökéletlen.

Alapjában véve kétféle kérdésről szólhatunk. Nevezetesen 
olyanról, mely másoknak szól s tőlük várjuk a feleletet s olyan
ról, melyet önmagunkhoz intézünk s mi válaszolunk reá.

Ha már most a kérdések indító okait vizsgáljuk, kiderül, 
hogy vannak külső (objektív) s belső (szubjektív) okok. A bel
sők a képzettartalommal, a diszposiciókkal, a külsők pedig a 
környezett suggestióival függnek össze.

Tudnunk kell egyúttal, hogy a 4 — 7 éves gyermekeknél 
inkább á subjektiv, a 8—15 éves gyermekeknél pedig az objek
tív elemek szerepelnek a kérdezésnél.

A kérdés, vagyis az objektív fiziológiai, vagy pszichológiai 
szükségszerűség; a ki nem elégített vágynak, érzelemnek, ösz
tönnek, stb. a megnyilatkozása.

A gyermekeknél a fiziológiai szükségszerűség nagyobb teret 
kiván, mint a felnőttnél. Ide tartoznak elsőbben azok a szükség
letek, melyek a szervezet fejlődését, tökéletesítését biztosítják. 
Minden fiziológiai, vagy pszichológiai szükségszerűség a gyer
mekekre nézve kellemetlen hatású, miért is szabadulni igyekszik 
tőle. Ebben rejlik a kérdések jellege is, amely beállott, a szük
ségszerűség által támasztott billenést egyensúlyba igyekszik hozni. 
Minthogy azonban az így keletkezett vágyakat sohse lehet tel
jességükben kielégíteni; mert a kielégített vágyak helyét nyom
ban egy egész sereg más vágy pótolja; az egyensúlyra törekvő 
kérdések folyvást váltakoznak egymással. Innen van az, hogy 
a normális gyermek sokat szeret kérdezni; valósággal ostro
mol kérdéseivel.

Ezek után nyíltan kérdezhetjük: vájjon miért nem ostromol 
bennünket a siketnéma is kérdéseivel? Talán nincsenek vágyai, 
szükségletei, kívánságai, ösztönei, melyek a kérdezés feltételét 
képezik? Dehogy nincsenek, vannak. Akkor hát mi gátolja azok 
érvényesülését ? Beszélhetünk itt a fogyatékosságról, melyben a 
siketnéma leledzik; szólhatunk a fokozott munkáról, melynek a 
siketnéma a beszédtanítás révén részese s mely csökkenti a beszéd
kedvet, stb. Mindez kevésbé enyhíti a hibát, mely a siketnéma 
kérdéseivel; kérdezése érvényesülésével függ össze.

A nagy hiba ottan rejlik, hogy a siketnéma a beszédtanítás
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nál, illetve tanulásnál jóformán csak passziv munkát végez. Nem 
kérdez, hanem csak felel. Felel a tanár kérdéseire. Pedig a kér
dezést felváltva kellene végezni.

Tehát nemcsak a tanárnak, hanem a tanulónak is kérdeznie 
kell. Ezen alapszik a közös munka, a közös reális cselekvés. 
A tanár legtöbbször nem ismeri a siketnéma aktuális szükségleteit, 
vágyait, kívánságait; rendszerint olyat kérdez, oly akciót létesít, 
melyre a siketnéma legfeljebb a kényszer hatásától űzetve reagál; 
felel. A kérdés és a felelet elsiklik, nem tud állandósulni, mert 
a tanuló közömbös irántuk. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a 
tanár kérdései a tanuló szubjektív világára támaszkodnak; tartal
muk üres szótudás. Pedig, mint jeleztem, a siketnéma kérdezése 
vágyának főforrását: az objektív világ, a külső suggesztió képezi. 
A kérdések mesterséges, sokszor mesterkélt színezetűek. Figyelmen 
kívül helyezik a siketnéma érdeklődését. Rendszerint bizonyos 
nyelvtani szabályok egymásutánjára támaszkodnak s azok szerint 
építik a siketnéma hangbeszédét. Ebből kifolyólag megesik, hogy 
előbb tanítjuk a tárgy anyagát „a ból, bői, vasból, fából, rézből 
stb.“ fogalmakat, mint a tárgy jelentését, célját stb. A siketnéma 
érdeklődése tehát az ellenkezőről győz meg. Épp ezért a hang- 
beszédtanítást korántsem a tanár személyére, a nyelvtani szabá
lyok fokozatosságára, hanem tisztán és kizárólag a siketnéma 
érdeklődésére, szükségleteire, kívánságaira kellene alapítanunk.

Továbbá, ne ostromoljuk a siketnémát folytonos hangjaví
tással ; előbb mondja el, amit mondani akar, ha mindjárt hibásan 
is s csak ennek megtörténte után javítsuk ki az esetleges fonétikai 
hibákat. A folytonos javítgatás, igazitgatás csökkenti a siketnéma 
beszédkedvét, nem mer kérdezni, mert fél, hogy ismét bizonyos 
zaklatásnak lesz kitéve. Inkább tehát hallgat.

Baj, hogy a jelenlegi beszédtanítás főleg a térszemléleten 
nyugszik, holott a térszemlélet a siketnéma érdeklődése, figyelme 
szempontjából fárasztóbb, mint az időszemlélet. A legjobb és a 
legtökéletesebb időszemléletet egyes-egyedül csak a reális cselekvés, 
a tanuló öntevékenysége, önkifejtése biztosíthatja. Ebből eredőleg 
kívánatos, hogy lehetőleg minden térbeli szemléletet időbelivé vál
toztassunk át a beszédnél. Ámde tanítási termeink s azok beren
dezése kevésbé alkalmas arra, hogy a siketnéma érdeklődését, 
akaratát folytonos lengésben tartsa. Az osztály suggesztiója szűkös 
s egyoldalú. A benne történő beszédtanulás fárasztó, közömbös, 
így nem csoda, hogy az eredmény sem olyan, mint amilyennek 
kellene lennie,
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Alkalomadtán majd részletesen szólok a modern osztályok 
s egyéb termek berendezéséről s az ott végbemenő munkáról.

Ezek előrebocsátása után lássunk egy néhány adatot, melyet 
megfigyeléseim révén a siketnéma tanuló kérdéseire vonatkozólag 
gyűjtöttem. A megfigyelés helye IV. b. oszt.

a) Szóbeli kérdezés tetszés szerint bármiről. Időtartam 10 p.

A kérdések jellege A kérdések tartalma

önálló részben
önálló idegen jó kevésbé

jó rossz

2 4 9 5 8 2

Amint látjuk, a tanuló a jelzett időtartam alatt összesen 15 
kérdést intézett. Az önálló kérdések fogalma előtt azokat a kér
déseket kell értenünk, melyek a siketnéma önálló szellemi mun
kájának, tehát teremtő, alkotó képességének, fiziológiaij vagy 
pszichológiai szükségleteinek a szüleménye. A részben önálló 
kérdésekben részint saját, részint pedig idegen elemek vannak. 
Az idegen kérdések puszta másolatok.

b) írásbeli kérdések tetszés szerint bármiről. Időtartam 10 p.

A kérdések jellege A kérdések tartalma

önálló részben
•önálló idegen jó kevésbé

jó rossz

5 7 6 7 8 3

Ha e két statisztikát összehasonlítjuk egymással, látni fog
juk, hogy ez utóbbi eredmény jobb, mint az előbbi. A tanuló 
több kérdést szerkesztett; az önállóság, valamint a tartalom helyes
sége is fokozottabb. Mindez bizonysága annak, hogy az írás 
kezdetben, t. i. az alsófokú beszédtanításnál jobban biztosítja a 
gondolkodás helyességét, gyorsaságát, mint a hangbeszéd. Itt a 
beszédszervi képek, az izomérzés még kevésbé állandósult, a 
figyelem megoszlik; egyik része a kérdés subjektiv kialakulását, 
a másik pedig a megfelelő beszédképek keletkeztetését, ellenőr
zését célozza. Ez gátolja a kérdések gyors szerkesztését, tarta
lombeli kialakulását. Az írásnál az önállóság, valamint a tartalom
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jobban érvényesülhet. Kevesebb a gátló tényező. A figyelem job
ban összpontosítható.

c) A kérdések megkötése egy bizonyos tárggyal. Időtar
tam 10 p.

