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Az emberbaráti oktatásügy a 'képviselőházban.

Az emberbaráti oktatásiigy mostoha testvére a nép-
oktatásnak. Igaz, hogy az )/dd' gyermek is folytonos
panaszszal van tele, kevésnek találja s joggal kevésnek
találhatja azt a gondoskodást, amelyben részesül, de leg-
alább érdeklődéssei viseltetnek sorsa iránt, mig az ember-
baráti oktatásiigy vajmi kevés figyelemben részesült és
részesül még a jelenben is. A mnltban Rakovszky István,
Bende Imre orsz, képviselők' szálltak sikra érdekében a
törvényhozás előtt, de szavaik az általános helyeslésen
kivűl az állam mostoha pénzügyi helyzete miatt eredmé-
nyeket nem hozhattak létre.

Sokkal biztatóbb sikerrel kezdette meg, kűlönösen a
siketnémák oktatásügyének előbbre vitelét ugyancsak Ra-
kovszky István a társadalmi téren. Itt már hálásabb és
eredményesebb is volt a kezdeményezés, bál' még társa-
dalmunk nem ébredt annak tudatára, hogy a segélynyújtás
által saját maga jólétén is munkálkodik.

Az utóbbi években mind sűrűbben kezdtek el foglal-
kozni' a négyérzéküek oktatása és nevelésévei s különösen,
hogya "Siketnémákat gyámolító egyesület" megalakult,
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a társadalom is nagyobb mértékben kezdett el érdeklődni

e szerencsétlenek ügye iránt.

A kormányhatóság felismerte e társadalmi mozgalom

nagy horderejét és azt tőle telhető támogatásban része-
sítette.

A törvényhozás ban időről időre felvette tett a siket-
némák, vakok és hülyék oktatásügyének kérdése s a 'mi-
nisterek beszámoltak a tett intézkedésekkel. Programm-
kijelentések csak a jelen évben történtek.

Dr. Wlassics Gyula minister úr február 27 -én tar-
tott nagyszabásu beszédjében az emberbaráti oktatásügyre
is kiterjeszkedett s kijelentései igen örvendetes haladásról.
biztos, megállapított irányról tesznek tanubizonyságot.

Nem szándékunk jelen alkalommal a kijelentések nagy
horderejét és jelentóségét méltatni, inkább csak az eddig
elhangzott beszédekkel foglalkozunk. Az ez irányu vitá-
ban a kiindulási pontot a minister ur február 27 -én mon-
dott következő beszéde képezte.r T. képviselőház! Óhajtottam, hogy mai beszédemben a.
tározárn keretében levő, minden intézetre, ha röviden is, kiter-
jeszkedhessem, vagy legalább arról, a mi reformszámba megy,
ha. csak néhány szóval is megemlékezzem (Hall! Hall l)

.Az emberbaráti tanintézeteket illetőleg fel kell hívnom
a. képezhető fogyatékos érzéküekre vonatkozólag' is a törvény-
hozásnak és a társadalomnak minél nagyobb mérvü gondos-
kodását. Az én ressortomba természetesen csak kiképezhetők
tartoznak. Szamos folyamodot kell elutasítanom, mert nincs
elég helyiség, hogy felvétessenek. Fontosnak tartom, hogy a
vácz] siketnéma-intézetnél a tanítóképzésre külön tanfolyamot
rendezzék be, s be is van rendezve, továbbá a vakok oktatá-
sára képesítö tanfolyamot rendeztettem be Budapesten.

A törvényhatóságok, továbbá az alapítványok, vagy köz-
ségek által fönntartott ily fílantropíkus intézeteket pedig ugy
vélem segíteni, hogy az állam nevezze ki oda az illetö taní-
tókat és az igazgatót és ezáltal a szakképzés teljesen biztositva
van. Ez már keresztül is van vive néhány ily intézetnél iS

miután fizetésüket az új fizetési törvény értelmében rendeztem,
azt hiszem, hogy ez a szerény kezdet itt is kedvező tellendü-

- lésre fog vezetEJJ
E tárgyban Gajáry Géza a képviselőház márczius 4-én

tartott gyűlésén a következő beszédet. mondotta:
De engemet ezen ik&rtségvetés figyelmes átvizsgálásakor

különösen a kiadási czím V. fejezete alatt "emberbaráti tanin-
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téz etek" kiadásaira kért 17.239 frt többlet kiadás lep meg talán

a Iegkellemesebbeu, mert ezen czélra sajnos még eddig nagyon
kevés áldozatot hoztunk s mert ezen ügy még csak egy évtized
előtt is korántsem részesült nálunk azon méltatásban, a melyet
egy modern államban kifejteni és ezen a téren a polgároknak
nyujtani kell.

A fogyatékos érzéküek kiképzését értem, a melyet én nem
csak humanitárius nak tartok, hanem s külöuösen azon meggyő-CBAI

ződésemnek is adok kifejezést, hogy ez egy igen fontos nemzet-
gazdászati szocziális érdek. '

Mi a czélja asiketnémák oktatásának ? A helyes czélja I

nem lehet más, mint ugy a fíu-, mint a leánynövendékeket I
fogyatékosságuk daczára vallásosan és erkölcsösen nevelni, a \
jóra, szepre szoktatni és különleges szakszerü oktatási módszer
segélyével az élő és hangzó szenak kiejtésere és tisztán tagolt
beszédre, valamint mindazon ismeretekre oktatni, melyeket az
ep erzékü gyermekek az elemi népiskolákban elsajátítanak, I

(Helyeslés jobbfelől.) A leányokat pedig ezenkivül az épérzé-
leüekkel versenyezni tudó, kenyérkereső muskásnőkké kell képezni,
teljes kiképzést nyújtva a felső- és fehérruha-varrásban, mühim-
zésben és más alkalmas kenyérkeresetet biztositó kezimunkában.
(Helyeslés jobbfelől.) 'I'ehát a siketnéma-intézet ne legyen más,
mint a siketnémák elemi iskolája, a hol a fiuknak az ipari
oktatása nem kell, hanem csak kézügyessegi, n. n. slöjd-oktatás,
mig a leányok olyan nőipart is tanuljanak, a miből azután
meg is élhessenek, nehogy később kétes hírü varrodakra sze-
ruljanak. (Helyeslés jobbfelől.)

