
Képzőnk reformjához.*)
I rta : Tóth Zoltán.

A huszadik század első évtizedeit az utókor pedagógusai 
a reformtörekvések elnevezésével fogják jelölni. Ez az idő az, 
amikor a sokoldalúig fejlett tudományok újabb, megfelelőbb ala
pokat követelve, az iskolai rendszerek újjászervezését teszik szük
ségessé.

Az élet tehát mindig fokozottabb és fokozottabb követelmé
nyekkel lép elénk s ami tegnap még jó volt, az ma már elavult, 
s ami ma még elég, azt a holnap keveselni fogja.

Amint a jelekből Ítélem, a gyógypedagógiai oktatásügy terén 
is küszöbön áll egyik fontos szerv, a képző reformja.

Itt azonban nem egy, már tökéletesen fejlett orgánum meg
felelő, a megváltozott viszonyokhoz mért átreformálásáról van szó, 
hanem egy ideiglenes, csak ideig-óráig működő, kezdő szervezet 
továbbfejlesztéséről beszélhetünk.

A gyógypedagógiai oktatásügy az utolsó két évtizedben 
hatalmas fejlődésen ment keresztül. Elmondhatjuk, hogy a fejlődés 
folyamata eddig minden tekintetben megfelelt a természetes hala
dás követelményeinek. Fokozatosan haladt lépésről-lépésre. Az 
intézetek létesítése lehetővé tették, hogy épen azok élvezhették 
elsősorban is áldásait, akik legjobban rá voltak szorulva, t. i. a 
fogyatékosok. Az intézetek fokozatos fejlesztése pedig legjobb 
eszköze volt létföltételeik biztosításának.

A fejlődő testben képzőnk létesítésével lüktető életerő támadt, 
amely az innen kikerült hallgatóság révén eljutva legtávolabbi 
intézetünkbe is, bizonyos fokig biztosította az eredményes mun
kálkodást. Azonban hamarosan azt kellett tapasztalnunk, hogy 
képzőnk, mai szervezeténél fogva, a szoros értelemben vett isko
lai munkálkodás biztosítására is csak kis mértékben képes. így 
az általános eredmény fokozása csak a képző továbbfejlesztésével 
érhető el. Ennek a reformnak szükégét legjobban érezzük mi, 
ennek az ügynek gyakorlati munkásai. Természetesnek kell tehát 
tartani azt a mozgalmat, ami eme reformot illetőleg megindult 
körünkben.

*) E cikk Ákos Istvánnak lapunk múlt számában közzétett hasonló 
tárgyú cikkével egyidőben adatott be, azonban hely szűke miatt csak most 
közölhettük.

Magyar Gyógypedagógia. 5 -
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Nem felcsigázott igények, beteges ambítió: hanem küldeté
sünk értékének tudata s a reánk bízott terhes, sokszor emberi 
erőt felülmúlónak látszó munkakör iránt való lelkesedés ösztönöz
nek bennünket a haladás felé. Igaz lélekkel merem állítani, hogy 
seholsem él jobban az emberek lelkében a tudás fokozásának 
szükségszerűsége, mint nálunk. Mert mindnyájan tudjuk, hogy ha 
valahol beszélhetünk tudatos pedagógiai és pszichológiai készült
ség fontosságáról, úgy elsősorban a gyógypedagógián. Ha valahol 
létfeltétele az oktatás eredményének a gyermeki lélek ismeretével 
kapcsolatban az oktatási anyag szabatos feldolgozása, úgy nálunk 
elsősorban. Ha azután az általános érvényű pedagógiai vonatko
zású eljárási módok mellett még figyelembe vesszük a fogyaté
kosság okozta eltéréseket, mindenki beláthatja, hogy a gyógype
dagógusok képzésénél az ügy érdekében mily alapos körültekin
téssel kell eljárni.

Két körülmény teszi indokolttá képzőnk reformját. Az egyik 
a gyógypedagógiai munkásság eredményének fokozása; a másik 
körülmény pedig oly hallgatóság képzése, akik az iskolai munka 
mellett még eredményes irodalmi munkásságot is képesek kifej
teni s az általunk kezdett irodalmi munkát folytatva, a gyógype
dagógiai ismereteket tartalom és érték tekintetében a mainál még 
tökéletesebbé tehetnék.

Az eddig elmondottakban a gyógypedagógiai képző reform
jának, illetve továbbfejlesztésének szükségét iparkodtam bizonyít
gatni. Most arra a kérdésre óhajtok megfelelni: 1. Milyen legyen 
a reform? 2. Hogyan valósítsuk azt meg?

Valahányszor új dolgok alkotásáról gondolkozom, mindég az 
elérendő cél lebeg előttem. Képzőnk reformálásánál is legcélsze 
rűbb a gyógypedagógiai oktatásügy terén betöltött hivatását vizs
gálni, mert csak úgy lehet szervezetét a részére kijelölt célnak 
megfelelőleg alakítani.

A gyógypedagógiai munkásság legfontosabb feladata az 
érzéki és szellemi fogyatkozásban szenvedők eme fogyatékosság 
érzetét az ismeretek megfelelő módon való nyújtása által lehetőleg 
csökkenteni. Tehát munkánk speciális része épen az anyag peda
gógiai feldolgozásában keresendő. Az ismeretnyújtás módjának a 
gyermek normális értelmi fejlettségén kívül annak fogyatékosságá
hoz mért megválasztása alkotja a gyógypedagógiai munkásság 
gerincétül A fogyatékosság érzetének lehető csökkentését pedig 
akkor érjük el, ha tanításuk ezen különleges eljárási módok mel
lett is a normális tanítás képét mutatja. Itt tehát a pedagógiai
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eljárások tökéletesebb formájáról beszélhetünk, amely elsősorban 
is a normális tanítási módok alapos és magasabb nívón álló tudá
sát fejtételezi.

( Most azután azt kérdem, hogy lehet-e azt a csekélynek 
mondható pedagógiai alapot, amivel hallgatóink a gyógypedagó
giai képzőre lépnek, olyannak tekinteni, amely nemcsak normális 
eljárási módok gyakorlati keresztülvitelére képesít, hanem biztos 
alapot nyújt olyan pedagógiai érzék kifejlesztésére, amely képessé 
teszi őket speciális módszerek tudatos elsajátítására és ügyünk 
céljának megfelelő gyakorlati alkalmazására ̂ Bizony azt' mindnyá
jan érezzük és tudjuk, hogy alapnak ez kevés. Legjobban bizo
nyítják ezt a normálisak oktatása terén szükségessé vált tovább
képző tanfolyamok és szemináriumok szervezése. [Szükségesnek 
tartom tehát a fentemlített okoknál fogva képzőnkben az általános 
pedagógia lehető részletes előadásájT^ De szükségesnek tartom 
azért is, mert csak a normálitásnak biztos ismerete képesít ben
nünket az abnormitás felismerésére. Aki nem ismeri a nyelv tör
vényeit, nem veszi észre a kivételes eseteket sohasem. A gyógy
pedagógiai módszerek tudománya is csak az általános pedagógia 
minden részletének figyelembe vételével fejlődhetik ki egységes 
és gyakorlatitag is hasznos tudománnyá.

Az ismeretnyújtás módját azonban mindig a gyermek-anyag 
szellemi és testi fejlettsége irányítja. Ennek a sokszor ellenálló 
anyagnak ismerete nélkül a gedagógiai munkásság a sablonos 
mesterség színvonaláról sohasem emelkedhetnék fel. Valamint a 
természetbúvár kísérletei sem vezetnek egységes eredményre, ha 
nem veszi figyelembe a főjelenségre ható külső, sokszor lénye
gesen változtató hatásokat és kísérleti munkásságát ezen hatások 
figyelembe vétele nélkül az általánosan várható hatásokra ala
pítva végzi, épúgy értéktelen vergődéssé válik az oly tanítás, 
amely kívülről jövő, az egyedek különböző képességeiből eredő 
megnyilvánulások figyelembevétele nélkül, csak a megszokott 
sablonos módon akar maradandó eredményeket elérni. jjda el
fogadjuk a pedagógiának azt a meghatározó tételét, mely a 
módszeres eljárásokat mint a pszichológia gyakorlati eredményét 
definiálja: el kell fogadnunk azt is, hogy csak az az eljárási mód 
lehet gyakorlatilag értékes, elméletileg pedig elfogadható, amely
nek összetevője pszichológiai alapokra vezethető vissza?!,

De nemcsak az általános pedagógiai tételek megállapításá
nál és tudatos ismereténél van szükségünk pszichológiai ismere
tekre, hanem a közvetlen tanítás alkalmával is alkalomszerű pszi5*
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chológiai jelenségekhez való alkalmazkodás teszi eljárásunkat érté
kessé és tudatossá. [Szükségesnek tartom tehát a gyógypedagógiai 
képzőn a pszichológiának, mint a pedagógia alaptudományának 
előadását. De szükségesnek tartom azért is, mert a gyógypeda
gógiai oktatás terén követendő különleges eljárási módoknak fel
tétlenül megfelelő pszichológiai alapjai is vannak^Ez az alap pedig 
az érzéki és szellemi fogyatékosak pszichológiája, amelynek kiin
dulási pontja a normál pszichológiája. A normális alap ismerete és 
figyelembe vétele nélkül nem lehet meghatározni a fogyatékosság 
okozta eltéréseket, annál kevésbbé lehet azokból megfelelő ered
ményeket levonni.

Hogy azonban a pszichológiai jelenségek figyelembe vételé
vel magából a jelenségből folyó eljárási módokat állapíthassuk 
meg: birtokában kell lennünk bizonyos közvetítő eszközöknek, 
amelyek segítségével azokból kiindulva, megtalálhassuk a belőle 
folyó okozatot. Ezt az eszközt a logikai szabályok ismerete adja 
kezünkbe. Csak ezeknek alapos tudása fejlesztheti ki pedagógiai 
érzékünket úgy, hogy minden adott esetben már ösztönszerűen 
is megfelelő logikai kapcsolatot keresve, biztos kivezető utat talál
hassunk minden akadályból.
— A gyógypedagógiai képzőn a logika tanítása elengedhetet
lenül szükséges, mert értékes elméleti és gyakorlati munkásság e 
nélkül el sem képzelhető.

Eme három tudományág közül a pszichológia szolgáltatná a 
megfelelő alapot, melyből a logikai ismeretek révén fejlődött érzék 
segítségével egész oktatásügyünket élesen karakterizáló, s mun
kánk eredményét fokozó gyógypedagógiai módszerek tudománya 
fejlődhetik ki.

Képzőnk reformjánál azonban nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül az aestetikát sem. Mindnyájan tudjuk, hogy a gyógypeda
gógiai nevelés területén a fogyatékosok bizonyos irányú aestetikai 
érzékének fejlesztése mily fontos szerepet játszik. A járás, maga
tartás, a megjelenés, érintkezés formája, a belső, lelki tartalom 
helyes megnyilvánulása stb. elengedhetetlen feltételek. Ha tehát 
ez irányban pontos munkát akarunk végezni, fölötte szükséges, 
hogy ösztönszerüleg fejlett aestetikai érzékünket tudatos, megfelelő 
ismeretek szerzésével is erősítsük.

Szükségesnek tartom még a képzőn előadott gyógypedagó
giai pszichológiák revízióját is. Nekem az a tapasztalatom, hogy 
az előadott lélektani tételek különböző ágazatai nem kapcsolód
nak szorosan a normális pszichológia megfelelő tételeibe; hogy
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helyesebben mondjam, nem fejezik ki világosan a normális álla
potoktól való különbséget.

A ^gyógypedagógiai pszichológiának egységes alapból kell 
kiindulnia; ez az egységes alap az általános pszichológia. Mente
síteni kell tehát a fogyatékosok lelki fejlődését és állapotát tár
gyaló tételeket minden hipotetikus alaptól. Legyen a kiindulási 
pont minden egyes esetben az elfogadott normális alap megfelelő 
tétele. Ezzel azután egybevetve a fogyatékosoknál eszközölt kísér
letekből leszűrődött igazságokat, összehasonlító pszichológia alak
jában domborodhatnak csak ki igazán a benső különbségek.