A kérdések jellege A kérdések tartalma

önálló részben
önálló i degen jó kevésbé

jó rossz

0 1 3 2 1 i

Felszólítottam a tanulót, hogy a kútról, amit tud, kérdezzen. 
A kérdések száma, önálló értéke, amint észleljük, az előbbiekhez 
képest csökkent. Ez arra enged következtetni, hogy a megkötött 
gondolkodás az alsófokú beszédtanításnál csak kevés és gyatra 
eredménnyel kecsegtet bennünket. A kis siketnéma figyelme itt 
még igen csapongó; nem szeret egy-egy dologgal, tárggyal, 
jelenséggel huzamos ideig foglalkozni. Eszerint, ha szabad teret 
biztosítunk a kis siketnéma gondolkodásának, ha a beszédtanítást 
a siketnéma szükségleteire alapítjuk, nagyobb, értékesebb ered
ményre számíthatunk. Azonban ez az állítás csak az alsófokú 
beszédtanításra utal, felsőfokán nemcsak kívánatos, hanem szük
séges is, hogy a siketnéma gondolkodása a rendszerek helyes 
kialakulása érdeke szempontjából bizonyos megkötött szabályok 
között mozogjon. Azt, amit a kis siketnéma az alsófokú beszéd
tanításánál szabad akaratánál fogva gyűjtött, a felsőfokú beszéd
tanítás logikai kapcsokkal összefűzi.

d) Képszemlélet által megkötött kérdések. Időtartam 10 p.

A kérdések jellege A kérdések tartalma

önálló részben
önálló idegen ¡ó kevésbé

jó rossz

1 2 3 2 3 i

A kép, mely a kutat ábrázolta, jobb szemléletet nyújtott a 
siketnémának, mint az üres, szemléletnélküli gondolkodás. A gyer
mek élénken érdeklődött a kút képe iránt, mi némi kihatással 
volt a gyermek otthon szerzett; a kutat érintő tapasztalataira. Neve
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zetesen összehasonlította a kút képét az otthon levő valóságos 
kúttal. Felfedezte a különbséget, a hasonlatosságot, az azonos
ságot s egyéb jellemző vonást. így tehát a szemlélet eléggé bő 
beszédanyagot adott.

e) Tárgyszemlélet által megkötött kérdések. Időtartam 10 p.

A kérdések jellege A kérdések tartalma

önálló részben
önálló idegen jó kevésbé

jó rossz

3 5 1 4 3 2

Itt világossá válik, hogy a szemléleti tárgy (kút) jobban fog
lalkoztatta a siketnéma érdeklődését; reális cselekvését, több benne 
az aktiv szereplés, mint a képszemléletben. A kérdések is jobbak.

A gyermek reális tevékenysége, szükségérzete elnyomja azo
kat a gondolatokat, melyet otthon a kútra vonatkozólag szerzett. 
Nem volt ideje a múlttal is foglalkozni; jobban érdekelte a jelen 
suggesztiv eleme.

f) Valóságos tárgy (kút) szemlélete által megkötött gondol
kodás, kérdezés. Időtartam 10 p.

A kérdések jellege A kérdések tartalma

önálló részben
önálló idegen jó kevésbé

jó rossz

6 4 2 5 5 5

Amint látni való, az eredmény úgy az önállóság, mint pedig 
a tartalom helyessége tekintetében fokozódott. Mindez annak tulaj
donítható, hogy az utóbbi esetben a tanuló öntevékenysége tel
jesen kielégült. A gyermek forgatta a kút kerekét, igazította a 
láncot, lebocsájtotta s felhúzta a vedret, vizet ivott, másokat is 
megkínált vele, stb. Ebből a tevékenységből valóságos párbeszéd 
fejlődött ki a gyermekek között. Szíves-örömest beszéltek arról, 
amit a kútról tudtak; mindamellett sok új beszédanyagban ré
szesültek.

Mennyivel gyatrább, vérszegényebb az a beszédanyag, melyet 
pusztán csak az osztályban nyújtunk a gyermeknek. Itt majdnem
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minden egyes szót a tanuló szájába kell tennünk s kényszerrel 
onnan kihúznunk.

Már most mi következik mindezekből? Az, hogy a beszéd
tanításnál mellőzzünk minden üres szót, minden mesterkélt, száraz 
szemléletet; helyét a valósággal pótoljuk. Az ily művelet az u. n. 
cselekvő szemlélethez vezet, mely folytonos lengésben tartja a 
siketnéma öntevékenységét, érdeklődését, mi a beszédtanításnál 
nagy értékkel bír. A gyermek egyenesen rá van utalva arra, hogy 
beszéljen s kérdezem

A tem esvári kibővített siketném ák intézetének
felavatása.

Az intézet az utóbbi években rohamosan fejlődött s emiatt 
az internátus szűknek bizonyult a 3 délmagyarországi vármegyé
ből felvételt kérő siketnéma gyermekek befogadására, azonkívül 
az intézeti épületben sem volt elég helyiség új osztályok felállí
tására és elhelyezésére, azért az intézet felügyelő-bizottsága még 
1908. évi julius 15 én tartott ülésében elhatározta, hogy az inté
zetet fennállásának 25-ik évfordulója alkalmára átalakíttatja és 
kibővítteti.

Az eredetileg 36 bennlakó gyermek számára épült interná
tus teljesen átalakíttatott, kibővíttetett és újonnan berendeztetett. 
Az internátus emeletet kapott s most a fiúk és a leányok teljes 
elkülönítésére és 82 gyermek befogadására alkalmas. A főépület 
teljesen rendbehozatott, 2 új tanteremmel, 2 új slöjdteremmel és 
egy dísztermül is szolgáló tornateremmel kibővíttetett.

Miután a költségek túlhaladták a 4 évvel azelőtt olcsóbb 
munkabér és olcsóbb építési anyag számításba vétele mellett meg
állapított összeget, azért Temesvár sz. kir. városa is mintegy
15.000 K-val, az állam azonban több mint 100.000 K-val járult 
hozzá a kiadások fedezéséhez, illetve törlesztéséhez.

Az átalakított és kibővített intézetet lélekemelő szép ünne
pély keretében junius 23-án adta át rendeltetésének az intézet 
felügyelő-bizottsága Telbisz Károly dr. udvari tanácsos, polgár- 
mester elnöklete alatt.

Az ünnepély szentmisével kezdődött, melyet Grósz József 
prépost-kanonok reggel 8 órakor mondott a székesegyházban s

M agyar G yógypedagógia, 14
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amelyen a taníesíület a növendékekkel és a testvérintézetek kép
viselőivel vett részt.

Az ünnepély d. e. 10 órakor az intézet új dísztermében 
folytatódott, még pedig nagy és előkelő közönség jelenlétében. 
Ott volt Glatifelder Gyula dr. csanádegyházmegyei püspök, továbbá 
Laszy József dr. Ítélőtáblái elnök. Temes vármegye képviseleté
ben megjelent Bobb Illés dr. megyei árvaszéki elnök, továbbá 
Grósz József, Pacha Ágost kanonokok, Láng Dávid c. kanonok 
esperes-plébános, Csepreghy István dr. pápai kamarás s a város 
számos előkelő tagja.

A testvér-intézetek képviseletében jelen voltak: Gácsér József, 
Klug Péter, Schaffer Mátyás, Lovács József, Kolumbán Károly.

Az intézeti ünnepély a növendékek imájával vette kezdetét, 
amely után a Magyar Dalárda elénekelte a Himnuszt.