A siketnémát arra kell tanitani, hogy magát minden-I
kivel, s ne csak a jelbeszédet betanuló környezetével - tudja
megértetni s az életben is, ne csak szük körben váljék belőle
emberi lény. Az oktatásra legalább 8 év l\:e11.A siketnéma- \
intézetekben még csak pár évelőtt is a női kézimunkaoktatás
alig szoritkozott egyébre, mint ! L Z elemi női kézimunka okta-
tására, s a 8 éven át képzett Ieánynövendékek eJbocsájtattak
a nélkül, hogy akár a háztartás vezetésében jártasak lettek
volna, akár kenyerüket női kézimunkával megkeresni képesek r

lettek volna. (Ugy van! jobbfelől.) A felsőbb osztályokat vég-
zett fiuuövendékek pedig az intézetekben elhelyezett ipari
mühelyekben foglalkeztak naponkint 1-2 óráig', de részint
mivel ezek a mühelyek rosszul voltak szervezve, részint mivel
az iparág elsajátitására naponkénti 1-2 óra nem elég, volta-
képen nem sajátitották el az Iparágat, a melynek tanulására
beosztva voltale

Az intézeti iparmühelyek, mint ipari előkészitő oktató,
sem ajánlatosak s ,épen ezen okok indították az intéző köröket
arra, hogy az ipari mühelvek eltörlése es a slöjd-oktatás beho-
zatala ténynye vált. (Halljuk! Halljuk l) Ezen rendszer szerint
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a téli hónapokban a fiu növendékek korukhoz és képességükhöz

mérten az agyag, a kartonázs és a famunka, a nyári félévben
pedig ezeken kivül a kerti munka, gyümölcsfanemesítes, szőlő-
oltás és müvelés, selyemherny.ótenyésztés és méhészettel fog-
lalkoznak, melyek a slöjdben a legfontosabbak. Hogyha a slöjd-
oktatásnak semmi más előnye nem volna, mint hogy ezt paeda-
gogusok vezetik, a kik a növendékek tanítói, s az iparoktatás-
nak semmi más hátránya nem lenne, mint hogy tervszerü és
czélszerü nevelö behatast gyakorolni képtelen iparos mcsterek
kezébe jut a zsenge koru növendék, már pusztán ez is elég ok
lett volna az iparoktatás beszüntetésére s a slöjd behoza-
talára.

A leánynövendékeket varrásra kell tanitani akként, hogy
az intézetből kilépve kenyerüket megkeresshessék, az I-IV.
osztályba járók az elemi női kézi munkát tanulják, de az V-VIlI.
osztályuak már csak egy bizonyos kenyérkeresetet nyujtani képes
iparágban nyerjenek oktatást, mint: fehérruha varrás és szabás, .
felsőruha varras és szabás, hímzés, selyemfestészet, kőtőgép-ipar.
Ezeket a nagyobb növendékeket ezenkivül meg kell még tanit-
tatní a vasalásra s az intézeti konyhában a főzésre is. Ilyen
rendszer mellett az intezetből kilépve képesek lesznek kenye-
rüket megkeresni, avagy önálló háztartást vezetni. Mindezen
reformokat a t. miniszter ur a legnagyobb részben az elmult
évben léptette életbe s mondhatom, hogy a váczi kir. orsz
siketnéma-intézet, a melyet ~2 ev óta ismerek s tanulmányoz-
tam, ma már ezen modern elvek alapján kitünő igazgató által

intaszerüen van vezetve, a régi szomoru állapotokkal szemben.
Egy másik fontos és a szakemberek között még mindig vita
targyát képező kérdés az, hogy okvetlenül kell-e, hog-y a siket-
néma-intézetben internátus legyen, agy az externátus, avagy
a vegyes rendszer-e legjobb. (Halljuk!)

'-- Részemről az externátus mellett vagyok: 1., mert hazánk-
ban ma évente legalábbCBA2 f í 0 0 siketnéma gyermek nő fel min-
den oktatás nélkül, s ha ezek számára a drága internátusokat
akarjuk létesíteni, vajjon meddig' kell még a magyar társa-
dalom kebelén élö siketnémáknak várniok? Különösen akkor.
mikor nálunk a még sokkal olcsóbb externátusra sem telik .• ~
földmives s iparos gyermeke ne ragadtássek ki életviszonyaiból,
s ne neveljük őt nagy költséggel elkényeztetett gyermekke,
adják ellátáara földmiveshez, iparoshoz s járjou be az inté-
zetbe a tanórákra. s ismét naponta onnét vissza mult és jövő
életviszonyai körébe. Ragályos betegségek internátusban köny-
nyebben fellépnek, s alig gátolhatók, s nehezen szüntethetők
meg végleg. Sokkal olcsóbb az externátnsban a tanítás, sitt
is eredménynyel végezhető. Az Európában létező 357 intézet
közül 126 externátus, 77 internátus, 62 vegyes, 92 előttem
ismeretlen. Az internátus és externátus költségei nagyban

'< ,
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kűlönbözuek, s ugy állanak egymással szemközt, mint 1 : 4

vagy 5-höz, vagy 6-hoz.
Egy másik érdekes kérdés, 'hogy kivánatos-e, míszerint

az intézetbe minél nagyobb számban gyűjtessenek össze a
növendékek. Erre nézve a felelet az, hogy 80-l00-nál több
semmi esetre sem lenne megengedhető, akár internátus, akár
externátus, akár veg·yes, hanem az lenne a legjobb, hogyha
vidékenkint vagy megyénkint 40--48 növendéket befogadó
externátusok állittatuának fel, a hol asiketnémák 8 év alatt
nemcsak beszélni, s magukat szóval megértetni megtaníttat-
nának, hanem lényegében ugyanazon ismereteket sajátitánának
el, melyeket az ép érzékü gyermekek a népiskolákban 6 év
alatt elsajátítanak.CBA