Az összehasonlító és gyakorlati alapokon nyugvó gyógype
dagógiai pszichológia előadását tehát fölötte fontosnak tartom. De 
nem elégséges csak maga az előadás, hanem ezzel kapcsolatban 
képesíteni kell a hallgatóságot önálló pszichológiai munkálkodásra 
is, hogy ne csak reproductiv képességeik fejlődjenek, hanem 
productiv pszichológiai munkásságra is képesek legyenek. A mai 
rendszer ebben a tekintetben teljesen egyoldalú. A képesítő vizs
gálaton megköveteli a hallgatóságtól írásbeli dolgozatok készítését 
anélkül, hogy a képzés ideje alatt gondoskodott volna a hallga
tóknak önálló munkára való gyakorlati előkészítéséről. __

A gyógypedagógiai módszertan ágazatait illetőleg is az a 
szerény észrevételem, hogy annak is gyakorlatibbnak kellene 
lennie. Az egyes módszertani tételek megállapításánál a pszichológia 
figyelembe vétele elengedhetetlenül szükséges. Részletesebben 
kellene foglalkozni az egyes szakok előadóinak azzal a kérdéssel, 
hogy a pedagógia általános tételei mennyiben érvényesülnek a 
fogyatékosok oktatásában. Határozottabban kellene rámutatni, 
hogy az egyes érzékszervek hiánya mennyiben módosítja az okta
tás formáját. Tárgyalni kellene, hogy az épérzéküek oktatásánál 
használatos részletes módszerek mennyiben vihetők keresztül a 
gyógypedagógiai oktatásügy terén. Fel kellene pedagógiai szem
pontból dolgozni azokat a fogalmakat, fogalomcsoportokat, melyek
nek keletkeztetése leginkább igénybe látszik venni a hiányzó ( 
érzékszervet. (A vakoknál p. o. azokat a fogalmakat, melyek 
szerzése különösen a látás szervét veszi igénybe stb.) /

A mai hospitálási rendszer sem hozza meg a várt eredményt. 
Helyesebb volna, ha a hallgatók a módszertani előadások hallga
tása után hospitálnának. Vagy talán még helyesebb lenne, ha a 
hospitálási kör mindig párhuzamban haladna a módszertani elő
adás anyagával s annak mintegy gyakorlati demonstrátiója lenne. 
Amikor tehát a vakok oktatásának módszertanából érzékelteti
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oktatásról beszélnek, ezt hospitálják. Szükségesnek tartanám e 
célból, hogy az elméleti módszertan és a megfelelő gyakorló isko
lák közötti kapocs szorosabbá tétessék.

A produktív munkásságra való képesítés kérdésénél szives 
figyelembe ajánlom a dr. Bihari Károly kollega által már ajánlott 
gyógypedagógiai szeminárium szervezését. Ez legyen az előadás 
és hospitálás alatt szerzett ismeretek önálló feldolgozásának gya
korlati iskolája. Itt ismerkedjenek meg a hallgatók a szakirodalom 
megfelelő termékeivel. Itt olvassák fel és bírálják meg az elő
adó jelenlétében egymás dolgozatait és tartsanak a siketnéma 
oktatásnál oly fontos fonetikai gyakorlatokat. Ismerkedjenek meg 
a modern pszichológiai kutatás módszereivel és eszközeivel és 
szerezzenek jártasságot ezek gyakorlati alkalmazásában is.

Rátérek most már a kérdés harmadikéra: „Hogyan valósít
suk meg a képző reformját?“

A reform keresztülvitelét illetőleg az a nézetem, hogy azt 
legolcsóbban és benső érték tekintetében megfelelően úgy lehetne 
keresztülvinni, ha hallgatóink, mint rendkívüli hallgatók, az általános 
pedagógiát, logikát, ált. lélektant és aestetikát az egyetemen hall
gatnák. Nem befolyásolná ez a képző különálló szervezetét leg- 
kevésbbé sem, mert hisz ezekből a tárgyakból a képző szerve
zeti szabályzata legfeljebb megfelelő collegiumok felmutatását 
követelné meg. Formális vizsga tétele nem oly fontos. Ha pedig 
a vizsgázásra is sor kerülne, a képző meghívná arra az egy alka
lomra az illető professort, aki levizsgáztatná tárgyából a hallgató
kat. Van erre az egyetem keretében sok példa. (Kereskedelmi 
képző, Apponyi kollégium, katonai kivezénylések, papi szeminári
umnak kiküldöttei stb.) A megoldásnak ez a módja egyrészről 
tartalom és érték tekintetében igen hasznos ismeretek birtokába 
juttatná a gyógypedagógiai hallgatóságot, másrészről pedig leg
olcsóbb is lenne, mert hiszen egy már fennálló és sok anyagi 
áldozat árán fenntartott intézményünket vennénk itt is igénybe.

Meg lehetne oldani a dolgot úgy is, hogy a fenti tárgyak 
előadásával egy vagy több előadót bízna meg a minisztérium. A 
megoldásnak az a módja amellett, hogy költséges lenne, még 
meg sem közelíthetné az egyetemi tanulmányokat tartalom és érték 
tekintetében.

A gyógypedagógiai tudományok előadása jó kezekben van. 
Csak az a kár, hogy a szakelőadók sokoldalú elfoglaltságuk miatt 
nem érnek rá a tudományágak megfelelő mértékben való fejleszté
sére. Ez az állapot sehogysem mondható előnyösnek. Igen cél
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szerű volna az előadók elfoglalságát oly irányban csökkenteni, 
hogy több időt szentelhessenek a gyakorlati kutatásnak.

A képzési idő három év lenne, a következő beosztással:

I. év.

1. Általános pedagógia heti 5 órában.
2. Általános pszichológia heti 2 órában.
3. Logika heti 2 órában.
4. Aestetika heti 2 órában.
5. Szemináriumi gyakorlatok kapcsán az ált. ped. és pszich. 

megfelelő Írod. termékeit tárgyalnák.
6. Rendszeres magyar nyelvtan és nyelvalaktan heti 4 órában.
7. Egyes intézetekben való inspectiózás a gyermekanyag 

megismerése szempontjából.

II. év.

b Általános pedagógia heti 5 órában. (Ennek a tárgykörnek 
alapos tanulmányozására legalább is négy félév szükséges).

2. Elméleti fonétika heti 2 órában.
3. Siketnémák lélek- és neveléstana heti 2 órában.
4. Vakok lélek- és neveléstana heti 2 órában.
5. Szellemi fogyatékosok lélek- és neveléstana heti 2 órában.
6. Beszédszervek bonctana heti 1 órában.
7. Érzékszervek bonc- és élettana heti 1 órában.
8. Szemináriumi gyakorlatok kapcsán a modern pszich. kuta

tások módszereinek tanulmányozása és gyakorlati alkalmazása.
9. Hospitálás pszichológiai tanulmány szempontjából.
10. Gyakorlati fonétika.

III. eV.

1 Siketnémák oktatásának története és módszertana heti 4 
órában.

2. Vakok okt. tört. és módszert, heti 4 órában.
3. Szellemi fogyatékosok okt. tört. és módsz. heti 4 órában.
4. Beszédhibák javítása heti 2 óra.
5. Szemináriumi gyak. kapcsán önálló írod. munkásság.
6. Hospitálás és gyak. tanítás.

Rövid áttekintésben ezek voltak a gyógpedagógiai képző 
reformját illető nézeteim és indokaim. A reformnak és kivitelnek
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ez a formája, azt hiszem megfelelne úgy a gyógypedagógiai okta
tás céljainak, valamint mindnyájunk régi óhajának.

A megvalósítás amellett, hogy csekély anyagi áldozatok árán 
vihető keresztül, oly szellemi tőke érvényesülését teszi lehetővé, 
melynek célszerű felhasználásával a ma még nehéznek látszó 
pedagógiai kérdéseket, kapcsolatban a gyakorlati munkásság ered
ményének fokozásával, a jövő nemzedék könnyű szerrel fogja 
megoldani.

A vakok amerikai sajtói.
Irta: Séra Lajos.

(Folytatás.)

A bostoni és philadelphiai intézetekből indult el szegény 
keretek közepette hóditó útjára a vakok dombornyomása Ameri
kában.

A kitartó amerikai vasakarat ezen a téren is megmutatta az 
ó hazának, miszerint odaadó lelkesedéssel és kísérletezéssel a vakok 
dombornyomása szintén magas fokra fejleszthető.

Az amerikai dombornyomó gépek ma már alig maradnak 
mögötte a komplikált és félelmes szerkezetű, sima fekete betűket 
nyomó rotációs gépmolochoknak. A legnagyobb ilynemű gépek 
New-Yorkban láthatók, melyeket méltán lehet az amerikai dombor
nyomó gépek királyainak nevezni. Csak a villámos gépek szivébe 
nyúló kart kell megemelnünk, s lassú búgással forogni kezdenek 
a dombornyomású anyalemezekkel felvértezett hatalmas hengerek, 
hogy egy órai szakadatlan munkájuk után körűibe ül 1200 lapot 
dobáljanak ki magukból.

1833- ban veszi kezdetét kis kézi gépeken Philadelphiában 
az első nyomás, mikor is első nyomdatermékként kiadják Szt. 
János evangéliumát vonalnyomású betűkkel.

1834- ben Howe, a bostoni intézet vezetője, bejárta Európa 
nagyobb intézeteit s körutazásából hazatérve újabb — tisztán latin 
nagybetűkből álló — típusokkal megkezdte a versenyt az úgyne
vezett bostoni dombornyomással.

Kentucky államé az érdem, hogy 1858-ban kimondták, misze
rint vakok dombornyomásával egyetlen egy, a louisvillei intézet 
foglalkozzék. Ezen »National Printing fíouse« (olv. Netionel prin- 
iing hauz) fellendülését 1879-ben a kongresszus ama határozatá
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nak köszönhette, hogy ez utóbbi, a nemzeti sajtóház munkájának 
intensivebbé tétele s egyben a vakok speciális oktatását szolgáló 
taneszközök előteremtése céljából évi 10 ezer dollár kiutalványo
zását rendelte el.

A taneszközök készítésével s a nyomda vezetésével Mr. B. 
B. Huntoont, a louisvillei intézet érdemes igazgatóját bízták meg, 
ki azóta irányító lelke és buzgó apostola lett e nemesen humánus 
intézménynek. A nagy költséggel felszerelt louisvillei sajtón nyom
tatták ezután a vonal- és a pontrendszerü könyveket, melyekből 
évente 2500 kötetet küldenek átlag szét az Unió különböző inté
zeteibe. Ha minden kötetet 150 oldalasnak számítunk, akkor az 
évi eredmény 375 ezer oldalt tesz ki, s ez a szám 87.433 kötet
nek felel meg 1879 óta.

Gyors-vonal, illetve pontrendszerű gép.

A louisvillei „American Printing House fór the Blind“ mesz- 
sze a város külső részén, fákkal beültetett 6 hold kiterjedésű park
ban, közvetlen a kupolás intézet mellett foglal helyet.

Maga az ősz Mr. B. B. Huntoon kalauzolt a nyomdahelyi
ségen keresztül, ki behatóan magyarázta meg az egyes gépek 
használatát s rendeltetését. Az épület pincehelyiségeiben sorakoz
nak a fütő és hütő gépek s ugyancsak itt van a gépekhez szük
séges szénraktár is.

Innen a nyomdahelyiségbe jutunk, hol a nyolc oldalt egy
szerre nyomó hatalmas cylinder-sajtó foglal helyet. Kérésemre a 
gépész megindította a Westinghouse motort, mely mozgásba hozta 
az anyalemezekkel fölszerelt gépet. A nyomdász által beadott
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lepedőnyi (famentes papiros) ívet mohón nyelték el a hengerek s 
a következő pillanatban már ívekre vágva lökte ki magából a 
gép a pontokkal teleszórt papirost. A gépen pont- és vonalnyo
máson kívül kisebb méretű, illetve domborulatú térképeket is lehet 
sokszorosítani. A tágas nyomdahelyiség fel van szerelve még 1 
Twentieth Century’-s, 1 Ruggles-íéle sajtóval, papirszárító állványok
kal, áztató medencékkel, szárító kamrával és néhány amerikai 
stereotype (iemeznyomó) géppel.

A nyomda melletti helyiségben van a papirraktár, melyben 
látogatásomkor 400 font mátrix papír (forma papir), 150 rizsma 
nyomtatásra szolgáló papir s 500 iratgyűjtemény volt felhalmozva. 
A raktárban 500 bekötött könyv, 1800 lap „ábc“, 400 szorzótábla 
és 10 ezer lap zenedarab várakozott éppen a szétküldésre.

A könyvkötő műhelyben alkalmam volt látni a domborúan 
megnyomtaíott lapok érdekes amerikai bekötését. A rendbe szedett 
ívek minden negyediké közé kemény nemez szeletet tesznek, s 
a gép (Brechmer’s wire book-sewing machine) egy nyomásra 
hozzáfűzi ezt a kifeszített vászonhoz. A tetőlap felragasztása, ennek 
áthúzása, a sarkok felrakása után néhány perc alatt elkészül a 
vaskos könyv.