Azután Telbisz Károly dr. polgármester, mint az intézet fel
ügyelő-bizottságának az elnöke, melegen üdvözölte a megjelent 
közönséget, kegyeletes szavakkal emlékezett meg néhai Schaffer 
Károlyról, az intézet első igazgatójáról és néhai Bonnáz Sándor 
püspökről, az intézet legelső nagy jótevőjéről és hálával adózott 
a nemzeti kultúra vezérének, az emberbaráti oktatásügyünk fővéd
nökének, Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternek, 
aki lehetővé tette az intézet fejlesztését, továbbá a gyógypedagó
giai oktatásügy irányítójának Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár
nak. Végül megköszönte a megyés püspöknek az ünnepélyen 
való megjelenését, s az intézet működésére Isten áldását kérte.

E nagyhatású beszéd után az intézet igazgatója előadta az 
intézet történetét.

Utána megható jelenet következett, amikor Csertusz Róza 
Vili. osztályú növendék tiszta, érthető szép kiejtéssel köszönte 
meg azt a nagy jóindulatot, amellyel az állam és Temesvár közön
sége a siketnéma gyermekek ügyét támogatia.

Ezután Klug Péter szegedi igazgató üdvözölte a testvér
intézetek részéről kiküldöttek nevében az ünneplő intézetet, annak 
felügyelő-bizottságát és az érdemekben oly gazdag elnökét.

Majd felolvastattak az ország minden részéből érkezett 
üdvözlő átiratok és táviratok.

Utána következett az intézet két nagynevű pátronusának, 
néhai Bonnáz Sándor volt Csanádi püspök és Telbisz Károly arc
képeinek a leleplezése, mely alkalommal Láng Dávid címzetes 
kanonok, esperes-plébános, az intézet felügyelő-bizottságának a 
tagja szép beszédet mondott. A lepel lehullása után a jelen volt
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közönség meleg ovációban részesítette és valósággal ünnepelte 
a városnak közszeretetben levő polgármesterét, ki mélyen meg
indulva köszönte meg a polgárság nagyrabecsülésének és sze- 
retetének e spontán megnyilatkozását.

A szózat eléneklése után a vendégek az igazgató kalauzo
lása mellett megtekintették az internátust és az intézetet, továbbá 
az ez alkalomra rögtönzött rajz-, női kézimunka- és slőjdkiállítást.

Megjegyzések.
Scholtz Lajos kartársam „A siketnémák beszédje“ című cik

kében volt szíves foglalkozni azokkal a kijelentésekkel, melyeket 
„Hangképzés-beszédtanítás“ címen írott cikkemben tettem. Azt 
hiszem, hogy kartársam nem egészen értette meg az én inten- 
tiómat s így nemcsak azért, mert egyenesen felszólított reá, de 
mert úgy látom, hogy némi bővebb felvilágosítást kell adnom 
egyik-másik kijelentésem alapjául szolgáló körülményekről, kény
telen vagyok olvasóink szíves türelmét igénybe venni s néhány 
sorban felvilágosítást nyújtani. Teszem ezt abban a sorrendben, 
melyben Scholtz kartársam cikke íródott.

Mindjárt a cikk elején azt írja kartársam, hogy „ha tiszta a 
kiejtés, akkor mindenesetre érthető is,“ de nem teszi hozzá, hogy 
mi, a beszéd-e, vagy pedig csak a tisztán kiejtett szó. Ha a beszéd 
teljesen megfelel mondattanilag is a hallók beszédjének s e mel
lett tiszta a kiejtés, akkor persze, hogy érthető lesz a beszéd. 
Legyen azonban bármilyen tiszta a siketnéma kiejtése, ha mon
dattanilag nem helyesen fejezi ki magát, bizony nem fogja az a 
halló megérteni. Ha a gyermek nem tud helyesen viszonyítani, 
ha múlt idő helyett jelent használ, ha a tőszavakból rakja össze 
a mondandóit, bizony nem fogja azt a halló megérteni, bármilyen 
tisztán mondja is az egyes szavakat. Úgy értettem én azt a kijelen
tésemet, hogy a beszéd érthetősége nem a hangok tisztaságától, 
hanem a helyes mondatszerkezettői függ, s ezért mondottam, 
hogy én fontosabbnak tartom az érthetőséget, mint a tisztaságot. 
De ezzel még nem állítottam azt, hogy a kiejtés tisztaságára tehát 
nem kell törekedni. Ellenkezőleg nagyon is kell reá törekedni, de 
nem csak erre kell törekedni.

Annak a hivatkozott amerikai kartársnak müvét nem isme
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rém, így tehát nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítél
hessem, mennyiben egyeznek meg felfogásaink. Azonban azt 
hiszem, hogy az én cikkem nem azt mondta, amit állítólag az 
amerikai kiván. Csak annyit állítottam és állítok most is, hogy a 
siketnémával beszélni lehet és beszélni kell már akkor, amikor 
még ő maga a beszédet utánozni nem tudja. Nem gondoltam, 
hogy ennek okát is kell hogy adjam, azt hittem, hogy e kijelen
tésnél félreértés nem származhat. Nézzük csak, hogy áll a dolog. 
A beszédtanulásnak meg vannak a maga fokozatai. Az első a 
megértés, a második az utánzás s csak azután következik az 
önálló közlés. A kis gyermek érti a beszédet, amikor még utá
nozni vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon töredékesen tudja. 
A sensorikus központ szerezhet benyomásokat és pedig teljesen 
hűeket, annéikül, hogy a motorikus központ az utánzásra megfe
lelő parancsot tudna adni.

A siketnéma felismerheti a szóképet, tudhatja annak jeien- 
tését, annéikül, hogy tudná, mely hangokból alakul a szókép s 
annéikül, hogy azt a képet utánozni tudná. De váljon azt hiszi 
kartársam, hogy a szóképnek, mely az arcon visszatükröződik 
minden hangot külön kell mutatnia? Figyelje meg saját arcát, 
amikor p. o. azt mondja: „állj fel“. Azt hiszi, hogy a hangokat 
fogja látni ? Akkor nagyon csalódik. Csak annyit lát, hogy a száj 
nyitva van s utána az f. alakját veszi fel. Olyan nehéz dolog 
volna ezt a siketnémának megjegyezni ? Én nem tapasztaltam. 
Természetes, ha valaki abban a véleményben van, hogy a beszéd 
megértése és a kiejtés egymástól el nem választható, akkor nehéz
nek fogja találni a szájról olvasás tanítását a hangképzés előtt. 
Ha azonban arra gondolunk, hogy a szájról való megértés tel
jesen más működés, mint az utánzás, hogy a szem épp úgy fel
ismerheti a szóképet részletezés nélkül, mint a halló a hangképet, 
akkor nem lesz érthetetlen az a követelmény, amit felállítottam. 
Csak egy példát hozok fel illusztrátióul. Egy szokatlanul hangzó, 
mondjuk idegen szónak az értelmét tudhatja az az egyén, aki 
annak a szónak kimondására képtelen. Van akárhány német szó, 
amelynek az értelmével a magyar fül teljesen tisztában van, de 
bárhogyan erőlködjék is, a beszédszervek annak kimondására 
nem képesek. Váljon nem érthette-e meg e miatt az illető, amit 
neki mondtak? Nem hallotta volna kartársam már azt a kejelen- 
tést, hogy értem amit mondanak, de nem tudom utánozni, vagy 
nem tudok reá felelni. Aki ért valamely idegen nyelvet, abból 
még nem következik, hogy azt beszélni is tudja. A siketnéma is



megérheti az én beszédemet, annélkül, hogy ő maga beszélni 
tudna. S ezt a megértést én nagyon fontosnak tartom, mert a 
halló társadalomban csak a megérteni tudás segítségével boldo
gulhat. Azt tapasztaltam, hogy intézeteinkben a megértésre keve
sebb gondot fordítanak, a szájról olvasás gyakorlását nem tartják 
olyan fontosnak, mint amilyennek én tartom s azért hívtam fel 
reá különösen kartársaim figyelmét.