A legfontosabb kérdés, hogy nem lehetne-e a' siketnémákat
a népiskolákban tanítani? '1.'. ház! Míután a siketnéma oktatás
igen drága, azt hiszem, érdemes egyszer ezen kérdéssel is
foglalkoznunk. \

A tapasztalat beigazolta, hogyasiketnémákat csiak külön
iskolákban s külön kiképzett tanerőkkel lehet oktatn, s kizá-
rólag a t. miuiszter urnak érdeme, hogy a helyes utra a külön
siketnéma tanitóképezde felállítására tértünk át, s mídőn a t.
minísster ur a tanügyi kormány élére állt s reformprogramm--
jába az emberbaráti intézetek szervezését is felvette, a váczí
siketnéma intézetnél siketnéma tanítóképző tanfolyamot rend-
szeresített, a melyre csak okleveles tanítók jelentkezhetnek s
a melyen évről-évre legalább 2 ösztöndíjas tanfolyamhallgató
képeztetik ki a siketnémák oktatására. A tanfolyam most
2 évig tart s 5 tanár van ott alkalmazva és a legrövidebb
idő tanubizonyságot fog tenni arról, hogy, az innét kikérülő
tanítók nemcsak nagyobb eredményt felmutatni képesek lesz-
nek, . de a közel jövőben vidékerikint alakítandó siketnéma
externátus iskolák is kvalifikált tanítókkal lesznek elláthatók.
Mindezekből látható t. ház, hogy bár a legutóbbi időben e
téren is sok történt, mégis még mennyi a tennivalónk.

Ezek után, t. ház, engedjék meg, hogy a vakok oktatá-\
sával is nemzetgazdászati szempontból foglalkozhassam. A
vakok oktatásának czélia, hogy a látóképességüktől megfosz-
tott gyermekek, fogyatékosságuk daczára is lehetőleg mind-
azon ismereteket megszerezhessék, melyekre az épérzékü gyer-
meket a népiskolákban oktatják, továbbá az, hogya vak az
elemi osztályok befejeztével valamely jólmegválasztott élet-
pályára iparossá képeztessék ki, (Helyeslés.) hogy kenyérkereső
s az ép érzéküekkel versenyezni képes kézmüvessé neveltessék. I

Hogyha a vak gondos ipari képzés által munkabiróvá, a \
látókka. 1 versenyezni képessé és ez által szabaddá lesz, látni
fogjuk nála is a testi és lelki szabadságot élvező embernek
minden szép és nemes tulajdonait. Azonban az olyan vak, a
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ki. mint kontár mesterember, nem a, kiérdemelt munkabért
követeli, hanem elnézésért könyörög: vagy a ki egy rozoga

1 hegedüvel a vásártereken, vagy utazelen alamizsnáért sopán-
kodik, vagy aki éjjeli mulatóhelyeken rossz zongora előtt
görnyedezve, bachauáliákat szolgál, az ilyen a koldusnak ésCBA

I szolgai léleknek minden romlottságával szégyenére fog válni
I az intézetnek, a hol neveltett s al. emberbaráti oktatásügynek,
I amely istápolta.

A humanizmusnak az intezetbő l kilépő vakok iránt csupán
az lenne a kötelessege, hogy azokat munkával állandóan
ellássa és hogy a tőkével vagy összeköttetóssel nem biró vako-
kat a munkahiánytól megóvja. Ezért a vakok intézeteivel
kapcsolatban nagy gyárszerü mühelyeket kellene létesíteni a

I felnőtt vakok foglalkoztatására, a hol a munkások által szer-
I zett hetibérekből az intézet részére a társdíjak Ievouatnának,

a ki pedig az intézetben lakni nem akar, az külső bejáró

1

munkásként alkalmaztatnék, mig a távolab eső közsegekbe
költözők az anyaget az íntézetből kaphatnak, s meghatározott
időben megállapitott urunkahér fejében a kész muukát beszál-
lítani kötelesek. Az ilyen gyárak sohasem szükölköduek num-
kában és mert versenyképesek, a hadseregnek, kórkázaknak s
nagyobb intézeteknek a külföldön szerződések alapján szállita-
nak. Berlinben a kötélnemü-szállítást a katonaság részére Agy
ilyen gyár titkos név alatt vállalta el pár évelőtt s midőn
erre évek mulva rájöttek, hihetetlennek tartotta mindenki,
hogy a mindíg kifogástalan szállítmányokat kizárólag' vakok
készítették.

I

Nagyon fontos kérdés az, hogy nem volna-c lehetséges
a vakok számára az elemi népiskolákkal kapcsolatos . tanfolya-
mokat felállítani? Hogy ha a hazánkban levő 20.CBAn o n vak
között 5nOO-et olyannak veszünk, a ki csak később vakult
meg s igy oktatásra szüksége nincs s a fenmaradó 15,OnO-nf'k
1/5 részét veszszük oktathatónak, akkor nálunk 3000 az okta-
tásra szoruló vakok száma, a kik közül az egyetlen budapesti
intezetünkbe legfeljebb 100 lévén felvehető, igy tehát 2900
vak marad oktatás nélkül. ugy, hogy valamennyi oktathatására
még 29 ilyen íntézetre volna szüksegünk, mint v a budapesti.
Hogy ha pedig ilyen intézet fentartási keltseget 40,000 frtra
vesszük fel (a budapesti 50,000 frtbn kerül), akkor látható,
hoay csakis ezen czélra évente 1.160,000 frtra lenne szüksé-
günk. Hogy pedig ilyen óriási összeget a közel jövőben akár
az állam, akár a társadalom áldozni képes volna. arra azt
hiszem, komolyan nem gondolhatunk.