A tűzmentes vaspáncélos raktárban 2500 pontrendszerű 
nagyobb és 800 kisebb kötetlen könyv, 800 röpirat, 240 használt 
könyv, a könyvkötéshez szükséges anyagok, 1750 doboz sárgaréz 
s 1357 doboz ónozott anyalemez és végül 81 térképlemez volt 
elhelyezve.

A „Printing House“ évi jelentésébe kell csak betekintenünk 
s akkor megértjük az ő büszke mondásukat, hogy: „We believe, 
that the American Printing House fór the Blind, is the corner- 
stone in the education of the blind in the United States of Ame
rica.“ (Hisszük, hogy a vakok amerikai nyomtató-háza alapköve 
a vakok oktatásának áz Egyesült Államokban).

New-Yorkba való visszatérésemkor megtekintettem még a 
„The Xavier Publication Society fór the Blind“ nevű egyesület 
nyomdai helyiségeit is.

Földalatti vasúton jutottam el a New-York külvárosában fekvő 
egyesületbe, melyet főtisztelendő John M. Farley D. D. jezsuita 
érsek alapított 1900-ban. A nyomda helyiségeit Joseph M. Stadel- 
man jezsuita atya kalauzolása mellett tekintettem meg, kinek bizal
matlan néger szolgája nehezen akart beereszteni.

Ezen egyesület célja a vakokat vallásos könyvekkel ellátni, 
hogy nagy csapásuk közepette a vallásos munkákból vigaszt

Séra Lajos
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meríthessenek. Az itt nyomtatott könyveket a nyilvános könyvtárak 
veszik át, hol díjtalanul bocsájtják azokat a vakok rendelkezésére.

Az egyesület helyiségei fel vannak szerelve modern lemez
nyomó gépekkel s egy kétoldalt nyomó összecsappanó villamos 
gyorssajtóval (lásd a mellékelt ábrát). Gépkezelői és írói mind 
látók, mert a villamos sajtó kezelésénél nem is lehetne vakot alkal
mazni. A papír beeresztése és elkapása feltétlen látót igényel.

Utoljára hagytam e fejezet elején említett legnagyobb rotá
ciós-gép megtekintését. Ez a gépszörnyeteg a Mr. G. Holmes 
vezetése alatt álló Ziegler-féle lapvállalat helyiségében található 
(New-York W. 54-ik utcájának egyik hatalmas felhőkarcolójában).

Ez a kéthengeres sajtó egyszerre 16 oldalt nyomtat le. A

papiros nedvesen kerül a gépbe s nyomás után meleg gőzkama
rákba jut, hol gyors száradás után mintegy megkeményedik a 
pontokkal telehintett papiros. A papírból elpárolgó vízgőzöket 
a falak mentén elhelyezett s hideg vízzel telt hütőcsövek lecsap
ják, melyet azután a csövek alatt húzódó csatorna gyűjt össze 
ismét mint áztató vizet. A havonként megjelenő illusztrált dom- 
bornyomású lapnak 8 ezer előfizetője van.

Anyalemezekül itt is sárgaréz és ónlapokat használnak, mert 
ezek sokkal jobban felelnek meg a célnak, szebb pontokat adnak 
s nem szakadnak ki a stereotype gép alatt, melyet villamos erő 
hajt. A lap illusztrációit a térképgépen készítik elő, melynek elmés 
szerkezetét itt gyakorlatilag is kipróbálhattam. E gép a történelem,

Kétoldalt nyomó összecsappanó villamos gyorssajtó.
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fizika, geometria, földrajz stb. oktatásánál nálunk megbecsülhetek 
len előnyöket biztosítana!

A Ziegler-féle sajtót is beleértve, ma nem kevesebb mint 
lö olyan gép van a különböző intézetek és egyesületek birtoká
ban, amelyeknek hátsó részein elhelyezett dobó lécei pontozott 
lapokat fektetnek a gyűjtő deszka-lapra.

Hogy sajtók tekintetében Amerika első helyen áll, azt az 
állam és társadalom támogatásának, Mr. Frank H. Halinak s végül 
Mr. Sámuel 1. Seifrid ügyes kezű mechanikusnak köszönheti.

Alig hogy Mr. Frank H. Hall az iliionisi intézet nagy tehet
ségű igazgatója összejön Mr. S. 1. Seifrieddel, sorra s gyors egy
másutánban kerülnek ki a chicagói műhelyből a kisebb írógépek 
(Hall-F. írógép, távirda szallagos kézi-gép stb.) s végül a zseni
álisan megkonstruált sterotype (lemeznyomó) készülékek. Az ame
rikai gépek után szerkeszti meg F. Hintze Steglitzben lemeznyomó 
gépét (ezzel van intézetünk nyomdája is fölszerelve), ezek alapján 
konstruálja meg Picht kézi írógépeit.

Részemről, ki az amerikai sajtó-gépeket működésükben lát
hattam, végtelenül sajnálom, hogy nem volt alkalmam ezideig 
az illzachi és brüsszeli intézetek sajtóit láthatni ("Ez utóbbiról 
Herodek K., intézetünk igazgatója azt állítja, hogy igen elmés, 
egyszerű gép, mely a mi igényeinket is teljesen kielégítené.) A 
vakok bpesti intézetének nyomdáját feltétlenül fel kell szerelnünk 
egy modern sajtóval (a mai öreg sajtó, ha megköti magát, a lap 
egy részét nem nyomja ki), új lemeznyomó-és egy térkép-géppel. 
Fel kell szerelnünk pedig azért, mivel a jelenleg használt gépek 
nem üzemképesek, továbbá azért, hogy a nagy versenyben e téren 
se maradjunk el a művelt nyugat mögött.

Ismerve lelenlegi szükségleteinket, nem mondom, hogy 
amerikai rotációs gépet állítsunk föl nyomdánkban, — nem! A 
magyar vakok ügye fejlődésének legszebb éveit éli s ezzel kap
csolatban számot keli vetnünk azzal a körülménnyel is, hogy egy 
újonnan beszerzendő sajtó túl fogja élni a jelenlegi generációt!

De hát milyen géppel szereljük fö l nyomdánkat. . . amerikai
val-, franciával-, némettel- vagy belgával-e ? . . .

Szerény nézetem szerint egy olyannal, mely a jónál jobb!
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A cselekvő-szemlélet.

Irta: Szobolovszky István.

VII.
A hangos beszédet mindenkoron olyannak kell tekintenünk, 

mint a tanítási tárgyakat összegyűjtő, tehát egy bizonyos pontba 
terelő lencsét. Ebből önként következik, hogy nem helyes az a 
tanítás, amely a beszédtanítást más tanítási tárgyaktól elszigeteli.

Igaz és kétségtelen, hogy minden egyes tanítási tárgynak 
különleges, mondhatni speciális célja is van, azonban a tanítás 
centralizációja egyenesen megköveteli, hogy azok kontaktusban 
álljanak egymással. Az, ami a tárgyakat ilyentén egymással 
összeolvasztja, nem lehet más, mint a hangbeszédtanítás. A 
tudás, melyet a különböző tanítási tárgyak révén a siketnémának 
nyújtunk: egy egységes léleknek táplálékát képezik. Ilyen álláspontra 
kell helyezkednünk akkor is, amikor a számtantanításról esik szó. 
Mielőtt a számtantanítás cselekvő-szemléletéről szólnánk, eleve egy 
fontos kérdést kell tisztáznunk. Nevezetesen azt: vájjon helyénvaló-e, 
hogy a tulajdonképpeni számtantanulás a II. osztályban kezdődjék, 
mint azt a „Tanterv“ kívánja? Lássuk a valót, a tényt, azután 
vessük össze az idevágó lélektani törvényekkel. Az, akinek alkalma 
volt a számtant a II. osztályban tanítani, bizonyára észrevette, hogy 
a kirótt anyagot csak fokozott nehézségek, munka s idő árán tudta 
annyira-amennyire elvégezni.

Akadnak ugyan tanulók, akik a II. osztály számtan anyagát 
elég könnyű szerrel elvégzik, ámde javarésze csak gyenge ered
ményt mutathat fel. Lehet, hogy van érvelő, aki jó, sőt talán 
kiváló eredményről tudna beszámolni. Nem kétlem. Hanem bizony
nyal elismeri az érvelő, hogy a munka, melyet ő, valamint a II. 
osztályos siketnéma a számtannál végzett, jóval felülmúlja azokat 
a kívánalmakat, amelyeket a modern nevelés követel.

Tudvalevő, hogy ez a nevelés kiküszöböl mindent, ami kínzó, 
gyötrő s vergődő jelleggel bir. Elhiszem, hogy bizonyos fokozott 
munka eredményre vezet, azonban, mint jeleztem, erre nem szabad 
fanyalodnunk. Szinte hallok egy más okoskodót, mely szerint: ha 
a 6 éves épérzékű gyermek el tudja végezni ezt az anyagot, miért 
nem végezhetné el a nálánál sokkal idősebb 8 — 9 éves siketnéma? 
Ez az okoskodás külszínére nézve szép, azonban tartalma semmit
mondó. Miért? Egyszerűen azért, mert a számtantanításnál nem a 
kort, hanem a szellem tartalmát, érettségét kell tekintenünk olyannak, 
amely megjelöli a számtantanítás kezdetét s terjedelmi körét. Ne
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feledjük, hogy ma már csak az az állítás tartozik a komoly tudo
mányhoz, amely bizonyos igazságokat, tényeket tartalmaz magában. 
Az igazságok pedig a tapasztalatoknak, a lélektani kísérleteknek 
kijegecesedett, leszűrt tartozékai.

Lássuk tehát azokat a lélektani tényeket, melyek a 11. osztály 
számtantanítása ellen szólnak. A számolás az elvont gondolkodás 
műve. Kérdés- vájjon a 11. osztályú tanuló elvont gondolkodása meg- 
fele-e ennek a mértéknek, mely a kijelölt számtananyaggal függ össze? 
Vagyis: alkalmas-e arra, hogy a számanyagot helyesen elvégezze? 
A siketnéma gondolkodása addig, amig a hangbeszéd keretein 
kívül esik, merően szemléleti, konkrét gondolkodás. Képekben él és 
gondolkozik. Az elvont gondolkodás egyenlő a szógondolkodással.

Eszerint amilyen terjedelmű és minőségű a hangbeszéd, olyan 
színezetű lesz az elvont gondolkodás, elvonás is. Vizsgáljuk meg 
a II. osztálybeli tanuló elvont gondolkodását: alkalmas-e már arra, 
hogy a szóban forgó számolási anyagot elvégezhesse ? Tudvalevő 
dolog, hogy a II. osztálybeli tanuló beszédkészsége még igen 
korlátolt. Csak nehány mondatra s az e körben való beszélgetésre 
támaszkodik. Gondolkodása ebben az időben inkább konkrét, 
semmint elvont. Az elvonás eszerint még csak kicsi kis pontocs
kákat, szigetecskéket képez a konkrét, a szemléleti gondolkodás 
tág mezején. Ezek a gyenge gyermekek még képtelenek arra, 
hogy a számtan műveletének a malmát hajtsák. Nincs még hatá
rozott medrük. Nem tudnak egy közös mederben találkozni. 
Hiányzik a határozott társítási folyamat.

A számolás bizonyos megszabott képzettársítást, gondolat- 
fonódást követel.

De lehet-e az ily gyenge, erőtlen, halvány és szétszórt elvont 
gondolkodás elemeit a számtan által megkívánt mederbe terelni? 
Kevéssé. A gyenge elvonás teljesen szétforgácsolódik a szemléleti 
gondolkodás mezején. Amint röviden látjuk: itt psichologiai lehe
tetlenségekkel állunk szemben. Ez az oka annak, hogy a II. osz
tály számtananyaga annyira fárasztó és lélekölő. Ezért nem tudunk 
e tekintetben zöld ágra vergődni. Mégis mindamellett kínozzuk a 
siketnémákat, epesszük önmagunkat, mert az anyagot a „Tanterv“ 
szerint el kell végeznünk! Arra az érvelésre — ha a 6 éves 
épérzékü, tehát fiatalabb gyermek el tudja végezni a kiszabott 
számtant, miért nem végezhetné el a nálánál idősebb siketnéma — 
a következőkben felelünk: imént jeleztük, hogy a számtan érvé
nyesülése az elvont gondolkodással van összefüggésben. Az elvo
nás ismét a szógondolkodástól, vagyis a hangbeszéd tartalmától
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függ. Kérdés: vájjon a 8—9 éves siketnéma szógondolkodása azon 
fokon áll-e, mint a 6 éves épérzéküé?

Dehogy. Mert mig az épérzékű 1—2 éves korától gyakorolja, 
fejleszti elvont gondolkodását a hangbeszéd révén, addig a siket
néma csak 7—8 éves korától. Tehát e két elvont gondolkodás között 
nagy a különbség, eltérés.