De nehogy azt higyjék, hogy ehnéletieskedem. Kartársam 
ugyan céloz -erre, midőn felhív, hogy gyakorlatban is mutassam 
meg, amit hirdetek s ha nem csalódom, ebben a megjegyzésben 
némi kis elítélése is van annak, amit írtam. Sietek kijelenteni, hogy 
mindazokat, amiket említett cikkemben írtam részben magam is 
követtem az alatt a ló év alatt, amíg siketnémákat tanítottam, 
részben tapasztaltam az utóbbi években, midőn kötelességszerű- 
Ieg az intézetek taneredményét fölülvizsgáltam. A hangképzés 
teendőit 8 éven át végeztem, az ezen idő alatt szerzett tapaszta
lataimat kiegészíti az a mintegy 30 első osztályban szerzett tapasz
talat, amelyet az utóbbi 6 év alatt megvizsgáltam. Amiket, mint 
elérendő célt a hangképzés fokán kitűztem, azt több hazai inté
zetben — nem akarok neveket említeni — láttam és tapasztaltam. 
Egyiknél láttam a tanítás egyik részét erősebben kidomborodni, 
másutt a másikat. Iparkodtam a tapasztaltak alapján úgy a helye
sebb eljárásokat, valamint a nézetem szerint helyteleneket is 
megrögzíteni s okulásul közölni.

Higyje meg nekem karfársam, hogy nem gúnyolódtam. Amit 
gúnynak vél az csak az a felett való keserűség, hogy amit egyik 
intézetben olyan szépen elvégeznek, miért nem tudják azt másutt 
legalább megközelítőleg elvégezni ? Mert elvégzik a hangképzést 
úgy, amiként leírtam. Elvégzik úgy, hogy az atyamester Vatter is 
megirigyelhetné. Láttam én első osztályban olyan eredményt, ami
nőt Frankfurtban sem láttam. Amit Ehling kartársam ismertetése 
szerint Vatter célul tűz ki az első osztály számára, azt a mi inté
zeteink közül nem is egyben meg is valósítanak. Nem kell tehát 
nekem elmondanom, hogy mit végezhetnek el az első osztályban, 
mert bemutattam azt már annak idején 20 év előtt s a végzett 
s miként végzett munkának írott bizonyítéka is ott van a „Scherer- 
Berinza“-féle Abcés könyvben, de mutatják azt hazánk több inté
zetében nálam ügyesebb, képzettebb egyének is. Hogy ma már 
nem elégszem meg annyival, mint 20 év előtt, ez csak természe
tes. Én is tanultam valamit 20 év alatt s különösen tanultam azzal, 
amikor láttam mások munkáját és eredményét.

Megjegyzések. 215
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Nem állítok én fel valami különleges módszert. Amiket én 
cikkemben, mint helyes és célravezető eljárást ecseteltem, azokat 
én mind láttam és tapasztaltam, nincs azokban saját találmányom 
semmi, legfeljebb a következtetések az enyémek.

Nincs az én kívánságaimban semmi túlzott, nincs olyan, 
amelyet én megvalósítva ne láttam volna. Én csak legfeljebb abban 
tévedhetek, hogy mindenkinél szeretném ugyanazt a szép ered
ményt látni.

A szemléltetésre vonatkozólag kartársam hitével szemben az 
én tudásom áll. Ő nem hajlandó elhinni, hogy lehet olyan taní
tás, amely nem valódi szemléleten alapul, én pedig tudom, hogy 
van, mert nemcsak láttam, de észrevétel tárgyává is kellett ten
nem. Sajnos, igenis van olyan tanítás, mely az eleven szemlélet 
helyett a jelhez folyamodik s csak értelmetlen szóval tömi meg a 
gyermeket. Van olyan tanítás, mely a füvet nem az udvarban nőtt 
eredeti növénnyel szemlélteti, hanem a festett képen levő zöld 
színnel. Van olyan tanítás is, mely a szónak jelentését nem a 
tárgygyal, nem annak képével, hanem egy jellel kívánja kielégí
tően magyarázni. Ezt sem Vatter, aki valójában nem tűri a jelet, 
bárha ezt kartársam állítja is, sem én, sem valódi jó siketnéma 
tanító helyesnek nem tartja, nem tarthatja. Kartársamnak a jó szem
léltetést illető hiedelme csak feltevésen alapszik, amelynek indító 
okait a legteljesebb mértékben méltányolom, az én állításom azon
ban a tényeken, a közvetlen tapasztalaton, amelyet tagadni eset
leg lehet, megcáfolni azonban nem.

Még csak két megjegyzést kell tennem. Az egyik az, hogy 
Scholtz kartársam állítása szerint cikkem „elsősorban a képzőnek 
szól.“ Ebben téved kedves kartársam. Én a képzőt, őszintén 
szólva, nem ismerem annyira, hogy tanácsokat adjak, vagy műkö
dését nyilvános kritika tárgyává tegyem. Én ezért nem is „ mehet
tem tovább egy lépéssel“ sem. A képzőt illetőleg nekem is van 
nézetem, de a képző ellen nincs mondani valóm. Ha tehát kar
társam sajnálja, hogy a kevés szakavatotiságnak okát nem adtam, 
ebben igazán nem vagyok hibás. Én az okot nem a képzőben 
keresem, hanem az egyénben. A képző ellen éppen kartársam 
szólt, midőn azt állítja, hogy a siketnéma intézeteknél alkalmazot
tak nem elég készültséggel fognak a munkához. Ilyen megjegy
zést a másik két ágnál alkalmazott kartársak részéről eddig nem 
hallottam. Valami hibának kell tehát lenni, de erről csak az írhat, 
aki a hibát ismeri. Ebben a konkrét esetben, azt hiszem, kartár
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sam hivatottabb, mint én, a hiba feltárására s az ügynek csak 
hasznot tenne, ha nézetét elmondaná.

A másik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy „az emberek 
kisebb-nagyobb része azért tanít első sorban, hogy a miniszteri 
biztos osztályával meg legyen elégedve“ így mondja t. i. Scholtz 
kartársam s hozzáfűzi, hogy én ezt bizonyára észrevettem. Hogy 
őszinte legyek, be kell valianom, hogy ilyen tendentiát nem vet
tem észre. Azt tapasztaltam igenis, hogy kartársaim igyekeztek az 
osztályaik készültségét előnyösen bemutatni, amit tőlük nem lehet 
rossz néven venni, de hogy első sorban ezért tanítottak volna, 
ezt kötve hiszem. Tanítottak, mert lelkiismeretük parancsolta s 
tanítottak úgy, mint ők azt jónak látták. S mondhatom, hogy 
nemcsak én, hanem mindnyájan, akik biztosok voltunk, mindig 
csak az eredményt néztük és méltányoltuk, bárha nem a mi mód
szerünk szerint éretett is az el. Hogy vannak szalmázók is, akik a 
ministeri biztos kedvét keresik. Lehet, de ezek csalódnak, ha azt 
hiszik, hogy az eredménytelenséget álcázni lehet. Hogy a kezdő 
ember nem ismeri ki magát az esetleges ellenkező utasítás labi
rintusai között? Talán zavarba jöhet, de ha ember a talpán, akkor 
a tanácsok közül megszívleli azt, amit helyesnek ismer, egyébként 
pedig a maga lábán kell hogy járni tudjon.
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Szaktanácsi gyűlések. A szaktanács 1912. évi július hó 