(

Azonban sokkal nagyobb eredményt értek .P,l a népisko-
lával kapcsolatos, de külön órában vezetett vakok tan folya-
mával, mert a vak az ének. hittani, ny-elvtani, fej számtani,
beszéd- és értelemgyakorlati és részben még a földrajzi, ter-
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mészetrajzi és történeti órákon részt vehet az épérzéküek

elemi iskolájában az előadásokon, de mert sokat fog hallani,
a mit hogy megértsen, azért kisegítő specziális oktatásra van
szüksége. Azt a specziális oktatást pedig a tanító este külön
órában könnyen megadhatja a vaknak, a kire nézve a siket-
némára felsoroltam nehézségek fenn nem állanak, mert a vak-
nak nem hátrány, ha nincsen világosság, a tanfolyamottöbb
tanító is vezetheti s egyre-egyre alig jnt heti 3-4 óra, Az
olyan városokban tehát, a hol 5-6 tanköteles vak található,
a népiskolával kapcsolatosan ezen tanfolyam szervezendő lenne.
Egyes tárgyakat a vakok az epérzéküekkel, vegezhetnének,
de külön s ezen kivül még a specziális oktatást kívánó táro,
gyakra - domboru irás, olvasás, közhasznu ismeretek, szám-
tan, kefekötés - is kellene őket oktatni. Az ilyen tanfolya-
mokra - tekintve, hogy a csütörtök egész nap s a vasárnap
d. e. a tanítónak rendes en szabad ideje - megfelelő dijazás
mellett elég vállalkozó tanító akadna, a kik lassankint kellő
ügyességre tévén szert a vakok oktatásában, szükség eseten a
budapesti központi intézetbe is bevonhatók lennének.

T. ház! Most pedig attérek a hülyék és gyenge elméjüek
oktatására s annak czéljára. Mindenekelőtt tisztába hozni azt,
hogy az értelmi fogyatékosságban szenvedők miként osztály-
zandók, merte tekintetben még ma is általános fogalomzavar
uralkodik. A tudomány mai álláspontja szerint a helyes fel-
osztás a következő : 1. Hülyék (idioták), ezekhez számítandók
a gugás és más testi elsatnyulásban levő kretinek. Ezek nem
rosszindulatuak, kifejezett elmekórosak s a nevelő intézetben
nincsen semmi keresnivalójuk. Ezek tehát abelügyminiszteri
tárcza alá tartozó kórházak, tébolydák, szegény- és menházak
lakói maradnak öröki-e s az ilyenekről való gondoskodás nem
a t. kultuszminíszter ur tárczáját terheli A képezhető hülyék-
bÖl még sok tekintetben hasznavehető alanyok képezhetők s
igy az állam és társadalom által reájuk fordított költség nem
holt töke, sőt kamatozik, habár nem is olyan mértékben, mint.
a siketnémák es vakokra fordított kiadások. A hülyék csak
internátusokba vagy kolóniákba valók es máshol velök boldo-
gulni nem lehet. 2. A gyenge elméjüek (imbecillusok), ezek az
elfajulás, perverzitás szomoru alakjai, az elmének, az értelem-
nek kifejezett betegsége. Ezek köz- éz önveszélyesek s nagy
részük most a javító intézetekbe kerül, holott oda nem valók,
mert czélszerü nevelés által a legnagyobb részük erkölcsös,
munkás, életre nevelhető, de sőt az ipar- terén bizonyos foku
önállóságra is tehetnek szert, 3. Gyenge tehetségüek - tehát
nem gyenge elméjnek - (schwachbefahigte), a kiket csak a
tehetségnek gyengesége jellemez, ezek most az elemi iskolák- \.
han a szamárpadban ülnek. Ezek a szerencsetlenek eddi-g' leg-
jobban ~l voltak hanyagolva.
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Mi tehát a teendő? A képezhetetlen hülyékról gondos"CBA

I kodjék a t. belügyminister úro A képezhető hülyék és gyenge
elméjüek internatusokban nevelendők, a hol bizonyos, a lehető-

I ség szerinti csekély elemi ismeret mellett jó nevelésben es
kézi ügyességben nyerjenek oktatást. Ha lehetséges volna, leg-
jobb lenne a gyengébbek számára - mint a külföldön - mező-
(tej-)gazdaságot berendezni, mert ezen szegény trottlik igen jól
tudják magukat a gazdaságban és a kerteszetben hasznossá
tenni. A hülyék és gyenge elméjüek között igen sok az epilep-

I tikus, a kik számára külön intézet lenne berendezendő orvosok
vezetése mellett. Ezekkel az orvosnak fl nem a pedagógusnak
van dolga. 'I'ehát ezekről is a t. belügyminister ur hatáskörébe
lenne utalandó a gondoskodás. A gyengébb tehetségüek szá-
mára nem kellenek külön intézetek, hanem külön osztályok.
Hiszen ezek leginkább csak a tultömött osztályok áldozatai.
Ha egy tanitó 80- 100 gyermeket tanit, hogyan foglalkozhatik
a gyenge tehetségüekkel? Ezek részére tehát külön kísegitő-
osztályok letesítendők, kűlön képzett tanitókkal 20-25 .növen-
dék soroztatván egy osztályba.

Most pedig a t. ház engedelmével a dadogók es hebegők
ügyére térek áto Az összes tanuló ifjuság 1%-a s nálunk 60,000
szenved e bajban, s jóllehet ez nem veszélyezteti az egyén
exisztencsiáját, mindazonáltal sok intelligenczia ment már e
miatt veszendőbe, hány embert fosztott meg e beszédhiba szép
állásától s jövőjétől. A mi ezen baj gyógyitását illeti, az csak
a zsenge korban kecsegtet eredménynyel. 4-15 éves kerban

\
70-80%, aránylag' rövid idő (3-8 hónap) alatt leszoktatható
a dadogásról, mig 15 éven felüli korban alig 1)0--60% mutat
föl tartós javulást. Ezért minden tanárnak és tanitónak ismerni
kellene a dadogás s hebegés gyógyitásénak, vagy jobb-an mondva
.leszoktatásának módszerét, hogy a hibában szeuvedő tanuló

I
bennök orvosát is birja. A dadogás, hebegés gyógyitása főképen

didaktikai módszereken alapszik s ezt a tanitó nagyon könnyen
elsajátíthatja 6-8 heti tanfolyam alatt s nagyobb eredményt
képes elérni, mint az orvos, a ki didaktikai tudományokkal s
órákat igénybe vevő oktatással nem szivesen foglalkozik. Igen
elyes tehát a t. miniszter úrnak azon legujabb intézkedése is,

hogyakiHföld ilynemü intézményeihez hasonlóan évente 6 hetes
" tanfolyamot rendez Budapesten, tanárok, tanitók és tanitónők

I
számára, hogy ezek a dadogók és hebegők oktatásának mód-
szerét elsajátítsák s megszabaditsák növendékeiket ezen bajtól

I még olyan korban, a midőn a gyermek baja nem harapódzott
még el olyan nagy mérvben, amint azt felnőtt dadogóknal saj-
nálattal tapasztalni lehet s a közel jövő ezen intézkedés áldást-
hozó eredményeit is hálásan fogja élvezni.