Hol van tehát a hangoztatott párhuzam? Sehol. Hogy a pél
dát világosabbá tegyem, föl keli említenem, hogy 5 éves kis 
leányom egész könnyű szerrel megtanult a 20-as számkörben ösz- 
szeadni s kivonni, mig elleniben a 8—9 éves siketnéma csak 
fokozott munka, megterhelés árán juthat ide. Épp ezért nem a 
kor, hanem a hangbeszéden, a szólásképzeteken nyugvó elvont 
gondolkodás minősége az a határpont, ahol a számtan művelete 
kezdődhetik. Egyébként csak kínzással, gyötréssel párosul a munka.

A modern pedagógia arra törekszik, hogy könnyebbé s töké
letesebbé tegye a tanuló munkáját. Tehát a régi pedagógia kínzó, 
idomító tényezőit lassan kiküszöböli. Nekünk sem szabad a kon- 
zervatizmus légkörében maradni. Be kell látnunk a hibát, melyet 
eddig a számtantanításnál elkövettünk. Minden számművelet nagy 
munkát ró az elvont gondolkodásra. Egységesíteni, csoportosítani 
csak akkor lehet, ha az nem ütközik bele a konkrét gondolkodás 
szülte akadályokba. A 11. osztályos siketnéma még igen sokat küzd 
a jelzett akadályokkal. Ereje s ideje java az akadályok elhárítására 
irányul. A munkája nehéz, az eredmény gyatra. A számtannál 
megkívánt általánosítás még gyönge alapon áll, mert hisz az álta
lánosítás az elvonásnak az eredménye. Minél jobb az elvonás, 
annál jobb az általánosítás s ezzel együtt a számolás is.

A helyes elvonás csak ott lehetséges, ahol a szógondolkodás 
elég széles alapon érvényesül. A konkrét gondolkodás terjengős 
voltánál fogva többé-kevésbbé alkalmatlan erre a műveletre.

A 11. osztályú tanuló szóképzete, szógondolkodása szegényes; 
ilyen az elvonás és az általánosítás is. Már pedig a helyes elvonás 
a számtannak egyik legfőbb feltételét képezi. Mert pld. nem elég 
az, ha bizonyos mennyiséget külön-külön, tehát egymagában elszi
getelve képzelek, gondolok, hanem az összeadás csak akkor jó, 
hogyha 14-1=—2, tehát a különálló két 1-et egybe tudom olvasz
tani s így összeolvasztva felfogni. Ezen alapul az eredmény helyes
sége is.

A 11. osztályú siketnéma tanuló felfogja ugyan a különálló 
egységeket, mennyiségeket, de nehezére vagy megerőltetésébe kerül 
a mennyiségek összeolvasztása és az összeolvasztottaknak a felfo
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gása. Ezt tapasztalhatjuk a kivonásnál is. Mindezek röviden arra 
engednek következtetni, hogy a tulajdonképpeni számtannak nincs 
helye a 11. osztályban. Az anyagot tegyük át a 111. osztályba, a 
111. osztályét a IV. osztályba, stb. Később, amikor a siketnéma 
hangbeszéde, szógondolkodása s az ebből sarjadzó elvonása töké
letesebb, gyorsabban és könnyebben végzik el az anyagot, mint 
most. Jobb lesz az eredmény is.

A 11. osztály számolási anyaga legfeljebb a 10-es számkörben 
mozogjon; azonban nem mint különálló tárgy, hanem csak a 
beszéd keretében nyerjen elhelyezést.

Ezek előrebocsátása után átmehetünk a számtan cselekvő 
szemléletére. A „Tanterv“ utasítása eléggé megközelíti a gyakorlati 
irányt. Tehát helyes utat jelöl ki. Azonban keresztülvitele a jelen 
körülmények között sok nehézségbe ütközik. A termek, az osz
tályok nincsenek úgy berendezve, hogy azokban a gyakorlati 
számtan érvényre jusson. A példák elmondása s megoldása még 
nem jelenti a gyakorlati irányt, a cselekvő szemléletet! A siketné
mának önkifejtően részt kell vennie a számtan műveleteiben. Az 
alsó fokon inkább a szükségérzet szerepeljen a számtannál, mint 
a kérdésekből eredő példák. Ha minden osztályt egy kis társada
lomnak tekintünk, akkor meg van oldva a számolás cselekvő 
szemléletének a kérdése. Minden osztályban akadunk anyagra, 
amelyet a cselekvő-szemléletbe belevonhatunk. Így pld. a 111. oszt. 
anyaga többek között: utcai, piaci élet: kereskedők, mesterembe
rek. Továbbá: betegség, orvos, gyógyszertár. Alakítsuk át az osz
tályt kereskedéssé. Legyen benne: fűszer-, papír-, könyv-, vászon-, 
vas-, játékszer-, stb. kereskedő.

A megfelelő játékszerekből készítsünk konyhát, amelyben 
főznek, sütnek. Ennek személyzete hozzon lisztet, sót, fűszert 
cukrot, stb. Megtanulja, hogy mennyibe kerül 1, 2—10 kg. 
só, liszt; mennyit kap vissza a koronából, az ötkoronából, stb. 
Hasonló műveleteket végezzen más kereskedésnél, valamint az 
osztályban létesített piacon is. A különböző mesteremberek, akik
nek a szerepét az osztály tanulói töltik be, alkalmat nyújtanak az 
idevágó számtani és mértani műveletek foganatosításának. Úgy a 
mesterember, mint a vevőközönség megtanul gyakorlatilag szá
molni. így olvad össze a beszédtanítás a számtantanítással. A gyer
mekek örömmel s könnyű szerrel számolnak. A IV. osztályban 
megtaláljuk a postát, a vasutat, az utazást, stb. Mindez bő anyaga 
a számolás cselekvő-szemléletének. A további osztályokban is aka
dunk elég ily anyagra. Ilyen a mesterember s a segéd közötti
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viszony. A segéd bére, fizetése. A mesterember anyagbeszerzése; 
a kész anyag értékesítése, a biztosítás, a mühelyberendezés költ
sége; a takarékpénztár (kamat, %, idő, stb.) Sőt a szórakozást 
célzó játékok is igen alkalmasak a számtan tanításához.

Erre a célra kitűnőnek bizonyul pld. a lóverseny-játék; a 
libajáték, a vasútjáték, stb. amelyek különösen az összeadás műve
lésének, gyakorlásának kedveznek; továbbá a víg egyszeregy játék, 
mely minden nagyobb megerőltetés nélkül az egyszeregy körébe 
vezet. Számos ilyen játék van, amely kiváló szolgálatot tesz a 
számtantanításnál. Ezek a játékszerek eléggé olcsók. Tehát köny- 
nyen beszerezhetők az osztályok számára. Az ipar és a kereske
dés végrehajtásához szükséges berendezést a tanulók maguk készít
sék, még pedig az erre szánt slöjdórák keretében. Az elárusítandó 
anyagok, mint pld. a liszt, só, cukor, gyümölcs, papiros, irón, 
gummi, szövet, stb. az intézet szertárából kerül ki.

A gyakorlati irányú és cselekvő szemléleti számtannak csak 
akkor tudunk helyet biztosítani, hogyha az osztályokat, az intéze
tet a szociális élet követelményeinek megfelelőleg felszereljük. s 
berendezzük. A falakon függő képek alkalmatlanok e műveletre. 
Mert nem szemlélőkre, passzív egyénekre, hanem önlevékenykedő, 
aktív munkát végző emberekre van szükségünk. (Folyt, köv.)

Londoni siketnéma iskolák.
Irta: PIrovics Jenő.

11.

tiomerton.
A szellemi és testi fogyatkozásban szenvedő siketnémák 

részére 1900-ban épült külön intézet London észak-keleti város
részében, Homertonban. Az intézetbe a londoni grófság területén 
élő ama siketnémák vétetnek fel, akik szellemi vagy testi fogyat
kozásuk miatt a rendes siketnéma iskolákban nem taníthatók. Ide 
tartoznak a vaksiketnémák is. Az intézetnek a lefolyt tanévben 
45 benlakó s 35 bejáró növendéke volt. A bejárók is az intézet
ben ebédelnek s évi 288 K-át, a benlakók pedig 1080 K-át fizetnek. 
Rendes siketnéma iskoláknál már 10—12 évig működött válogatott 
tanerőkből áll az intézet tantestülete. A tanításnál használnak minden 
módszert. A homertoni intézet már külső fekvésénél fogva is 
kellemes benyomást gyakorol a szemlélőre. Az internátus előtti

Magyar Gyógypedagógia. 6
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lombos, fás kert különösen a nyári hónapokban kellemes pihenő
helye a benlakó növendékeknek. A leányoknak külön játszóterük van.

Az internátust az igazgató felesége vezeti, kinek kalauzolása 
mellett az összes helyiségeket megtekinthettem. Valamennyi helyi
ségben uralkodó rend és tisztaság finom Ízlésről tanúskodik, 
mely a véletlenül velem együtt hospitáió orosz collega tetszését 
különösen megnyerte.

Ami nagy társalgóinktól és hálótermeinktől eltérőleg inkább 
kisebb családi szobákat találtam, egy-egy szobában legfeljebb hat 
növendékkel. A szellős szobák, a mázolt padlózat s formás bútorok 
vájjon pótolhatják-e az igazi családi otthont?

Az iskolába az igazgató fia kisért feli bennünket. A németül 
is jól beszélő mérnök-jelöltön meglátszott, hogy pedagógus szülők 
gyermeke. Velünk hospitált s atyjának magyarázatait németül tol
mácsolta.

Az intézetben vezérelvként tekintik dr. J. Kernnek, a siket
némák nagy barátjának és az oktatásügy alapos ismerőjének állí
tását, mely szerint: „A siketnémák oktatásügyének további sikeres 
előbbrevitele nem a módszer tanulmányozásától függ; magát a 
siketnémát, mint egyedet kell tanulmányozni. Ez a tanulmányozás 
tudományos osztályozásra vezet, mely osztályozás teremthet olyan 
módszert, mely eredményesebben lesz felhasználható“.

A növendékek kiválogatása a tanítók ajánlatára történik, akik 
a naponkénti érintkezés közben növendékeik szellemi képességeit 
eléggé kitanulmányozhatják. A kiválogatott növendékeket az iskola 
orvosa is megvizsgálja s a pedagógiai s orvosi szakvélemények 
összeegyeztetése alapján állapíttatik meg a tanításban követendő 
módszer. Az orvosi és pedagógiai tapasztalatok egyesítése az ilyen 
kiválogatásnál nagyon fontos. Szakemberek jól tudják, mily nehéz 
nyomon követni a szellemi visszamaradottság okát, vagy megálla
pítani a terheltség fokát halló gyermeknél. Még nehezebb ez a 
vizsgálódás a siketnémáknál.

A beszéd, mint az intelligentia fokának megállapítására leg
inkább alkalmas eszköz, náluk nem alkalmazható és a közönséges 
felfogás, mely az intelligentiát a korral kombinálja, helytelen.

Ily körülmények mellett a tanítók egyéni megfigyelései a 
legjobb irányadók. Ezek a megfigyelések oly helyesek voltak 
Londonban, hogy a Homertonban 8 év alatt felvett 218 gyermeken 
észlelt későbbi tapasztalatok is majdnem minden egyes esetben 
igazolták a vizsgálók szakvéleményét.
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A felvételt megelőző orvosi vizsgálaton felül ezek a gyer

mekek az intézetben szabályszerűen újra meg újra megvizsgáltatnak.
Homertonban állandó orvosi felügyelet alatt vannak a gyer

mekek s negyedévenként megvizsgálja őket a fülorvos, szemorvos 
és fogorvos. Ennek a gondos ellenőrzésnek s a jó hygienikus 
viszonyoknak tulajdonítható, hogy az iskola valósággal immunis a 
különféle betegségekkel szemben. Az intézetben 8 évi fenállása 
óta 4 ízben fordult elő sporadikus fertőző betegség, járvány egy
általában nem volt.

A gyengetehetségü siketnémák intézeteiben elhelyezett növen
dékek nevelésénél a hallók megfelelő iskoláiban alkalmazott hasonló 
irányelveket követnek. Figyelmet fordítanak a gyermek testi szer
vezetére, érzésszerveinek kifejlesztésére, bármily megnyilatkozásá- 
sára, mely szellemi visszamaradottságának okára világosabban 
enged következtetni; emellett minden kínálkozó alkalmat szellemi 
és testi erejök fokozására használnak ki.

A tanítás módszere egyéni. A tanításnál a hangzó beszéd 
módszerét előnyben részesítik ott, ahol az eredmény gyakorlati 
értékére kilátás lehet, de ha ez a módszer nem felel meg a gyer
mek természetének, más módszert alkalmaznak.