6-án tartott gyűlésének tárgysorozata: 1. Borbély Sándor vezér
könyve. 2. A 12 évesnél idősebb siketnémák váci foglalkozta
tójának szabályzata és ügyrendje. 3. A pozsonyi intézet egyik 
túlkoros növendékének további tanulása. 4. Záborszky Árpád 
megjutalmazása. 5., ő. Véglegesítések. 7. Fetzer József hitoktató 
vizsgálatáról felvett jegyzőkönyv. 8. A brassói kisegítő-iskola 
vezetőjének felterjesztése a Néptanítók Lapja tárgyában. 9. Az 
ungvári siketnéma intézet igazgatójának felterjesztése szakrajz 
engedélyezése tárgyában. 10. Az első éves hallgatók alapvizsgá
latáról felvett jegyzőkönyv. 11. A gyógypedagógiai tanítóképző 
képesítő vizsgálatáról felvett jegyzőkönyv. 12. A budapesti siket
némák intézete igazgatóságának javaslata a rajztanár külföldi kikül
detése tárgyában. 13. Az iparos tanonc-iskolák segélyezése. 14. A 
fiumei kormányzó felterjesztése gyógypedagógiai intézet létesítése 
tárgyában. 15. Az 1912—13 tanévi tanerő szükséglet. A julius 
8-iki gyűlés tárgysorozata: 1. Az ifjú vakok nyári szünidejének 
egységes rendezése. 2. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgató
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ságának internátus létesítése iránti felterjesztése. 3. Áz 1912—13. 
tanévi tanórarendek. 4. Torontál vármegye tanfelügyelőjének fel- 
terjesztése kisegítő-iskola létesítése tárgyában A julius 10-ihigyűlés 
tárgysorozata. Az évvégi taneredmény megvizsgálására vonatkozó 
ministeri biztosi jelentések. A szeptember 17-iki gyűlés tárgyso
rozata'. 1. A gyógypedagógiai képző előadó tanári testületének 
szeptember 7-iki jegyzőkönyve. 2. A siketnéma intézetek kéz
ügyességi oktatása és Mihalik Gyula jelentése a kézügyeségi okta
tás eredményéről. 3. Az iparostanonc-iskolák segélyezése. 4. A 
siketnémák váci int. ig.-nak az ipari tanműhely növendékeinek 
elméleti tanítása iránti felterjesztése. 5. A siketnémák kolozsvári 
int. fb.-nak az intézet nyolc osztályúvá való fejlesztése iránti fel- 
terjesztése. 6. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgatóságának a 
nyári szünidőre vonatkozó felterjesztése. 7. Kecskemét város 
tanácsának és kir. tanfelügyelőségének a kisegítő iskola helyi fel 
ügyelete iránti felterjesztése. 8. Débrecen sz. kir. város tanácsá
nak a kisegítő iskolára vonatkozó felterjesztése. 9. Zengő Péter 
kérvénye nyugdíj ügyének rendezése iránt. 10. A siketnémák kör- 
möcbányai intézete tantestületének jegyzőkönyve. 11. A budapesti 
áll. gyógyp. nevelő intézet tantestületének szeptember 4-iki jegyző
könyve. 12. A siketnémák aradi intézete igazgatóságának felterjesz
tése több község részére köszönetnyilvánitás tárgyában. 13. Az aradi 
siketnémák intézete felügyelő-bizottságának felterjesztése az iparos- 
tanoncok rajzoktatása tárgyában. 14. A brassói állami kisegítő
iskola tantestületének jegyzőkönyve. 15. Az aradi siketnémák inté
zetének órarendje, lő. Bihar vármegye tanfelügyelőjének felter- 
terjesztése kisegítő-iskola létesítése tárgyában. 17. A vakokat gyá- 
molító országos egyesület felterjesztése Eperjesen létesítendő ifjú 
vakok intézete tárgyában 18. A kecskeméti kisegítő-iskola veze
tőjének felterjesztése az iskola fejlesztése tárgyában. 19. Torontál 
vármegye tanfelügyelőjének felterjesztése a nagybecskereki kisegítő
iskola megnyitása tárgyában. 20. Az ideges gyermekek alsó- és 
középfokú állami intézete tantestületének jegyzőkönyve.

Kinevezések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter 
úr az 1912. évi 95.217 számú rendeletével Zsembai Ferenc, Gyo- 
vai D. József, Sólymos Sándor, Zsemberi József, Szépfalusi Ferenc 
Fizáry Bódog, Nagy Lajos, Schmitz Mátyás, Pongrácz Mihály 
Supka Károly, Kádas György és Ungermann József kartársainkat 
a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába kinevezte. Gratulálunk!

Áthelyezések. A vallás- és közokt. ministerium f. évi 96.749. 
számú rendeletével áthelyezte : Eötvös Lászlót a siketnémák egri 
intézetétől és Lett Józsefet a siketnémák váci intézetétől a kecske
méti intézethez, Fehérvári Sándort a siketnémák kecskeméti inté
zetétől az ifjú vakok szegedi intézetéhez, Wayán Ferencet a siket
némák temesvári intézetétől a szegedi intézethez, Nécsey Jánost 
a siketnémák kaposvári intézetétől a szegedi intézethez, Deschenszky 
Nándori a borosjenői gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató 
intézettől a siketnémák soproni intézetéhez. Medgyesi Jánost a 
budapesti siketnémák intézetétől a temesvári intézethez.
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Véglegesítések. A vallás- és közoki. miniszter úr folyó évi 
95 218. számú rendeletével Jónás A. Jenő, Katona Géza, Klamp- 
fer Ferenc, Zsutty Béla, Mayer Dezső, Milassin Gyula, Molnár 
Antal, Szász József, Szirt János, Kovács Zollán, Vollmann János 
és Zengő Péter kartársakat állásukban véglegesítette.

Hallgatók felvétele. A vallás- és közokt. minisztérium f. évi 
július hó 16-iki 95.534. sz. rendeletével Leopold Rezső, Kiss 
János, Kákonyi Sándor, Ruszwurm Kálmán, Faragó Béla, Pető 
János, Némety Kázmér, Gyömörey Alfonz, László Géza, Gáspár 
Árpád, Kárpáti Ottó és Szabó Rezső hallgatók felvételét enge
délyezte.

A vakok új foglalkoztató intézete Eperjesen még az ősz
folyamán megnyílik. Dr. Bielek Aladár és Vitár Rezső a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesület alelnöke, illetve gondnoka aug. 30-án 
átvették a várostól a régi katonai kórházból 24.000 kor. költségen 
átalakított épületet, mikor is úgy a megye, mint a város az új 
intézményt a legmesszebb menő jóindulatáról biztosította. Az 
egyesület segélyként gyógypedagógiai tanár kineveztetését kéri a 
kultusz kormánytól az intézet vezetésére. Reméljük, hogy kérése 
teljesedik s a kormány a kinevezéssel be fogja vonni hatáskörébe 
ezt az új intézetet is annyival inkább, mert ha az egyesület volna 
kénytelen kiküldeni valamelyik tisztviselőjét, ez a későbbi személy
változtatást igen megnehezítené.

Építkezések. A Vakok Kir. Intézete óvóját már augusztus 
végén teljesen fölszerelve adták át a használatnak. Iskolája szept. 
1-én 19 növendékkel meg is nyilt, részletesebb ismertetésére és 
keletkezésének történetére még visszatérünk.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület új építkezésének 
melléképülete a tornacsarnokkal, a zenészek helyiségeivel és a 
szórakozásra szánt termekkel november elsején nyílik meg, a 
főépület azonban csak májusra készül el.

A temesvári foglalkoztató intézet építkezésének ügyeTelbisz 
Károly polgármester kezében a reá'izálás stádiumába lépett. A 
nagy emberbarát 1200 négyszögöl telket juttatott a várostól a 
vakoknak s így a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület ottani fiók
jának vezető-bizottsága Bellái József kulturtanácsos elnöklete alatt 
aug. 10-én elhatározta az építkezési tervek elkészíttetését.