'1'. ház! Iparkedtam tárgyilagos hü képét nyujtani az
emberbaráti intézetek - szerintem helyesebben fogyatékos
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erzeküek.vmert mínt emberbaráti más tárcza gondoskodása ala
esnek. - oktatásügyenek. Hogy a viszonyok az utolsó időben
s különös en a legutolsó években örvendetesen javultak, ez
kétségtelen s ez a t. miniszter ur nagy érdeme. De az elő-
adottakból is láthatja a t. ház sat. miniszter ur, hogy nálunk
ezen a téren még nagyon sok a teendő s hogy még igen sokat
kell haladnunk s áldoznunk, hogy ezen tekintetben is igazán
modern európai állam legyünk.

Fogjon tehát össze az állam, a társadalom s az egyház s
a rendelkezésre álló minden erkölcsi és anyagi erővel adjanak
módot a nemzetnek sat. miniszter urnak arra, hogy bei ga-
zolhassuk. miszerint nem csak tudjuk, hogy e téren mi a tenni
valónk, hanem, hogy azt megvalósitaní is képesek vagyunk
és leszünk.

A vallás és közoktatásügyi Minister az általános
vita befejezésével mondott nagy. beszédében reflektált
Gajáry Géza orsz. képviselő beszédjére is s a képviselő-
ház' márczius 6-iki ülésén a következőket mondotta:

"Én nekem teljes . elismeréssel kell adóznom, hogy a
szónok urakat tovább vegyem és tegyem figyelmem tárgyává,
Gajáry Géza képviselőCBAú r felszólalásának, mert filántropikus
intézményekre felhívni a ház figyelmet, melyekre most kezdünk
kissé nagyobb arányokban gondolni, igen nagy fontosságu s
én csak köszönettel tartozom neki azon tanulmányért. "

A képviselőház működésére irányított általános figye-
lem mellett lehetetlen örömmel nem vennünk Gajáry Géza
nagy beszédjét, mely igen alkalmas volt arra, hogy nem
csak a törvény hozók, hanem általában a művelt közönség
érdeklődését felébreszsze s meggyőzze arról, hogy ebben
az irányban valóban nagyobb tevékenység kifejtésére van
szükség, mint. a minő eddig nyilvánult. A' társadalom és
kormány közös működése reméljük, a jövőben még nagyobb

eredményekről számolhat el, .mint a jelenben történt.

Asiketnémák bálja
1897. febr. 6-án.

Nemsokára a fővárosi elitebálok sorába lép asiketnémák
bálja, melyet az "Eg'yetértés" társaskör évente rendezni szokott.
Eddig a lövölde termében vonultak meg míndenkor sikerült
tánczmulatságukkal, melyet mimikus előadással kötöttek egybe,
ez évben nagyobb azabásúvá tették s az Andrássy-úti casino
termében rendeztek, ugyancsak mímikai előadással egybekötve.
Hogy mi indította siketnémáinkat arra, hogy a nagyobb nyil-
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vánosság előtt szerepeljenek, az ép ugy dicséri saját egyem
ügyessegüket, minf gondolkozásmódjukat. El akarják oszlatni
a temérdek tévhitet, mely felőlük, képességeik és életük felől
még igen széles rétegekben el van terjedve s meg akarják
győzni a nagy társadalmat arról, hogy ők i3l megérdemlik azt
a támogatást és gondoskodást, melyet velük szemben a társa-
dalom és állam gyakorol, mikor tanításuk érdekében nem
csekély áldozatokat hoz.

Kezdeményezésük ebben az irányban igen szerenesés
körülmények között indult meg.

A nagyobb érdeklődest sorsuk s általában a negyérzeküek
sorsa iránt a "testi és szellemi fogyatkozásban szenvedőket
gyámolító orsz. egyesület" már sikerrel felébresztette s azzal,
hogy a felnőtt s már önálló keresetü siketnémák tényekkel is
igazolják, hogy a társadalomnak használható tagjaivá váltak,
jelentékenyen hozzájárulnak szerencsétlenebb sorstársaik tanít-
tatásának előmozditásahoz.

A kik által választott bálbizottság Oros Kálmán és
Endlich József elnökökkel az élén a bál anyagi és erkölcsi
sikere érdekében rendkivül buzgalmat fejtett ki. Az alakuló
ülésen azon általános óhaj merült fel, hogy vajha sikerülne a
mulatság védnökeiül azokat megnyerni, a kik minden alka-
lommal kiváló érdeklődé st tanusítottak a siketnémák ügye
iránt s a kiknek nevei a hazai humanistíkus tevékenység terén
örökre ragyogni fognak s küldöttséget választottak meg, mely
felkérje Rakovszky István ő nagyméltóságát és nejet a véd-
nökség elfogadására. A. küldöttség aggódó reménységgel telje-
sítette feladatát s örömtelt szivvel jelentette megbizóinak,
hogy az óhajtott kegyet megnyernie sikerült. Ily magas párt-
fogás mellett azután bátran látott hozzá a bizottság a részle-
tekmegállapításához.