Homertonban pl. a 2-ös kézi abc módszere, vagyis a kézen 
való betűzés nagyon értékesnek bizonyult egyes, szellemileg nagyon 
visszamaradt siketnéma gyermekeknél. Ugyanis a betüalakoknak a 
kézen való tökéletes alakítása az izomműködésnek az érzéki benyo
mással való kombinálásával jobban érzékelhető, mint a mestersé
gesen artikulált szó, vagy a fortélyos és változékony ajakkép, s a 
későbbi tapasztalatok igazolják, hogy azok, akik a hangbeszéd 
módszere mellett hosszú időn át észrevehető fejlődést nem mutat
tak, az újabb módszer alkalmával inkább kezdtek érdeklődni a 
tanítás folyamán, s fokozatosan bizonyos tökéletességgel használ
ták egymás között ezt az érintkezési eszközt.

Érdeklődéssel figyeltem meg egy kézi abc-és csoportban az 
igazgató előadását. Az alkalomszerüség elvéből indulva ki, az 
„idegen“ fogalmára tanította meg a gyermekeket.

Tanítás közben beszéddel kisérte az elbetűzött szót, s a gyer
mekek többé-kevésbbé hasonló módon feleltek.

A kézen való betüzés további hasznát észlelték a szóvakság
ban szenvedők osztályában. Ezek képtelenek igen gyakran hasonló 
szavakat egymástól megkülönböztetni, s állhatatosan összezavarják 
a betűket a szóban.

A kézen való betüzés gyakorlásával fokozatosan eltűnik e
6*
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hiány azáltal, hogy a gyermek a kézen betűzi el a szót, hogy 
azután a betűket helyes sorrendben írhassa le. Felhasználják a 
gyermek hallási maradványait is; A rövid ideig tartó, óvatosan 
végzett napi hallási gyakorlatok csak elősegítik a tökéletesebb 
beszédet, erősítik a gyermeknek szóutánzó képességét, biztosítják 
a hang tisztaságát, a hangsúlyt s a szóknak mondatokká való alakítását.

Van egy osztály Homertonban olyan gyermekek részére, kik 
a felsorolt módszerek egyikével sem oktathatók eredménnyel, de 
akik képesek a jelek segítségével fogalmak szerzésére és egymás
közt való érintkezésre. Ezek a jelek szabad használatával juttatják 
kifejezésre a bennök eddig elrejtett vagy lekötött képességeket. 
A legalacsonyabb szellemi nívón állók osztálya ez, 6 — 10 éves 
korúak egy csoportban 12-en. Van közöttük néhány mikrocephal 
is és valamennyinek testi fejlődése jóval elmaradt a normális fok 
mögött. E növendékek közül egy sem képes olyan beszédet elsa
játítani, mellyel az életben boldogulhatna, sem a kézi abc, sem az 
írás nem vezet a legcsekélyebb eredményre náluk. Ám egynek 
kivételével valamennyi megtanulta a jelbeszédet, s ennek segítsé
géve! megérteti magát, s éppen ezért joggal nem sorozhatók a 
képezhetetlenek csoportjába. Végül még egy érdekes csoportot 
mutatott be az igazgató. Gyakran tapasztalták gyengeelméjű gyer
mekeken, kik noha a beszédet vagy a központi idegrendszer fej
lődésbeli hiánya vagy az emlékező tehetség gyengeségei vagy 
egyéb gátló körülmények miatt elsajátítani nem tudták, az írott 
szót felismerték. Folytonos gyakorlás által e gyermekeket a tár
gyak neveinek Írott alakjához szoktatják, eközben egyszerű paran
csokat végeztetnek, köznapi észleleteiket s benyomásaikat tanítják 
meg nekik kirakni és a már ismert írott szavak használatával nyom
ban végeztetik velük a megfelelő cselekvést.

Homertonban nagy figyelmet fordítanak a gyermek tehetség- 
szerint való csoportosítására. De bármily lelkiismeretesen történik 
is a különböző szellemi fejlődési fokon álló gyermekek csoporto
sítása, az egyenlőtlen haladási viszonyok folytonosan újabb osztályo
zást követelnek, s a gyakori osztályozás által érik el, hogy minden 
gyermek a tehetségének leginkább megfelelő leckeanyagot kapja. 
Hasonló szempontokból osztályozzák a tanulókat az egyes tárgyak 
szerint. A beszédben szép haladást mutató gyermek esetleg remény
telenül visszamaradt a számtanban, vagy fordítva. Ezeket a gyer
mekeket tehát gondos vizsgálat alapján akként helyezik el az egyes 
csoportokba, hogy minden gyermek a lehető legtöbbet tanulhas
son minden tárgyból.
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A gyermekek szellemi fejlődését előmozdító különféle fog

lalkoztatásokra körülbelül a szorgalmi idő fele van naponként 
lekötve.

Kezdve a legifjabb gyermekeknél az érzékszervek gyakorlá
sán, gyermekkerti játékokat s egyéb foglalkoztatásokat végeztet
nek, melyet a fejlettebb fokon a leányoknál pamutmunka, gyé
kényfonás, kötés, eleinte könnyebb, később nehezebb hímzés, 
egyszerű ruhakészítés, mosás, főzés s általában a házi teendőkben 
való gyakorlás; fiúknál pedig agyagmintázás, famélyítés, hántó- 
munka, gyalulás, famunka, cipőjavítás és cipőkészítés követ. Műszaki 
tanítók vagy tanítónők végzik a gyakorlati tárgyak tanítását. A 
cipészműhelyben alkalmam volt látni munkaközben a gyermekeket. 
Az egészségre leginkább alkalmas gyermekek dolgoznak itt, s 
nemcsak az intézet szükségleteit látják el, de más intézetek részére 
is dolgoznak. A cipész műhely mellett a konyha. Kíváncsian pil
lantok be ide, miközben hallom, hogy már elkéstünk a főzés meg
tekintésével, már végeztek. S tényleg már javában mosogattak a 
lányok. Az iskola-konyhában naponként legfeljebb négyen vannak 
elfoglalva, s a készített ételek az internátusi konyhára kerülnek. 
A faműhelyben csak kész dolgokat láthattam; néhány berakott 
asztalkáról azt hinné az ember, hogy a legelső műhelyben készült. 
Általában csinosak a famunkák. A munka szünetelt, mert a mű
hely fiatal siketnéma mestere szakvizsgájának megszerzése végett 
még szabadságon volt.

Az igazgatótól hallom, hogy az elméleti tárgyakban haladásra 
képtelen gyermekek, kiknek nyelyvkészsége kifejleszthetetlen, gyak
ran kiválóak a kézügyességben s az ily irányban való tanításuk kész 
eredménye egyáltalában nincs arányban az egyéb tárgyakban elért 
eredményekkel.

A kitűzött célt, a gyermek egyéniségének szellemi és testi 
kifejlesztését, önmagának gyámolítását, esetleg saját énjéről való 
gondoskodását azáltal remélik leginkább elérni, ha minél több 
örömet okoznak nekik. E célból folytonos segítséggel és bátorítással 
munkásságukat oly irányba terelik, mely természetüknek leginkább 
megfelel s ahol maguk észreveszik fáradságuk kész sikerét.

Pusztán az a körülmény, hogy a gyermekek az egyszerű 
házi teendőkben pld. rézedények fényesítésében, ágyösszerakásban, 
vetésben, portörlés, törülgetés, stb. segíteni tudnak s fokozatosan 
nehezebb munkát is képesek elvégezni, jele az intelligentia ébre
désének.

A különféle foglalkoztatásnak nem határozottan az a célja,
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hogy az intézet részére felhasználható dolgokat készítsenek a 
gyermekek, inkább arra valók, hogy a gyermeket helyes meg
figyelésre, pontosságra, önmaguk ellenőrizésére, állhatatosságra és 
szorgalomra szoktassák. Ám az a tény, hogy a gyékényfonás, 
női kézimunka, famunka vagy cipészet gyakorlati értéke szembe
szökő, ez a kézzel fogható haszon serkenti a gyermeket arra, hogy 
teljes tudását és erejét fektesse készítményébe. Bármily foglalkoz
tatást a tárgyhoz illő s a gyermekekkel való szóbeli megbeszélés 
kell, hogy megelőzzön. Ez a megbeszélés a legalacsonyabb fokon 
inkább csak egyes tárgyak megnevezésére s egyszerűbb utasítások 
megértésére szorítkozik, mely azonban a gyermekek fejlődő 
intelligentiájához képest fokozatosan hosszabb s alaposabb utasítás, 
illetve magyarázás is lehet.

A szóbeli utasítást meg nem értő gyermekeket, az írott uta
sítások felismerésében gyakoroltatják, hogy némileg így könnyítsék 
meg boldogulásukat az életben.

A gyermekek testi nevelését egy a tornatanításra is képesített 
tanító, illetve tanítónő irányítja Homertonban.

Általában nagy figyelmet fordítanak a gyermekek testi neve
lésére. Átlag napi egy órai torna jut minden gyermekre. Gyógy
tornára is berendezett tornatermük, valamint játszóterük is minta
szerű. Hogy a homertoni iskola mennyire megfelelt céljának, azt 
az intézet fenállásának 8 ik évében kiadott hivatalos jelentés igazolja 
legjobban.

Ebből kitűnik, hogy 8 év alatt összesen 218 növendék nyert 
felvételt, kik közül a következő tanévben még 76 növendék sze
repelt tovább az intézet anyakönyvében. A 142 növendék közül 
50 növendék visszakerült a rendes siketnéma iskolákba, 10 növendék 
képezhetetlenség miatt menheiybe helyeztetett, 47 növendék 16 
éves korában kikerülvén az intézetből, tanoncnak szegődött.

19 esetben a terheltség felismerhetetlen lévén, ezek részben 
haza, asylumba vagy kórházba kerültek. 7 növendék meghalt, 9 
növendék teljesen elveszítvén látóképességét, részben önként maradt 
ki, részben eltávolíttatott.

Az osztályozásnál is csak az a 142 növendék vétetett figye
lembe, kik tényleg látogatták az iskolát. Eszerint a rendes iskolákba 
visszakerült 50 növendék, továbbá a 47 végzett és foglalkozást 
talált, összesen tehát 97 növendék tanítása megfelelő eredménnyel 
járt; a hiányzó 45-ből leszámítva az elhaltakat, összesen 38-at tesz 
ki azok száma, kiknek tanítása sikertelen maradt.

Ez a hivatalos statisztika még kiemeli, hogy a rendes siket
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néma iskolákba visszahelyezett 50 növendék közül 11, — bár 
tanításuk rendkívüli nehézséget okozott és akikkel a normális iskolai 
viszonyok mellett célt egyáltalában nem lehetet) volna elérni, — 
a különleges viszonyok mellett oda fejlődött, hogy visszakerülvén 
a rendes iskolákba, ott az átlagos tehetségek fölé kerekedtek.

A fenti adatok, melyek megbízhatóságában nincs okom kétel
kedni, a legmeggyőzőbben érvelnek a gyengetehetségü siketnémák 
iskoláinak létesítése mellett. Adja Isten, hogy a mindnyájunk által 
óhajtott s hasonló célokat szolgáló iskola oktatásügyünk érdekében 
hazánkban is mielőbb felépüljön. (Folyt, köv.)

A szellemileg fogyatékosok védkötelezettségéről.
Irta : Éltes Mátyás.

Az új véderőtörvény jelentős intézkedéseket tartalmaz a szel
lemileg gyönge és eskóros egyéneknek a katonai szolgálat alól 
való felmentésére vonatkozólag. A véderőtörvény utasítása 1. r. 
49. §. ának 7. pontja azt mondja „Ha az egyik állítás-kötelesről 
(családtagról) az állíttatik, hogy eskcrban szenved, a sorozóbizott
ság ezt a betegséget megállapítottnak tekintheti, ha azt két hitelt 
érdemlő és a járási tisztviselő által eskü alatt kihallgatott tanú 
(lehetőleg orvosok, papok, tanítók, munkaadók) egybehangzó val
lomásával bizonyítíatik. A sorozó bizottság azonban még a katona- 
kórháznak való átadást is elrendelheti. A katonai gyógyintézetek
nek és a katonai nevelő- és képzőintézeteknek orvosi bizonyítvá
nyai, továbbá az országos és nagyobb nyilvános polgári gyógy
intézeteknek bizonyítványai akkor fogadhatók el az eskór fenfor- 
gásának teljes érvényű bizonyítékául, ha ez a betegség egy inté
zeti orvos saját megfigyelése útján a leghatározottabban megálla
píttatott.