Végkielégítési alapot teremtettek a Vakokat Gyámolító 
Orsz. Egyesület tisztviselői és mesterei, kiknek száma immár meg
haladja az ötvenet. Míg a vakok intézményeit meg nem alapoz
ták, szónélkül dolgoztak, most azonban, ha nyugdíjjal nem is, de 
legalább végkielégítéssel akarják a munkaképtelenekké vált kar
társak sorsát enyhíteni. Az alap gyarapodását a saját befizetéseik
ből, az egyesület intézményeinek segélyeiből és a kormánytól 
várják. Óhajtandó, hogy akik életüket a vakok uyomorúságának 
megszüntetésében töltik el, maguk nyomorúságba ne jussanak.

Dr. Dollinger Gyula egyetemi tanár Vitár Rezső és dr. Szili 
Adolf közbenjárására két hónap előtt két vak leányt vett föl klini
kájára, ahol őket a masszázsban képzi ki. Dollinger humanizmusa
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azonban nemcsak a kiképzésre szorítkozik, megígérte, hogy alkal
maztatásukról is gondoskodik. A szanatóriumok, de főkép a kerü
leti munkásbiztosító pénztárak rendelő intézetei szívesen fogják a 
vak masszőröket fogadni, mert ezek állandók lesznek, nem fog
ják cserélgetni helyeiket, mint a látók.

Tanulmányúton volt a Vakok Kir. Intézete két tanára Séra 
Lajos és Kirschenheuter Ferenc. Előbbi Északamerika nagyobb 
városaiban, utóbbi pedig Dán-, Svéd-, Finn- és Oroszország 
néhány intézetében tanulmányozta a vakok ügyét. Tanulmányaik 
eredményeinek közlését jövő számunkban kezdik meg.

A Vakok „Andrássy“ Önképző Köre eddig csak irodalmi 
és zenei művek előadására szorítkozott. Most két pályadíjat tűzött 
ki önálló irodalmi munkára, amelyre a vak tagok részéről két 
elbeszélés, öt költemény és egy színmű érkezett be.

Alapvizsgálat. A gyógypedagógiai tanítóképző 1. éves hall
gatóinak alapvizsgálata június hó 24-én tartatott meg dr. Tóth 
István miniszteri titkár elnöklete alatt. 14-en tették le a vizsgát, 
mindannyian megfelelő eredménnyel.

Az alapvizsgát tett hallgatók beosztása. Az elmúlt isko
lai év végén alapvizsgát tett hallgatók közül a nm. vallás- és 
közokt. miniszter úr f. évi 97.183. sz. rendeletével Oogola Ala
dárt a siketnémák váci intézetéhez, Bessenyei Elemért a borosjenői 
állami gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató-intézethez, Konrád 
Györgyöt a siketnémák körmöcbányai, Schnell Józsefet a siketnémák 
debreceni, Fialkovits Gyulát a siketnémák ungvári, Zsenaty Dezsőt 
a siketnémák egri, Bárczi Gusztávot a siketnémák budapesti, Hajdú 
Lajost a siketnémák kaposvári intézetéhez, Lengyel Gyulát a 
vakok budapesti intézetéhez, Füzesi Árpádot pedig a budapesti 
állami gyógypedagógiai nevelő intézethez osztotta be szolgálat
tételre.

Szünidei tanfolyam. A kisegítőiskolák számára szükséges 
tanítók képzése céljából f. évben rendezett szünidei tanfolyamon 
összesen 25-en vettek részt és pedig: Büchler Hugó és Hartig 
Albert nagybecskereki állami tanítók, Fejér Mihály egri áll. t., 
Kenedich Gyula kassai áll. t., Bajkai Lajos és Erdei János hód
mezővásárhelyi áll. t., Tantó József békéscsabai áll. ig. t., Kiss 
István és Kissné Rabb Anna orosházai áll. t., Mikó József hajdú
nánási ref. t., Mazurek Ferenc gyulai áll. t., Báíori Béla gyön
gyösi áll. t., Deák István szombathelyi közs. t., Turner Erzsébet 
titeli áll. t., Predmerszky Boriska pelsőci m. t., Wolfmayer Ilona 
gutái t., Kákosy Ödön, Bókái Mór és Hajnal Zsigmond székes- 
fővárosi t., Bisám Dezső san. t., Roboz Mariska t., Szabó György 
kir. börtönügyi fogalmazó, Szoby Aranka és Péchy Hilda t., 
Szabóné Hienz Regina t. A vizsgálat július hó 27 én tartatott meg 
az állami gyógypedagógiai intézetben s azon dr. Bielek Aladár minis- 
téri fogalmazó elnökölt. A vizsgát minden hallgató sikerrel tette le.

Az ungvári közgyűlés. A „Sikeínéma-intézeti Tanárok Orsz. 
Egyesülete“ az ez évi rendes közgyűlését Ungváron tartotta meg 
julius hó 3-án és 4 én.
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A város társadalmának előkelő tagjaiból alakult helyi bizott
ság fogadta az odaérkező egyesületi tagokat. Úgy a fogadtatás, 
mint pedig a vendéglátás igen szívélyes volt.

A közgyűlés tárgysorozatából kiemeljük a megtartott érte
kezleteket s az azokkal kapcsolatosan hozott határozatokat.

1. Nagy Péter értekezése: A Borbély Sándor-féle beszéd
tanítási vezérkönyvről.

Határozat:
a) Kimondja a közgyűlés a IV. osztály számára készítendő 

vezérkönyv szükségességét is.
b) Felkéri a közgyűlés a miniszter úr Őnagyméltóságát, hogy 

évről-évre továbbképző tanfolyamot létesítsen a vezérkönyvek, a 
tanterv szellemének ismertetésére, a beszédtanítási módszer fej
lesztésére.

2. Váradi Zsigmond értekezése: A szakfelügyeletről.
Határozat:
„Küldessék ki az egyesület kebeléből egy bizottság a szak- 

felügyelet kérdéseinek beható tárgyalására. E bizottság javaslatait 
sürgősség esetén egy rendkívüli közgyűlés elé terjessze.“

3. Záborszky Árpád értekezése: A siketnémák testi nevelése.
Határozat:
a) A közgyűlés a siketnémák testi nevelését fontosnak tartja, 

a tornaoktatás érdekében valónak tartja, hogy azt a siketnémák 
oktatására képesített szakember tanítsa, a tornaórák intézetenként 
— fiúknál, leányoknál — egy-egy kézben legyenek.

b) A tornaórák mind, kivétel nélkül díjaztassanak.
c) 4—5 évenként 4—5 hetes tornatanfolyam rendeztessék.
4. Molnár Antal értekezése : A mellékórák tanításának kérdése.
Határozat:
a) A kézügyességi tárgyakat az arra hajlammal bíró és vál

lalkozó kebelbeli szakemberek tanítsák. A tanítás ágazatonként 
egy-egy ember kezére bizassék. A rajzot képesített rajztanár 
tanítsa. Kisebb intézeteknél az arra vállalkozó szakemberek.

b) A kézügyességet tanító összes kartársak alakítsanak egy 
bizottságot — a távollevőket levélbelileg vonják be — s közösen 
állapítsanak meg tanmenetet, esetleg egy tervezetet a kézügyes
ség egységes tanítására.

c) Az összes mellékórák 100 koronájával díjaztassanak.
d) A kebelbeli szakemberek minden néven nevezendő, az 

illető osztályon kívül elvégzett munkája díjazásban részesüljön.
e) A gyakorlati ellenőrzés a mellékóráknál is kebelbeli szak

emberekkel végeztessék.
A magyarországi siketnémák I. kongresszusa. Hazánk 

felnőtt siketnémai közül mintegy 250-en kongresszusra gyűltek 
egybe Budapesten augusztus 18—20-án. A kongresszust a buda
pesti siketnéma körök készítették elő,

Internátus építés. A vallás- és közoktatási minisztérium a 
siketnémák budapesti állami intézete részére az intézet tőszom
szédságában internátust emeltet. Az építést megkezdették. A kötött
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szerződés szerint 1913. julius hó 1-re lesz készen az internátus. 
Az internátusbán 40 fiú és 40 leány nyer elhelyezést.