Elhatározták, hogy két előadást tartanak, egy mnnikait
s egy élőszóhelít, A mimikai előadás megírására Gabányi
Árpádot, a nemzeti szinház művészét kérték fel, a ki leköte-
lező előzékenységgel teljesítette is a siketnémák kérését, a
felolvasás egy siketnéma munkája lett volna, melyet egyik
érthetőbben beszélő ugyancsak siketnémának kellett volna fel-
olvasnia. A programm ezen utóbbi pontja azonban több körül-
mény folytán el kellett, hogy maradjon.

A bizottság fáradozását teljes siker koronázta. A bál
estéjén előkelő közönség töltötte meg a bál termet, a kik
érdeklődéssei kisértékCBASo h r ,Adolf siketnéma szebrász mimikus
előadását, melyet Gabanyi Arpád irt "Kánikulában" czimen s
előadás végén élénken megtapsoltak a szereplőt, a ki ezután
Bálban czimmel még egy előadást tartott. Majd a táncz vette
kezdetét s eltartott reggelig. A tánezmulatsag fényes erkölcsi
sikerén kivül a kör segélyalapja s a ,~testi és szellemi fogyat-

)
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kozásban szeuvedőket gyámolító orsz. egyesület" asyluma javára
is szepen jövedelmezett.

A jövedelemhez felülfizetéseikkel hozzájárultak: •.
Nagyméltóságu Rakovszky István és b. családja 50 frt,

Hegedüs Sándorné 10CBAf r t , Hegedüs Lóránd 15 írt, ifj. Szci-
tovszky János 50 k r . , Fejér Elemér 50 kr., Pappszász Lajosné
10 frt, Dr. Hugonnay Vilma grófnő 2 frt, Dr. Pekár Imre
3 frt 50 kr., Dr. Brezovay László 50 kr., Dr. Bókay 'János
2 frt, Dr. Szmrecsányi Miklós 3 frt 50 kr .. Dr. Hajnal Albert
2 frt, Dr. Hajnal István 2 frt, Beniczky Lajos 5 írt, Roboz
.Tózsef 5 frt, Liszakovszky A. Dezső 1 frt, Kilár Jánosné 1 frt,
Hollan Ernőné 3 írt, MorellíGusetáv 3 frt, J anuska Ti vadar
3 frt, Emmich Gusztáv 2 frt, Borbély Sándor 2 frt, Hajnal
Antal 3 frt, Eppinger Lázár 1 'frt, Földiák Vilmos 1 frt,
Freyberger Pál 1 frt, Fürst Antal 2 frt, Adler Károly lfrt,
Beer Berthold 50 kr., Dr. Báncczy József 1 frt, Bauer Kárnly
1, frt, Schweiger Márton 2 frt, Luczenbacher Pál 3 frt, Hecht
Ahrahám 1 frt, Glasz Ignácz 1 frt,Goldmanít József 2 frt,
Dr. Hampél J ózsef 2 frt, megyeri Krausz Lajos 50 kr..
Knnewalder F. M. 3 frt,Mechwart András 2 frt, Dr. Morelli
Károly 1 írt, Buzáth Ilona (Körösmező) .3 frt, tornyai Schess-
berger Henrik .5 frt, Neuschloss Odön ésMarczell 5 frt,
Kamrnermayer Károly 5 frt, főtisztelendő Pivár Ignácz 5 frt
Domonyi Brüll Miksáné 3 frt, ifj. Heidlberg Mór 2 frt, Kohner
Zsigmond 50 kr., Hauszmann Alajos 2 frt, Hedrich és Strausz
5Q kr., Herzeg Péter 3 frt, Irsay György 7 [rt, Mayer J ózsef
6 frt 50 kr., Pertik Gyula 1 írt, Dr. Herzeg Ede ·1 frt,
Löwínger József 2 frt, Kramer Miksa 1 frt 50 kr., Helle
Antal 2 frt, Dr. Pollacsek 1 trt 50 kr., Herzeg Fülöp 1 frt,
Heclit Bernát 50 kr., Jakabffy lgnácz 1 frt, Walla József 3 frt,
Altstock Bódog 1 frt, gróf 'I'isza István 2 frt, Bloch Mór
1 frt, Weisz Mariska 1 frt, Farkas József 5 frt, Dr. Kosztka
Emil 1, frt, Baumgartner Fülöp 50 kr. Hieronymi Károly 5 frt,

Asiketnémák vállalkozása tehát sikerült. A résztvettek
mindegyike kellem-s emlékkel tavozott onnan, kellemes emlé-
kül szelgal még a meghívó es. tánczrend. melynek ügyes raj-
zait Bloch Mór lythografus siketnéma készítette el nem közön-
séges tehetségre valló kivitelben.:

Reméljük, hogy a jövő évben rendezendő táuczmulatság:
még fényesebb ,sikereket er el. 'I'udósító.
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Szenes Adolf.

A "Krassó-Szörény megyoi tanító egyesület" Dognácskán
tartott ez évi őszi gyűlésén - tekintve, hogy a hülyeség ott
endemiknsan nagyobb mennyiségben fordul elő - e szerenesetle-
nekről és azok neveléséről szabad előadást tartottam. E czélból
a megyében és különösen Dognácskán a viszonyokat tanulmá-
nyozva a kartárs ak es a körjegyzők szivessége folytán sok
érdekes adatra tettem szert, melyeket előadásomban felhasz-
náltam.

Krassó-Szörény megye a hülyeség elterjedését tekintve,
a vármegyék között kb. a középső helyet foglalja el, minden
10.000 lakójára 9.3 hülye esik. Ennél 31 vármegye mutat
kisebb százalékot és igyamegye a 32-ik helyen van. A baj
azonban nem egyenletesen fordul elő a megyében mindenütt,
hanem mig nemely helységben, mint helyi baj, endemikusan
fordul elő, addig más vidéken csak nagyon kevés van. A leg-
több van a Karánsebesi járásban (minden ] 0.000 lakosra 29.1)
a legkevesebb a bozovicsi járásban (ugyanannyi lakosra csak 0.7).