Ugyanezen §. 8. pontja pedig így szól: „Az elmebetegekkel, 
gyöngeelméjűekkel és szellemileg visszamaradottakkal szemben is 
úgy kell eljárni, mint az eskórosokkal szemben. Ha ily egyénre 
vonatkozólag a 111. mellékletben vastag betűkkel nyomtatott, gyó
gyító- és nevelő intézetek igazgatósága által kiállított bizonyítvá
nyok terjesztetnek a sorozó bizottság elé, akkor ezeket — az 
illető egyén személyazonosságának kétségtelen megállapítása és a 
bizonyítvány hitelessége esetén — teljes érvényűeknek kell tekin
teni. A 111. mellékletben felsorolt többi intézetekre vonatkozólag a 
6. pontnak a rendelkezései érvényesek.
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A 111-ik mellékleten csak a borosjetiői áll. gyógypedagógiai 
nevelő- és foglalkoztató intézet, továbbá a budapesti áll. gyógy
pedagógiai nevelőintézet van megemlítve.

A kisegítő-iskolákról — amelyek pedig tudvalevőleg szintén 
szellemileg fogyatékos gyermekek oktatásával foglalkoznak, — 
nincs említés téve. De van ennek a pontnak még egy intézkedése, 
amely már a kisegítő-iskolára is vonatkozik s a következőképen 
szói: »Amennyiben olyan intézetek bizonyítványairól van szó, ame
lyek a III. melléklet jegyzékében felsorolva nincsenek, esetenkint 
kell döntést kérni a honvédelmi minisztertől.«

A budapesti áll. kisegítő-iskola több növendéke került eddig 
sor alá; többnek adtunk bizonyítványt is s annak mindig megvolt 
az eredménye.

Tudomásomra jutott, hogy egyik volt növendékünk, aki a 
kisegítő iskola elhagyása után félévig a reáliskolában is szerencsét 
próbált, 18 éves korában önkéntesnek állt be és a saját kérelmére: 
a huszárokhoz került. Félév múlva azonban már kézzel-lábbal 
menekülni akart a katonasorból. Hosszas utánjárás után — erősen 
korlátolt egyénről lévén szó — sikerült annyit elérnünk, hogy az 
illetőt a huszároktól a gyalogsághoz (az egészségügyi csapathoz) 
tették át. — De föl nem mentették. A másik, testileg erős, de 
gyöngeelméjű fiút azért sorozták be, mert szimulánsnak tartották. 
A szülő jelentette be az esetet és bizonyításunkra komoly meg
figyelés alá került az illető s 3 hét múlva kiküldték. Többen azért 
folyamodtak hozzánk, hogy igazoljuk az ő korlátolt kereső képes
ségüket, mert különben hadmentességi adót kell fizetniük.

Számos példát hozhatnék fel még annak az igazolására, 
mily fontos védőszerepet tölt be a kisegítő-iskola a gyöngetehet
ségű gyermekek életének irányitásánál.

De hogy a kellő súlya meglegyen a kisegítő-iskola bizonyít
ványának, szükséges hogy az a gyöngetehetségű gyermekről 
kimerítő adatokkal rendelkezzék. És itt előtérbe lép a minősítőlap 
fontossága, amelyet minden iskolában kivétel nélkül a legnagyobb 
gondossággal és részletességgel kellene vezetni. Csak ezek alap
ján adhatunk a gyermekről kimerítő véleményt

A másik fontos kellék a hozzáértő iskolaorvos. De nem 
elegendő, hogy az orvos a tanév elején 1—2-szer benézzen az 
iskolába, hanem lehetőleg minden évben mondjon véleményt a gyer
mek testi, lelki fejlődéséről s azt a minősítési lapon jegyezze is fel.

Ha ezek alapján állít ki a kisegítő-iskola bizonyítványt sor
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alá kerülő növendékeiről, akkor annak súlya lesz és a gyermekek

VédC' mÍ  '«ak” ™ “ ' jegyzek meg, hogy a véderő,örvényhez 
Meg csak auuyu ) gj 14_ 92 éves növendékeikről

¡ I ^ r f í ^ n a i :  k i l  «oka, az lile,ékes katonai hatóságnak

évröl-évre beküldik.
"  N ö v e n d é k e k  kapnak 

bizonyítványt,^akfk ezt külön kérik. Ez, .bizonyítván,, a ktsegttö-

iSk0'aE f « a i L i VS r a  h e V rb b , mer, van olyan gyönge,e- 
,Z . .= k a bizonyítványra nincs szükségé; a katonasort

S ^  yik "Öl nö endékünk! aki a kertészete, tanülta mos 
S o n g g á ,  a közös hadsereg g y a l o g b a ,  es m e g « ,  • 
kiképzési időn túl van s ha levelei nem csalnak, g 
telik a gyöngyéietben.

Német könyv német kisegítő-iskolákról.
Irta: Ungermann József.

(Vége.)

Frankfurt a. M Frankfurtnak kisegítő-iskola felállítására az 

idióták ügyéről 1886-ban itt tartót, k o n g r e ^ ' ^ X n e h t a é g g e l

S U - ^ lm m i^ n m t ,  ^ 32 ^ “ ;
olyan^^rr^észetü^mln^'m^sImíT^vollakóknak útiköltség, napközi 
otthon, reggeli, kirándulások, nyári üdülés tstb .

Az iskolát elhagyottak tovább, sorsa.J 4 J .  ^  
kétséges, 307, nem orvén e , £  ^  veszi a gycngelehet-
az a statisztikai összeállítás, a y Fs/erint: rossz kör-
Ségü boldogulásánál a kornyeze ö[vcndetes 40 1 %  kétsé-

2 rŐ ,5 7 e"hözépiö"környeze,be“„ örvendetes 00-2*/ nem örven- 
leles 23 ,’»/: kétséges 7-7»/,„ ¡0 környezetben örvendetes 78 0 /,, 
nem örvendetes .28-6%, kétséges 3 4»/,.



90 Ungermann József

A frankfurti kisegítő-iskola tapasztalatainak eredményeképen 
a következő útmutatásokat közli az iskolát elvégzett növendékek 
gyámolítására:

1. Nem tanácsos az összes fiúkat elsősorban kézműves 
pályára vezetni. 2. Szükséges a gyermek támogatása akkor, ha 
szülője oly foglalkozásra akarja kényszeríteni, amely neki nem 
felel meg vagy ártalmas. 3. Akiknek a szülői ház vagy a városi 
élet veszedelmet hozó, azok vidékre helyezendők el. 4. Oly mun
kanemek és munkahelyekről történjék gondoskodás, amelyek figye
lemmel vannak a gyermek fogyatékosságára. 5. A gyengetehetsé- 
gűek ügye széles rétegekben propagálandó. 6. Gondoskodás tör
ténjék az olyanok foglalkoztatásáról is, akik bizonyos előkészítésre 
szorultak vagy pedig az otthont nélkülözik. (Arbeitslehrkolonie, 
Arbeitskolónie =  munkatanítótelep, munkatelep.) 7. A gyámolításí 
a továbbképző vezesse. 8. A statisztikai irodalomban szereplő 
80% keresetképes gyengetehetségű csak azt jelenti, hogy ez a 
százalék a keresetképességhez szükséges minimális ismereteket 
az oktatás folyamán megszerezte, de korántsen jelenti azt is egy
úttal, hogy tényleg keresetképessé lett. (Azért van szükség mun
kaközvetítésre vagy legalább további érdeklődésre az ifjú sorsa 
iránt. Bár cél az, hogy a keresetképes debilis vegyüljön el az 
életben a normálisak között, de ha nem elég erős, akkor megtö
rik és elzüllik.)

Munkatanító-telep Pleischwitzben. A Breslau melletti Pieisch- 
witzben levő munkatanító-telepet 1903-ban alapították. Igen szűk 
keretek között indult meg, először 3 növendéke volt, akik a breslaui 
kisegítő iskolát elvégezték. Állami és társadalmi támogatás mellett 
a telep lassan fejlődésnek indult és mai állapota a következő: két 
épülete van, Pleischwitz- és Treschen-kastélyok. Az előbbi mellett 
16 hold park és 5 hold kert; ez utóbbi mellett 6 hold park és
3 hold kert meg szántóföld. Ezeken kívül 9 Y2 hold szántóföldet, 
10 hold rétet és 18 hold füzest bérel a telep. Vannak gazdasági 
épületei, műhelyei, istállói, mosókonyhája, raktárai.

Jelenleg 58 növendéke van, 14—20 évesek, kisegítő-iskolát 
végzettek vagy az elemi iskola alsó osztályait s nem képesek arra, 
hogy normális körülmények mellett valamely mesterséget elsajátít
sanak. Sokan közülök testi hibákban is szenvednek. A tanítási idő
4 év, melyet egy V4 évi próbaidő előz meg. A telep a növendé
kekkel tanoncszerződést köt. A teleppel kapcsolatosan továbbképző
iskola is van, melyben a növendékek tehetségük- és szakmájukhoz 
alkalmazkodó oktatást nyernek. A foglalkoztatás és iskolai oktatás
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napirend szerint történik. A növendékek vasárnaponként bemehet
nek Breslauba.

A tanoncidő letelte után az intézet gondoskodik növendéke 
munkájáról s további sorsát figyelemmel kiséri.

Gyengetehetségű leányok nevelő-otthona Breslauban. Az önál
lóban, könnyen befolyásolható, hiszékeny gyengetehetségü leányt 
ezer veszedelem fenyegeti, amikor az iskolát elhagyva, kilép a 
kíméletlen életáradatba. Sóvárgó szemmel les reá a bűn: a prosti
túció s bizony nagy szükség van arra, hogy a serdülő gyenge
tehetségü leányokat ebben a korban különösen óvjuk. Ilyen céllal 
létesült a breslaui nevelő-otthon. 14—20 éves korban levő leányok 
nyernek benne otthont, nevelést, megtanulják a háztartási munká
kat, megszokják a rend- és tisztaságszeretetet, a pontosságot és 
szorgalmat, komolyságra, szerénységre és illedelmes viselkedésre 
tesznek szert. Legtöbbje használható és megbízható cseléddé lesz, 
miután az otthont elhagyta.

Dr. Hacks iskolatanácsos kezdeményezésére létesítette ezt az 
otthont Breslau városa 1911-ben.

Futólagos, egyes kikapott részekből álló ismertetésemet ezzel 
befejeztem. Még van Wehrhahn könyvében sok olyan, ami figyelmet 
érdemel, de ezek inkább módszeres eljárások, tudományos kuta
tások, amelyekre ez alkalommal nem terjedhettem ki, mivel inkább 
a német kisegítő-iskola külső képét, szervezetét kisértem figyelemmel.

Hogyan eszméltessük siketnéma növendékeinket 
a helyes szótagolásra és szóelválasztásra?

Irta ■ Istenes Károly.

Tantervűnk a helyes szótagolást és szóelválasztást tanítási 
feladattá teszi. A cél elérésére két módot ajánl, u. m. a folytonos 
gyakorlást s az elméleti utasítást.

Tantervűnknek így kifejezett kívánalma teljesen helyénvaló) 
de hiányos abból a szempontból, hogy nem ad módszertani uta
sítást arra nézve, hogy az elméleti utasítás hogyan nyújtandó át 
a gyermeknek? Mert én pld. azokat a tudományos nyelvtani meg
határozásokat, amelyek általában nyelvtani könyvekben lelhetők fel, 
még a felső osztályokban sem vinném át a gyermek tudatába. Nem 
pedig azért, mert nem tartom azokat alkalmasnak arra, hogy azok 
elősegítsék a siketnémát a helyes szótagolás és szóelválasztás 
begyakorlása terén.
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A siketnémák szempontjából pld. sokkal helyesebb és célra
vezetőbb volna e téren egy-egy könnyen áttekinthető táblázat, 
mint a tudományos nyelvtani magyarázat.

Egy-egy ilyen táblázatnak az volna a célja, hogy eszméltesse 
a gyermekeket a szótagolás és szóelválasztás törvényszerűségeire, 
de nem szó-, hanem képmagyarázattal.

Ezt volna hivatva elősegíteni az a hat táblázat, amit én használok 
a szótagolás és szóelválasztás törvényszerűségeinek eszméltetésére.

Az első táblázaton a magánhangzók találkozásának elválasz
tási eseteit tüntetem fel. A második táblán azt szemlélheti a gyermek, 
hogy a két magánhangzó közé került egy mássalhangzó hogyan 
szakíttatik meg. A harmadik táblázat azt mutatja, hogy az egy
másmellé került két mássalhangzó hogyan viselkedik a szóelválasz
tásnál. A negyedik táblázat arra eszmélteti a gyermeket, hogy az 
együvé került három mássalhangzó hogyan oszlik meg a szó
elválasztásnál. Az ötödik táblázat az összetett szavak helyzetét 
tünteti fel. S végül a hatodik táblázat az öt elsőnek összetevése.