Miniszteri elismerés. Lapunk júniusi számában hírt adtunk 
arról, hogy a váci siketnéma intézet felsőbb osztálybeli növen
dékei résztvettek Záborszky Árpád kartársunk vezetése mellett a 
pécsi tornaversenyen.

E hírrel kapcsolatosan most arról értesülünk, hogy Záborszky 
Árpád kartársunknak a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úr 0 nagyméltósága elismerését fejezte ki egyrészt a pécsi torna
versenyen elért sikerért, másrészt pedig általában az eredményes 
tornatanításért. Gratulálunk!

Külföldi kolléga hospitálása. A gráci siketnéma-intézet 
egyik tanára meglátogatta a siketnémák budapesti állami intézetét 
s ott hospitált.

Ipari foglalkoztató. A siketnémák váci intézetében a tanu
latlan siketnémák részére ipari foglalkoztató létesült.

Hagyomány. A nemrégen elhúnyt Samassa József egri érsek 
és bíboros a siketnémák egri intézetének 10.000 koronát hagyo
mányozott.

Felmentés. Borbély Sándort, a váci siketnéma-intézet igaz
gatóját indokolt kérelme alapján Minister Úr Ő Nagyméltósága 
a szaktanács gyűlésein való részvétel alól ideiglenesen felmentette. 
Helyette, felmentése tartamára Szotfrid József vesz részt a szak
tanács gyűlésein.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Vakok kongresszusa. Alig lehet elképzelni érdekesebb 

gyülekezetei, mint amely a napokban Braunschweigban ült össze 
tanácskozásra. A vakok tartották kongresszusukat, mely e nemben 
immár a második volt. Az első kongresszus Drezdában folyt le 
1909-ben, s most Braunschweig városában jött össze kétszáz
ötven vak, hogy tanácskozzék — ugyan mi másról tanácskoztak 
volna? — a gazdasági helyzetük javításáról. Ez a kérdés azokat 
a vakokat érdekli, kik nagy számban foglalkoznak ipari munká
val. A Richmond-féle gyógyépület nagytermében volt a gyűlés, 
melynek tagjai betűkkel jelzett asztaloknál ültek. Sok előtt tábla 
volt, melyre a maguk módja szerint jegyzeteket tettek, élénken 
figyelve az előadókat és vitatkozókat. Fenn a pódiumon ült a vak 
elnök, mellette a hasonlóképen vak előadó. A hallgatók és a 
vezetőség között nem vak rendezők bonyolították le a for
galmat. A beszédeket két vak jegyző jegyezte, kiknek két látó 
női tollnok állott szolgálatára. A rendezés nagyon ügyes volt. 
Ha például levele érkezett valamely tagnak, az emelvényről lekiál
tottak: „X. Y. úr részére levél érkezett!“ A megnevezett felelt 
„D. asztal.“ A következő percben már megkapta levelét. A vak
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gyülésezőknek egymással való érintkezése is igen simán folyt le. 
A tárgyalás menete mindvégig parlamentáris, rendszeres és gyors- 
menetű volt. Még az 1909 ben tartott kongresszus bizottságot 
választott, mely a tárgyakat most előkészítve és javaslattal ellátva 
terjesztette elő. A szegénysorsú vakok nagyrésze kézműiparral 
foglalkozik s ezért a kongresszuson is ez volt a legfőbb téma. 
Munkás egyesületekről, a segéddé való felavatásról, a munkaadó
val való viszonyról, a vak és nem vak munkások egymáshoz való 
viszonyáról tárgyaltak. Számos gyári és ipari vállalatnál együtt 
dolgoznak nem vak és vak munkások, s igen gyakran nem álla
nak a vakok a többiek mögött. A kongresszuson ez a helyzet 
kifejezésre is jutott. Szó volt a nőkről is természetesen, kik ez 
ideig főképen mint kefekötő munkások dolgoztak. Az utóbbi idő
ben azonban nagy sikerrel működnek közre a háztartási munká
nál, sőt egyesek maguk vezetnek egész háztartásokat. Voltak olyan 
nők is a kongresszuson, akik sütni-főzni tudnak s teljesen ellát
ják a konyhát. Kisebb mértékben figyelembe veendő a vak nők 
foglalkozásánál a zene is. Nem egy zongora tanítónő és hegedű- 
művésznő van a vakok között. A zongorahangolás a férfiak szá
mára mutatkozott jó foglalkozásnak. A zene, amint a kongresszus 
megállapodott benne, talán a legjobb tér a vakok kenyérkerese
tére, mert itt nem találkozhatnak a közönségnek azzal az előíté
letével, vajon nem végzi-e el jobban ezt vagy azt a munkát más, 
mint a vak. Kiterjedt a kongresszus tárgyalási programmja az 
irooalomra és a vakok könyvtárára, valamint a nyomdájára is. 
Széles tárgyalás alapul szolgált a szervezeti kérdés. Birodalmi 
szövetséget alkottak végül, melynek kötelékébe Németország min
den vak egyesülete belép. Kimondották a szükségességét, hogy 
a vakok ügyének vezetésére központi hivatalt kell felállítani. A 
központ vezetőjéül J. W. Vogelt választották meg Hamburgból. 
A kongresszus érdekessége volt a vakok Írógépe külön rend
szerű diktáló géppel egybekötve. Úgy eféle, mint más eszközö
ket, valamint a vakok által készített mindennemű ipari tárgyakat 
mutatott be — s ezt jobban élvezhették a nem vakok — a kap
csolatos kiállítás. Bámulatos ügyességgel mozogtak a vakok ezen 
a kiállításon. A közönségnek mindent megmutattak, próbákat tar
tottak, amint ezt a nem vak kiállítás-rendezők szokták. Hogy pedig 
a nap teljes legyen, végül hangversenyt is rendeztek, melyen a 
braunschweigi úri társaság teljes számmal megjelent. A hang
verseny után pedig hangos és jókedvű volt a polgári park, amely
ben mulatságot rendeztek a kongresszisták. így „látták“ ezt mások
tól, akik a kongresszusokat csinálni szokták. (Pesti Hírlap).

Egy emberbaráti egyesület. Ausztriában egyesület alakult, 
hogy összeírja a tanköteles koron alul levő siketnémákat. Szá
mukra óvódákat fognak felállítani. A szülőknek pedig tanácsokat 
s anyagi támogatást nyújtanak majd.
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VEGYES.
Tisztelettel kérem lapunk előfizetőit, hogy az előfizetési 

díjat mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
Személyi hírek. Török Sándor, a vakok szombathelyi inté

zetének igazgatója f. évi julius 22-én vezette oltárhoz Mann Maris
kát, szombathelyi városi tanítónőt. Gratulálunk. — Kossovits József 
a Vakok Kir. Intézete tanára egészségének helyreállítására fél
esztendei szabadságot kapott.

Házasság. Hochrein Lajos budapesti kartársunk augusztus 
hó 17-én esküdött örök hűséget Kéri Erzsikének. Gratulálunk!

Cházár András emléke. A siketnémák váci intézetének 
tanári testületé ez évben is megünnepii Cházár András emlékét. 
Az idei ünnepség szeptember hó 28-án lesz.

Halálozás. Tiszaföldvári Eszlári Sándor VII. kér. elöljáró, 
a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület alelnöke f. évi junius 
4-én váratlanul elhunyt. Hosszú évek során át buzgólkodott a 
vak gyámoltak sorsának enyhítésén, kik benne egy igaz barátot 
vesztettek el. Az egyesület gyászát méltókép fejezte ki.