Dognácskán létem alkalmával az ottani társ. népiskola 1.
osztályát tanulmány oztam, a hol a következő adatokat leltem:

Ez osztályba összesen beírtak 95 gyermeket es pedig 47
fiut es 48 leányt. Ezek közül ez osztályba járnak:

az első éve ]0 fiu 13 leány
a 2. " 10 " ]0 "
a 3. éve \) fiu 13 leány
a 4. " ·5 Jl 1 "
az 5. " 3" 4 "
a 6. " 6" 2 "

Az iskolaszék ezenkivül 9 iskolaköteles gyermeket zárt
ki az 1868. évi XXXVIII. t. ez. 3 §-a értelmében, mint a
népiskolába egyáltalában nem valót. De az iskolába járók közül
is ] 6 van az anyakönyvben hülyének deklarálva.

Az ismétlő iskolában 33 tanuló van és ezek közül 12, bár
az iskolát mindig rendesen látogatták is, az irás-olvasás mes-
térseget nem bírták elsajátítani.

A gyermekek közül egyesek különösen kitűntek kicsi,
duzzadt, cretinszerü alakjuk, buta, félénk, ostobán vigyorgó
arczkifejezésük által. Feltünt továbbá, hogy e szerencsetlenek
között 2-3 testvér is akad.

Egy teljesen elzülött család 2 gyermekét találtam ez
osztályban.CBAA z egyik fiu már 6 éve, a másik leány első éve,
hogy ez osztályba jár. Ez utóbbi rendkivül kicsiny duzzadt
halvány alak, mikrocephal koponyával.
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Valóságos eretiri típuso E két testvérnek még eg)' idősebb
fivérük is van, aki folyton az utczán csavarog, sem írni sem
olvasni nem tud és a falu egyík bolondját képezi.

Egy rendkivül iszákos, teljesen hülye, epileptikus anyának,
kitől "ja" vagy "nein" kivül egyéb feleletet kapni nem lehet,
3 gyermeke jár ez osztályba; az egyik 6 év óta, a másik kettő
3--3 éve. Közülük az egyik leány, 9 éves szintén valóságos
típusa a cretinísmusnak. Csak egy pár szót tud motyogni,
folyton vigyorgó, döczögös járásu, törpe alak. Mind a háromnak
rángó-görcsei is voltale

De nem csak Dognácskán, hanem a megy ének még egy
pár községében feltűnik az itt röviden ecsetelt szomoru jelen-
ség, melynek okait kutatva, körülbelül a következők állit-
hatók fel:

1) Már GuggenbühI szerint is nagy befolyással vanCBAI t

hülyeség előjövetelére az éghajlat. A különféle éghajlati viszo-
nyok közül különösen a levegő lényeges, a mely mély völ-
gyekben abnormis összetételt nyer. Igaz, hogy ugyanazon a
vidéken, a hol a hülyeség honi, a legegészségesebb,legele-
venebb és legerősebb emberek is vannak; ami azonban ugyanazon
éghajlati visszonyok között az egyik embert hülyevé teszi a
másikat nem, azok alkalmi okok, a milyenek aztán a világon
mindenütt előfordulnak és amiért aztán e baj szórványosan
mindenütt feltalálható.

Krassó-Szörény megye hazánk leghegyesebb megyéi közé
tartozik és a nagyrészt mészhegyek között elhúzódó völgyek
rendszerint ígen szükek és mélyek. A hegyek a völgy fölé
158-410 mtrnyire is "felemelkednek. Leginkább ilyen szük völ-
gyekben vannak a községek, melyek oa hülyeség által sújtottak.'
Dognácska ilyen, szűk völgyben végig húzódó hosszu utczaból
áll; néhol olyan szűk, hogy az utcza megszakad, es a völgy
csak itt-ott szélesedik ki annyira, hogy 2-3 kis szűk utczasort
lehetett felépíteni. A völgyet alkotó dognácskaí érczhegység
magassága különösen északon 600 mtrnyire is felemelkedik.
Hogy a levegő mennyiben van befolyással a hülyeség kelet-
kezésére, az tudtommal kideritve még' nincs, tény azonban az
a tapasztalat, hogy az endemikus hülyeség leginkább ilyen
szük völgyekben fordul elő. .

2) Azokon a helyeken, hol a hülyeség, mint honi baj
előfordul, rendesen a golyva is fellép nagyobb mennyiségben.
Az iskolába járó tanulók között Dognácskán golyvásat ugyan
nem találtam, de ezek közül 7 fiu és 9 leánynak az édes anyja
golyvás. Ezen kívül is több golyvás emberről szereztem tudo-
mást. Sok valószinüséggel bir az a feltevés, hogy a golyva és
hülyeség' között valami összefüggés van legalább annyiban,
hogy ugyanazok az okok, melyek a golyva fejlődésére befo-
lyással vannak, előidézik a hülyeséget is. Az ivóvizet már régóta,
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sőt még ma is sokan olyannak tekintik, mint a mely a golyva
és igy a hülyeség létre hozására is befolyással lenne; p14.CBAI t

Csallóközben általános a hit, hogy vannak kutak, melyeknek
víze hosszabb ideig használva golyvát okoz. Söt ezen vélemény
kisérletek által valónak is bizonyult. Franczia- és Olaszországban
pld. katona sorozás alá kerülő fiatal emberek sikerrel itták
némely forrás vízét, amennyiben attól golyvát kaptak és igya
katonaságtói megszabadultale Magam is ismerek egy asszonyt,
aki Dognácskán állitólag a viz használatától kapott golyvát es
tény, hogy mióta Dognácskáról elköltözött, a golyva sokkal
kisebb lett. Hogy tehát bízonyos vizek képesek golyvát létre
hozni, azt tagadni nem lehet, de hogy tulajdonképen miben
áll a víznek ezen golyvát okozó. tulajdonsága, azt még biztosan
nem tudjuk. Némelyek a hatást a viz fölös mész tartalmának
tulajdonítják, mások ismét a vízben levő vas, vagy egyéb fém
alkatrészekben keresik azt. A Dognácskaí vizek oly nagy men-
nyiségben tartalmaznak meszet, hogy hüvelyes vetemények
főzéséhez csakis egyes kutak vízét lehet felhasználni. A dog-
nácskaí erczhegység, a honnét e vizek erednek, fémkénegeket is
nagy. men nyiségben tartalmaz. (Pyrit, Chalkocit, Galenit,
Pyrhotit stb. kisebb nagyobb mennyiségben fordulnak elő).