Íme e hat táblázat:
levél, pohár, tudom, eszem, irón,

Istenes Károly

fiú, leány, mienk, tied, leejt, k i é r , __________ dugó.
fi ú le vél
le ány po hár

mi enk tu dóm
ti ed e szem
le ejt i rón
ki ér du gó

1. tábla. 11. tábla.

tábla, tinta, lámpa, vettem, templom, ostrom, rendje, kertje,
állat, vessző, szemmel, székkel, táncba, partnak, parkba, füstre, 

faggyú. __toliról. _______
táb la temp lom
tin ta őst rom

lám pa rend je
vet tem kert je

ál lat tánc ba
vesz sző part nak

szem mel park ba
szék kel füst re
fagy gyú toll ról

111. tábla. IV. tábla.
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faláb, fémlap, vízpart, föld- 
gömb, szénpor, fatál, fejfa, 

tejlöf, szemvíz.
fa láb

fém lap
víz part

föld gömb
szén por

fa tál
fejfa fa

tej föl
szem víz

V. tábla.

beüt, Fiume, Budapest, lehetetlen, 
kellemetlen, figyelmetlenek, 

fegyelmezetlen, telhetetlenség, 
boldogtalanságra, beszámít

hatatlan.
be üt
Fi u me

Bu da pest
le he tét len

kel le met len
fe gyei me zet len
tel he tét len ség

bol dog ta lan ság
be szá mit ha tat

VI. tábla.

Persze ezt a hat táblát a gyermekek előtt és azok közre
működésével csinálom meg. Még pedig úgy, hogy csinálok a 
táblára a fenti minta szerint egy T alakú vonalat. Írok a tetejébe 
legalább annyi célomat szolgáló szavat, amennyi növendékem van. 
Most aztán a függőleges vonal mellett én bontok tagjaira egy-két 
szót, miközben a gyermekek figyelnek. Az ügyesebb gyermekek 
hamar észreveszik szándékomat s ők maguk (még pedig versengve) 
csinálják a többit. Hat ez a példa a gyöngébbekre is, s ők is 
iparkodnak ellesni szándékomat. Egy két példa látása után még a 
leggyöngébb is kitalálja szándékomat. Belelát az általam kívánt 
törvényszerűségbe.
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Befejezésül röviden még csak annyit, hogy mi a haszna az 
így készített táblázatnak?

1. Megfigyeli rajta a gyermek, hogy a szavakat írás közben 
néha-néha meg kell szakítani.

2. Megérti, hogy a szavakat nem mindegy a sor végén 
akárhogy megszakítani.

3. A megszakítás módozatait játszva sajátítja el.
4. A dolgok lényegébe való belelátást, az úgynevezett elvo

nást is eleven s könnyen áttekinthető és megéríhetőképen végzi 
a gyermek, éppen azért az eszméltetésnek ez a módja kölönös- 
képen megfelel a siketnéma alaptermészetének.

Az így felépített táblázatot aztán meg is rögzítem egy arra 
alkalmas rajzlapon s kifüggesztem azt a tanteremben. E kifüggesz
tett táblázattal az a célom, hogy állandóan szemük előtt legyen a 
szóelválasztás törvényszerűségének táblázatos magyarázata s ha 
írás közben szóelválasztásra kerül a dolog, már a begyakorlás 
ideje alatt se engem zaklassanak, hanem a kifüggesztett táblázatról 
olvassák azt le.

Én már kipróbáltam s budapesti kartársaim közül is kipró
bálták egyen-egyen s azt látom, hogy az eszméltetésnek ez a 
módja helyesnek bizonyult a gyakorlatban.

Az ezekben ismertetett tanítási eljárásomat kipróbálás céljából 
a kollégák szives figyelmébe ajánlom !

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 

szaktanácsa f. évi február hó 28-án gyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal:

1. A siketnémák körmöcbányai intézete igazgatóságának 
iparostanonc internátus létesítése iránti felterjesztése. 2. A siket
némák olvasókönyveire vonatkozó javaslat. 3. A „Szeretet“ orsz. 
egyesület segély iránti kérelme. 4. Gömör vmegye kir. tanfelügyelő
ségének felterjesztése. 5. A siketnémák jolsvai intézete igazgató
ságának az iparostanonc-iskolára vonatkozó felterjesztése. 6. A 
„Díszítő Művészet“ c. folyóiratra vonatkozó javaslat. 7. Fehér Anna 
kézimunka-tanítónő kinevezés iránti kérelme. 8. Telkes Alfréd 
kisegítő-iskolái tanító kinevezés iránti kérelme. 9. A vakok buda
pesti intézete igazgatóságának felügyelő alkalmazása iránti kérelme. 
10. A siketnémák ungvári intézete igazgatóságának a gyűjtésekre 
vonatkozó felterjesztése. 11. A siketnémák budapesti intézete igaz
gatóságának helyettesítési díj engedélyezése iránti felterjesztése.
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Áthelyezés. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 

miniszter úr í. évi 18.438. számú rendeletével Leopold Rezsőt a 
siketnémák váci intézetétől a borosjenői gyógypedagógiai nevelő- 
és foglalkoztató intézethez helyezte át. Borosjenőn ugyanis az intézet 
fokozatos helyreállításával mintegy 30 új növendék volt felvehető, 
akik részére új osztály nyílott meg.

Dr. Tóth István miniszteri s.-titkárt, gyógypedagógiai ügy
osztályunk vezetőjét, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 108801/913. 
számú rendeletével a Vakokat Gyámolító Országos Egylethez kép
viselőjeként az egylet elnökségi, felügyelő-bizottsági és választmányi 
gyűléseire való megjelenésre szóló megbízással kiküldötte. Az egy
let múlt hó 15-én tartott felügyelő-bizottsági gyűlésén jelent meg 
dr. Tóth István első Ízben mint a miniszter képviselője, amely 
alkalommal a tagok lelkes ünneplésben részesítették.

Gyógypedagógiai intézményeink ismertetése. Bielek Ala
dár dr. miniszteri s.-titkár, a gyógypedagógiai ügyosztálynak agilis 
tagja, hazánk gyógypedagógiai intézményei s a fogyatékos érzéküek 
érdekében új, nagyjelentőségű akció indítására határozta el magát. 
Nem elégszik meg azzal, hogy a minisztériumban szolgálja kiváló 
tehetségével, nagy hozzáértéssel a gyógypedagógiát; azzal sem 
vélt még eleget tenni, hogy időt, fáradságot nem kiméivé részt 
vesz az intézmények belső munkájában, de mint az ügynek lelkes 
apostola, meg kívánja nyerni a nagyközönség minél szélesebb körű 
érdeklődését, jóindulatát, áldozatkészségét is. Ez okból az ország 
városaiban hazánk gyógypedagógiai ügyét ismertető előadásokat 
tart, melyek sorozatát múlt hó 10-én nyitotta meg Késmárkon. 
Nagy és előkelő közönség, a város és környéke társadalmának 
színe-java jélent meg a felolvasáson és mindvégig a legnagyobb 
figyelemmel hallgatta az ismeretterjesztő, de egyszersmind szívhez 
szóló és a szép munkához való csatlakozásra lelkesítő előadást. 
Bielek Aladár dr. kifejtette korunknak azt a jellemző igyekvését, 
hogy minden néposztálynak biztosítani kívánja az emberi méltó
ságot megillető módon való életet. Így az állam és társadalom 
felkarolja azokat is, kik valamely érzéki vagy szellemi fogyatékos
ságban szenvednek, biztosabb sorsot kíván nekik nyújtani, meg
menti őket a kolduskenyéren egyik napról a másikra való tengő- 
déstől. A modern állam feladataihoz tartozik, hogy nemcsak a 
nagy néptömegek, de az érzéki és szellemi fogyatékosságban szen
vedő gyermekek és a szükséghez képest felnőttek oktatásáról is 
gondoskodjék, tehetségeiket kifejlessze, őket munkaképessé tegye, 
hogy így sem hozzátartozóiknak, sem az államnak és társadalomnak 
terhére ne legyenek. Ezt ismeri hivatásának a gyógypedagógia, 
mely így úgy szociális, mint nemzetgazdasági szempontból méltó 
arra, hogy közelebbről megismerjük. Előadó ezután nagy körül
tekintéssel ismertette a siketnémák, vakok, gyengetehetségüek 
oktatásügyét, annak fejlődését és hazai intézményeit, vázolta az 
általuk kifejtett munkát, az oktatások irányát, az elért eredményeket 
és jóleső elismeréssel emlékezett meg a gyógypedagógiai intézetek 
vezetőiről és tanárairól. Végül bemutatta az intézetekben használt
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taneszközöket és a növendékek készítményeit. Az előadás, mely 
szívhez és észhez egyaránt szólt, a hallgatóságra nagy hatással 
volt és sok barátot, pártfogót szerzett a gyógypedagógia ügyének, 
fogyatékos érzékű embertársainknak. Értesülésünk szerint Bielek 
dr. második előadását Eperjesen, a harmadikat pedig Kolozsvárott 
tartotta meg az említett városok meghívása folytán.

Gyengetehetségű vakok osztálya. A vakok budapesti intéze
tében tudumásunk szerint, a jövő iskolai évben a gyengetehetségűek 
részére kisegítő-osztály fog megnyílni. Ő Excellentiája a kisegítő- 
osztály megnyitásához f. évi 21280. számú rendeletével elvben 
már hozzájárult.

Iparostanonc-internátus létesítése iránt a siketnémák kör- 
möcbányai intézete igazgatósága tárgyalást folytat a losonci első 
magyar bádog- és zománcozó gyár vezetőségével. Úgy értesül
tünk, hogy a gyár vezetősége hajlandó volna igen kedvező felté
telek mellett alkalmazni gyárában a siketnémákat, s így az inter- 
nátus létesítésének eszméje a megvalósulás reményével kecsegtet.

Lapkiadói változás. Kleitsch János, lapunk kiadóhivatalának 
érdemes, buzgó vezetője, a vakok eperjesi intézetének igazgató
jává történt kinevezésével kapcsolatosan kénytelen volt megválni 
lapunk érdekében vállalt tisztségéről. Szerkesztő bizottságunk helyébe 
Tiffert György kartársunkat bízta meg a kiadóhivatal vezetésével. 
(A kiadóhivatal helye ezután is : VII. István-út 95.)

A Magyar Gyógypedagógia szerkesztő-bizottsága elha
tározta, hogy április havától kezdve a lapban megjelenő önálló 
cikkeket díjazza.

Vita-estély. A „Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztő-bizott
sága f. évi március hó 24-én este 6 órakor a siketnémák buda
pesti állami intézetének vizsgatermében vita-estélyt rendez. Tárgya: 

gyógypedagógiai képző.“ Vitatételek: 1. Szükséges-e a képző ? 
s ha igen: 2. Egyesített, vagy külön képző állíítassék-e fel elmé
leti és célszerűségi szempontból? 3. Ha egyesített, általános vagy 
szakuk szerinti képzést nyújtson-e? 4. A rangsorba való illeszkedés 
szempontjából melyik a célszerűbb ? 5. Kik vétessenek fel a kép
zőbe, milyen minőségben? 6. Hány évre terjedjen az elméleti és 
gyakorlati képzés? 7. Mi módon történjék a gyakorlati képzés?
8. Milyen képzettség kivántassék meg az előadó tanároktól?
9. Mik legyenek a tantárgyak? 10. Hány heti óra legyen minden 
szakon? 11. Milyen kilátás biztosíttassák a hallgatóknak? Előadó: 
Ákos István. A kartársakat szívesen látja a rendezőség.

A „Díszítő Művészet“ című lapot ŐExcellentiája f. évi 
757. számú rendeletével a gyógypedagógiai intézetek igazgatósá
gainak előfizetésre ajánlja. Erre a lapra, mely növendékeink gya
korlati irányú képzésénél nagy haszonnal értékesíthető, ez úton is 
felhívjuk az érdeklődők figyelmét. (A lap kiadóhivatala V. Rudolf- 
tér 6.)

Előadás a siketnémákról. A Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság f. évi március hó 14-iki értekezletén igen érdekes elő
adást tartott Klug Péter igazgató Szegedről. Az előadás tárgya
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volt: A siketnéma mint a közműveltség munkása. Főbb gondola
tokként a következők kerültek fejtegetés alá: Minden nemzetnek 
jelentékeny érdeke, hogy lehetőleg minden polgárát a közműveltség 
tényezőjévé tegye. A siketnémák, mint a kultúra részesei. Számuk 
emelkedése. A nevelés-tanításban nem részesült sikeínémák. A 
képzésben részesültek beleilleszkedése a haladó kor szellemébe. 
A tanköteles korú siketnémák kiképezietése. A gyengetehetségüek 
és a normális elméjüek elkülönítése. A növendékeknek a Vili. 
osztály befejezte előtti kilépése. Az intézetekből kilépett siketnémák 
pályája. A később siketültek elkülönített oktatása.