Gyorsszámológépet készített a vakok számára Weszeiowszky 
Vilmos a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület könyvelője. A talál
mány eszméje nem új. Különböző formákban láttunk hasonlókat 
fából, sőt zsebkönyvecskébe szerelve papírból is látók számára 
a különböző kiállításokon. Egy táblán hat faoszlopocska mozog 
függőleges irányban. Az oszlopocskákon brailleban megvan mind 
a tíz számjegy. Az oszlopocskák fel-letólása másodpercek alatt 
kész eredményhez vezet. Iskolai használatra a készülék kevésbbé 
alkalmas, mert a munka vele az elme foglalkoztatása nélkül tisz
tán technikai. De üzletekben, irodákban az összeadás és kivonás 
gyors végrehajtására a vakoknak megbecsülhetetlen szolgálatokat 
tehet. Weszeiowszky már régen foglalkozik különböző tanítási 
és más, a vakok munkáját megkönyítő eszközök készítésével, 
legsikerültebb találmánya azonban ez a számolókép, melyet mele
gen ajánlunk úgy a vakok, mint a vakokkal foglalkozók figyel
mébe. Ara 20 korona.

A diktafon a vakok szolgálatában. Köztudomású, hogy 
a vakok könyvtárait nagyobbrészt a kézzelírott könyvek töltik ki, 
melyek legtöbbjét maguk a vakok írják. A könyvtárak ilyforma 
gyarapítását azonban eddig fölötte megnehezítette, hogy a vak 
másolóknak nem akadt diktálójuk. Ezt a kérdést most igen lele
ményesen oldják meg a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületében. 
Diktafonba, illetve Ronefonba ki-ki akkor olvas, amikor ráér. A 
másoló azután a füléhez kapcsolja a bármikor megállítható szer
kezet kagylóját és mindenkitől függetleuül másol. Ennek az eljá
rásnak megvan az az előnye is, hogy a lemezek többször bármi
kor és bárhol használhatók. Vitár, az egyesület gondnoka, aki a 
vidéki könyvtárakat most a lemezek elküldésével akarja szaporí
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tani, irodai célokra is használja a Roneofont. Utasításait sőt leve
lezést is, ha elutazik lemezen hagyja hátra a tisztviselőknek, kik 
részben vakok.

Gyermekmegfigyelések. Számtani órán figyeltem meg a 
következőket:

1. Egyik sasszemű siketnéma növendékem, aki nem szíve
sen törte fejét számtani példák megfejtésében, egy időben azzal 
lepett meg, hogy az elsők között szerepelt a jelentkezést illetőleg.

Természetesen kerestem, kutattam az okát e hirtelen válto
zásnak. Rá is jöttem.

Anélkül, hogy észrevette volna, figyeltem őt, miközben azt 
tapasztaltam, hogy a példa elmondása után azonnal a jobban 
számolók arcát figyeli. Tisztában voltam azonnal a helyzettel s 
ezt tudtára is adtam.

Most következett aztán a megfigyelés érdekesebb része.
Jellemző, hogy hogyan akart engem becsapni az én fifikus 

tanítványom. A következő órán ismét figyelem őt. Amint a pél
dát feladom, megint csak az az első dolga, hogy sasszemét a 
jobbak felé irányítja. Meglepetésemre azonban — úgy látszik 
óvatosságból — nem jelentkezett azonnal feleletre a jobbakkal 
egyidőben, hanem valamivel később. Ezalatt a kicsi idő alatt, 
hogy engem félrevezessen, feltűnően mimelte a gondolkozót. 
Persze rajtacsiptem. Látva a gyermek, hogy csalafintaságával most 
már célt nem érhet, hozzáfogott maga erejéből a számtani pél
dák megfejtéséhez.

2. Egyik számtani órámon gyakorlati példák megoldása a 
kijelölt anyag. Tudatosan olyan példát adtam fel nekik, ahol az 
értékesebb anyag kevesebbe került, mint a kevésbbé értékes. 
Tettem ezt azért, hogy kipuhatoljam, vájjon fognak-e ez ellen 
tiltakozni? Akadt közöttük egy-kettő. Amint a példát elmondom, 
egy-két ügyesebb gyermek így nyilatkozik meg: „Nem lehet! A 
vászon olcsó, a selyem drága“. (Vászon- és selyemvásárlásról 
volt szó.)

Kitűnő alkalomnak találtam ezt arra, hogy eszméltessem a 
gyermekeket az anyag értékességének és mennyiségének egy
máshoz való viszonyára.

Az eszméltetéshez elég volt ennyi: „Igen ám, csakhogy 
vásznat sokkal többet vett, mint selymet“.

A válasz erre ez volt: „Akkor jól van“. (ik.)
Értesítés a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Rész

vénytársaság által az iskolai tanulmányi hajókirándulásokon részt
vevő tanulóifjúságnak, valamint általában a tanszemélyzetnek nyúj
tott utazási kedvezményekről.

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársa
ság 15.484. A. 1.—911. szám alatt hozzám intézett értesítése sze
rint, az iskolai tanulmányi hajókirándulások előmozdítása érdeké
ben a következő utazási kedvezményeket engedélyezte:
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Nyilvános jelleggel felruházott tanintézetek tanulói és az azo
kat kisérő tanerők, ha a társaság hajóin tanulmányi kirándulást 
tesznek, a rendes menetdíjakból 50% kedvezményben részesül
nek abban az esetben, ha a kirándulásban legalább 10 tanuló 
vesz részt. E melleit két tíz éven aluli tanuló egy féljeggyel utazhat.

E kedvezmény igénybevételénél elegendő, ha a kirándulás 
vezetője a beszálló helyen a tanintézet igazgatóságának hivatalos 
pecsétjével ellátott igazolványát felmutatja, amelyen az utazás 
célja (pl. tanulmányi kirándulás) a beutazandó útszakasz s az utazó 
tanerők és tanulók nevei benfoglaltatnak.

Minden tíz fizető tanuló után egy teljesen szegénysorsú 
tanulónak külön kérelemre a társaság igazgatósága egészen díj
mentes utazást is engedélyez.

A budapest-visegrád-dömösi vonalon azonban e kedvez
mény egyelőre csakis köznapokon érvényes, vasárnapokon és ünnep
napokon nem.

A tanintézeteknek engedélyezett eme kedvezményen kívül 
a nyilvános jeleggel felruházott tanintézetek tanárai és tanítói 
(tanárnői és tanítónői) nem különben azok szorosan vett család
tagjai (u. m. feleség, törvényes, még keresetképtelen gyermekek, 
úgyszintén a gyermeket kisérő cselédek) a társaság összes vona
lain és menetrendszerű személyszállító hajóin félárú menetjeggyel 
utazhatnak.

A Magyar Királyi Államvasutak által részükre kiállított félárú 
menetjegyek váltására jogosító arcképes igazolványok a társaság 
személyhajóira is érvényesek.

Erről az érdekeltek ez úton értesíttetnek.
A Gyógypedagógiai muzeum leltári naplója. (Folytatás.)

75. Kéziratolvasási gyakorlatok. Budapest, Tom-
csányi J á n o s ...............................................1901 1 kötet

76. A dadogás gyógyítása. Budapest, Roboz József 1894 1 „
77. A magyarországi tanító-egyesületek története.

Budapest, Peres S á n d o r .............................  1896 1
78. A magyarországi néptanítók első egyetemes

gyűlése.........................................„ . . 1870 1 „
79. A magyarországi néptanítók második egye

temes gyűlése ............................................... 1874 1 „
80. A li. országos és egyetemes tanügyi kongresz-

szus naplója. B u d a p e s t .............................  1898 3 „
81. A magyarországi néptanítók IV. egyetemes

gyűlésének naplója . . . .  . . 1905 1
82. Cházár András clichéje...................................  1 drb.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ elő
fizetési díját beküldötték :• Herodek Károly Budapest 10, Varsá
nyi Ferenc Eger 5, Stoff János Nagyszőllős 10 K.

K leitsch  János 
a kiadóhivatal vezetője 

VII., István-út 95.
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