3) Az iszákosság, fajtalan életmód és különös en a pálinka
ivás szenvedélye majd minden faluban feltalálható, a hol a creti-
nismus honi. E pokoli ital mérték nélküli használata ássa alá
az alplakósság testi egészséget is valóban szomoru módon. Rop-
pant elharapódzott veszedelem ez Dognacaka és még több közseg
nagyrészt munkás lakói között is. De a legnagyobb veszedelem
abban rejlik, hogy nemcsak az intelligentia legalsobb fokán
alló szülők élnek nagy mennyiségben vele, hanem gyakran
már az 1 éves gyermeknek is adnak belőle. A pálinka nélkülöz-
hetetlen gyermek nevelési eszköz. mindenféle bajának gyógyi-
tása alkalmával ez az első gyógyszer; de azonkivül is igen
gyakran adják azt gyermekeiknek. A tanítók, kik most már
külöuben a hatóság segítségét is igénybe vették, mindeu eről-
kődése ez abusus ellen hiába való volt, akárhányszor előfordult,
hogy egyik másik gyermek a pálinkás kenyértől, amit regge-
li re kapott, részegen állított be az iskolába. A pálinkát igen
könnyen szerzík meg maguknak, mível a nagy szilva és egyéb
gyümölcs termelés mellett csaknem minden második házban
pálinkafőző üst van.

34 fiu és 14 leánynövendéket találtam a fent emlitett
osztályban, kik részint még most is, részint pedig mielőtt isko-
lába jártak, rendesen ki kapták a maguk spir vagy raki por-
cziójukat. Többet találtam olyat, kiknek rendes reggelijük I t

pálinkás kenyér volt.
4. .B~vidékeken gyakrabban előforduló egyéb betegségek

közül jellemzők az elmebetegségek, különösen alkoholismus.



Ezenkivül majdnem minden évben. ile némely esztendőben külö-
nős vehemeutiával lép fel a váltóláz. A megbetegedések száma
rendesen nyár közepén éri el tetőpontját, a téli hónapokban
csak elvetve fordul elő 1-2 eset. Egyes években azonban óri-
ási veszedelemmel lép fel a betegség. '

A gyermek halandóság e községekben igen nagy, némely
helyen eléri az összes elhalálozások 70%-át is. E szomoru
jelenség okai lehetnek az igen korai házasségok, melyek itt
ugyszólván napi renden vannak, a szenvedélyes alkoholísmus, a
melynek rosz befolyását az utódok testi mint szellemi tulaj-
donaira tagadni nem lehet; de különösen nagy befolyással
vannak ugy erre, valamint a hülyeség nagy számára is a
lakásviszonyok és a hiányos, nem létező vagy még ennél is
rosszabb családi nevelés. A sápadt, csenevész, keserves képü,
satnya gyermekek élő tanukként állanak előttünk, hogy bizony-
ságot tegyenek arról, minő testi és szellemi nevelésben része-
sülnek otthon. A szülői gondatlanság, oktalan bánásmód, rossz
táplálék, tisztaság hiány és főképen az altató szerekkel és
pálinkaval űzött szokás mind-mind közreműködnek, hogy e
szerencsétlenek ~áma gyararapodjék, hogy csak egy példát
említsek föl a dognácskai szerencsétlenek közűl, egy 7 éves
halványarczú gyermek beszélte: hogy kis testvérkéje dífteri-
tisben halt meg, és hogy ő is meg ne kapja azt, az anyja adott
neki pipát és dohányt is vesz neki.

Dognácskának 3491 lakosa van, kik nagyobbrészt bányá-
szattai foglalkoznak. Kevés magyaron kivűl oláhok es németek
képezik aközség állandó lakóit, de vallnak ezeken kivűl beván-
doroltak is, kik részint bányahelyről-bányahelyre járnak

. munkát keresni, részint pedig olyanok, kik leülönösen Felső-
Magyarországból jöttek ide dolgozni es csak hosszabb-rövidebb
ideig maradnak itt. Ezen bevándoroltak a község egészségi
viszonyaira nagy befolyással vannak, amennyiben önálló házat nem
épitenek és igy az amugy isCBAs z ű k lakásokat még inkább túltömile

Különösen az oláhok lakásai nagyon szűkek, rendes en
egy szobácskából, konyhából és istálló helyiségbél állanak.
Telen át azután az egész háztartás a kis szebácskában össz-
pontosul, a melynek ablakai betapasztatnak, nehogy a külső
levegő bejuthasson. Persze szellőztetéaről télen át szó sincsen.
'l'ermészetes, hogy az ilyen körülmények között kifejlödő átmos"
phara nem éppen előnyös az egészségre. A németek rendesen
tágabb lakások fölött rendelkeznek, de abevándoroltaknak
bérbeadott szállások által ezek is túltömöttekké . lesznek.
Végül nem tartom fölöslegesnek a belügyminiszternek 1895-ben
az elmebetegek járásenkent való összeirására kiadott rendelete
folytán a járási orvosok által megyénkben összeirt, a hűlyékre
vonatkozó statistikai adatokat ide ígtatni. Egyelőre CSI1,k meg-
jegyzem, hogy ez az 1890-iki általános népszámlálás adataihoz
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képest némi -apadást mutat. Egy legközelebbi czikkembenez
. 9sszeirásrll, még visszatérek. Az adatok 1895. decz. 31-én let-
tek .lezárva,

Szerkesztői üzenetek.

O. F. Kéziratát. a közlendők sorába fölvettük. - B. J. Vácz. A
könyvismertetés! Hol késik az éji homályban?

Lapunk jelen száma, a közoktatásügyi tárcza' költség-
vetésének tárgyalása miatt némi késéssel jelennik meg, a
miért olvasóink szives elnézését kérjük.

Bichler 1. könyvnyomdája, Budapest Ill.
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