Vizsgálatok a Binet Simon-módszerre! normális gyer
mekeken. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság kísérleti szak
osztálya február 25 én felolvasó ülést tartott Ranschburg Pál dr. 
egyetemi m. tanár elnöklete alatt, melyen Éltes Mátyás igazgató 
kétszáztizennyolc normális gyermeken végzett intelligencia-vizsgá
latait mutatta be. A felolvasó különösen a tesztekre hívta fel a 
figyelmet, amelyeket a magyar gyermek számára nem talált meg
felelőnek. E hó 11-én vita követte az előadást.

Hangverseny a vakok javára. F. é. március hó 8-án d. e. 
11 órakor folyt le a kolozsvári tud. egyetem aulájában a vakok 
intézete javára rendezett nagyszabású hangverseny, melyen igen 
előkelő és díszes közönség vett részt. Ott voltak többek közt: 
gr. Bethlen Ödön főispánnal, dr. Haller Gusztáv polgármesterrel, 
br. Karg János parancsnokló altábornaggyal, Ferenc József püs
pökkel stb. az élen a vármegyei és városi törvényhatóságok, az 
egyházak és katonaságok legelőkelőbbjei, akik a matiné minden 
egyes pontját a legnagyobb érdeklődéssel és elismeréssel hallgatták.

Kiemelendőbb pontja volt a műsornak dr. Bielek Aladár 
min. s.-titkár úrnak, a Vakokat Gyámolító Országos Egylet alelnö- 
kének magas színvonalú s igen nagy gonddal és körültekintéssel 
kidolgozott felolvasása, amelyben a gyógypedagógiának minden 
egyes ágára kiterjedt s amelynek felette érdekes és tanulságos 
tartalma nemcsak a nagyközönségnek, hanem nekünk szakembe
reknek is igazán élvezetes és tanulságos volt. Kellemes előadási 
modorával mintegy 50 percig teljesen lebilincselte a hallgatóságnak 
a figyelmét s az ünnepély végeztével a megjelentek legelőkelőbbjei 
személyesen is fejezték ki köszönetüket a titkár úrnak a tanulságos 
előadásáért.

Bennünket gyógypedagógusokat leginkább az lepett meg 
kellemesen, hogy ügyosztályunkban nemcsak az általános ügyeket 
és személyi dolgainkat intézik el, hanem a mi munkánkkal is oly 
mérvben foglalkoznak, hogy a legnagyobb elismeréssel és köszö
nettel vehetjük ezt.

A hangverseny fényes erkölcsi és annyagi sikerrel zárult, 
amennyiben mintegy 500 korona folyt be a fent jelzett célra s az 
intézet felügyelő-bizottsága, igazgatósága és tantestülete a legna
gyobb hálával és köszönettel tartozik dr. Bielek Aladár s.-titkár 
úrnak szives fáradozásáért. Sch.
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Pszichológiai tanulmányok, írta Ranschburg Pál dr., egye
temi magántanár. Megjelent a „Gyermektanulmányi könyvtáriban, 
melyet Nógrády László dr. szerkeszt. A most megjelent művet, 
mely a neves szerző három kötetre tervezett nagy koncepciójú 
munkájának első kötete, lapunk következő számában fogjuk rész
letesen ismertetni.

Bulletin international de 1’ Enseignement des Sourds- 
Muets. (Nemzetközi jelentés a siketnéma oktatásról.) IV. kötet. 
Páris, 1913. Szerkesztőbizottsági elnök: B. Thollon, a párisi nem
zeti intézet tanulmányi felügyelője és a siketnéma-int. tanárképző 
tanára. — Ára 5 franc. — Mostanában jelent meg a „Bulletin 
international“ IV. kötete, amelyben a siketnéma oktatásügy mun
kásai speciális oktatásügyük elvi kérdéseit tárgyalják előre meg
állapított programúi alapián. Az egyes értekezések francia, német, 
angol és olasz nyelven jelentek meg. Öt főrészből áll: 1. Tudo
mány és pedagógia 11. Visszatekintő bibliográfia. 111. Az év ese
ményei. IV. Évi bibliográfia. V. Előfizetők névjegyzéke. A „Tudo
mány és pedagógia“ című rovatban közölt nyolc cikk azt a fel
adott témát kutatja, tárgyalja rendkívül érdekesen és tudományos 
alapon, hogy „A születése óta síketnémánál tapasztalható-e a 
beszédösztön létezése és ha igen, mennyiben és miképen volna 
az értékesíthető a siketnémák beszédre való tanításánál?“ Nevelés
történelmi értekezéseivel, az év eseményeinek és a szakirodalom
ban megjelent müvek felsorolásával s rövid ismertetésével értékes 
haszonnal és hatással szolgálja az oktatásügy fejlődését. A hazánkra 
vonatkozó eseményeket a bibliográfiával együtt Kegler Ferenc kar
társunk a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ szerkesztője és Schulmann 
Adolf ungvári kartársunk közölték. Terjedelme 250 oldal. 25 
országból mintegy 350 efőfizetője van.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Nemzetközi kongresszus a vakok érdekében 1914-ben.

Connaught hercege királyi fenség védnöksége alatt Londonban 
június 18-tól június 24 ig nemzetközi kongresszus lesz a vakok 
érdekében, amelyre szívesen látott vendégek mindazok, kiket a 
vakok oktatása, nevelése, foglalkoztatása és jövő sorsa érdekel. 
A kongresszusnak speciális eseménye lesz a vakok művészetének 
és ipari képességeinek bemutatása. Azonban ki fog terjeszkedni 
a zenei és testi ügyességre is. Gyűjteményes kiállításban szemlélteti 
majd a vakok könyveit és taneszközeit, továbbá azokat az orvosi 
műszereket, melyek a szem megóvásának és a látás visszaállításának
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szolgálatában állanak. A tárgyalás nyelve angol lesz, azonban a 
kongresszus gondoskodik arról, hogy más idegen nyelven tartott 
előadások tolmácsok által lefordíttassanak. Befolyásos és tekintélyes 
egyénekből alakult bizottság magára vállalta a kongresszuson részt
vevők kényelméről és szórakoztatásáról való gondoskodás nehéz 
munkáját. A kongresszusnak hivatalos megbízottja „Cook és fia 
utazási irodája“, mely a résztvevők utazási ügyeit fogja lebonyolítani. 
A résztvevők minden további értesítést a városukban lévő Cook 
irodától kaphatják meg. Gondoskodás történt, hogy a kongresszusi 
igazolvány felmutatása esetén bizonyos vonatokon mérsékelt árú 
utazási jegyek szolgáltassanak ki; ebből folyólag a magisztrátus, 
illetőleg az angol konzul által láttamozott okmány felmutatása mellett 
a kongresszusra utazónak ebbeli igényét a nevezett cég elismeri.

Nemzetközi kísérleti fonetikai kongresszus. Hamburgban 
f. évi április hó 19—23-ika között tartják meg az első nemzetközi 
kísérleti fonetikai kongresszust. Kívánatos volna, hogy ezen a 
kongresszuson a hazai gyógypedagógiai oktatásügy is képvisel
tessék, mert sok hasznot remélhetnénk ettől a siketnémák okta
tása terén.

Vakok álma. Egy angol lapban újabban azt a kérdést vetette 
föl valaki, hogy a vakon született ember álmodik-e és hogy meny
nyiben különbözik az ő álma a látókétól. Egy londoni kereskedő, 
aki vakon született, felelt a kérdésre. Ő is lát képeket álmában, 
ha mindjárt a maga módján is. Azt álmodja, hogy különös állatok 
üldözik. Minthogy sohasem látott egyetlen állatot sem, azért ezeket 
képzelete állatjainak nevezi. Továbbá háborúról is álmodik. Férfiak 
egész sorát látja színtelen férfialakokkal. Sorokban vonulnak fel, 
majd villámlás vehető észre és ropogás hallszik s ahol a férfiak 
voltak, ott fehérség támad.

Látjuk, hogy ez a vak kényszerűségből a látók kifejezéseit 
használja. Fehérségről beszél. Megkérdezték tőle, hogy mit ért 
ezalatt s akkor azt válaszolta, hogy ezt nem tudja megmondani. 
Villámlásról is beszél s itt bizonyára nemcsak a hallottak után 
indul, mert nála is előfordulnak azok a villanásszerű jelenségek, 
amelyek a szemben, kivülrő jövő ütés folytán, fény behatása nélkül 
támadnak. Legérdekesebb azonban ez a kifejezése: „férfiak szín
telen sora“. Ez őszinte megfigyelésre vall, mert a legélénkebb 
képzelőtehetséggel megáldott vak sem tud valamely színt elképzelni, 
amint a látó sem tud valamely új színt elgondolni. Sajátságos, 
hogy a tér, ahol nincs többé férfi, néki „fehérnek“ tűnik föl. Mi 
látók „üresnek“ mondanék, habár nékünk teljesen színesnek 
tűnnék föl.

Új foglalkozási ág vakok részére. Örömmel fogadhatjuk 
azt a hírt, hogy Ludwig Károly mannheimi vak kosárfonónak 
sikerült a vakok kevésszámú foglalkozási ágait ismét eggyel sza
porítania. Fáradságos munkával olyképen tudott egy drótfonó gépet 
fölszerelni, hogy azt vak is használhatja. Gyakorlati kísérletek azt 
bizonyítják, hogy a drótfonás vakoknak különösen megfelel, Neve
zett kosárfonó már mindenfélét készített drótból, többek között
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sodronyfonatot kerítés, pinceablak stb. számára. Szakférfíak állítása 
szerint látó sem tudná ezeket jobban elkészíteni. Könnyen meg
tanulható, tehát más vak is megkeresheti vele kenyerét.

Jubileum. 25 éve annak, hogy Class felügyelő, a vakok 
wiesbadeni intézetének igazgatója, a vakok érdekében kifejtett 
tevékenységét ez intézetben megkezdte. Ennek az évfordulóját 
ünnepelték meg hajdani tanítványai és kartársai az intézetben, 
amelyhez Németország minden ilynemű intézete csatlakozott.

VEGYES.
Előfizetési felhívás. A DTE a következő előfizetési fel

hívást bocsájtotta ki: Büchler Hugó, nagybecskereki áll. kisegítő- 
iskolái tanító, lefordítani óhajtja Seinig Oszkárnak, a charlottenburgi 
munka-iskola híres igazgatójának „Die redende Hand“ c. művét. 
Seinig Oszkár a munka iskolának apostola és megtestesítője, ki 
feltűnést keltett fővárosunkban is három tartalmas előadásával, 
melyeken a kéz beszédét az iskolában kifejtette és bemutatta. 
Előadása hatása alatt a főváros több tanítót küldött Charlotten- 
burgba, hogy a munka iskolát tanulmányozzák. „Die redende 
Hand“ c. művében elméletileg és gyakorlatilag fejtegeti azt a 
módot, miként kell a kéznek a beszédét (a munkát) az iskolában 
az oktatás módszereként használni. A Délmagyarországi Tanító
egylet elhatározta, hogy e törekvését elősegíti abban az esetben, 
ha előzetesen tájékozást nyer az iránt, vájjon az előfizetők száma 
lehetővé teszi e majd a fordítás kiadását. A mű ára legfeljebb 3 
korona lesz. Előzetes bejelentések a fordító címére (Büchler Hugó 
áll. kisegítő-iskolái v. tanító) Nagybecskerekre, március hó végéig 
küldendők. A tiszta jövedelemnek 75 százaléka a Délmagyarországi 
Tanítóegylet konviktusának jut.

Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógiára elő
fizetési díjaikat beküldötték:

1914. évre: All. kis. isk. Budapest 10, Gyógyped. int. Buda
pest 10, Ideges gyerm. int. Budapest 10, Tanszermúzeum Buda
pest 10, All. tanítónőképző Győr 10, Kisegítő-iskola Brassó 10, 
Gyógyped. int. Borosjenő 10, Siketn. int. Debrecen 10, Siketn. 
int. Eger 10, Siketn. int. Sopron 10, Siketn. int. Szeged 10, Siketn. 
int. Temesvár 10, Siketn. int. Vác 10, Balázs Géza Arad 10, Csapó 
György Borosjenő 10, Eberstein Ferenc Temesvár 10 koronát.

Budapest, 1914. évi március hó 10 én.
Tiffert (lyörgy

a kiadóhivatal vezetője

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


