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BEVEZETŐ.
„Magyar Gyógypedagógia“ címmel indul meg új] 

folyóiratunk.
Sokan kifogásolják a „Gyógypedagógia“ elnevezést, 

mint ahogy az nem is egészen megfelelő. Egyrészt 
ugyanis nem magyaros, másrészt nem fedi teljesen azt 
az eljárást, mely a gyógyításhoz kötött közfogalomnak 
felel meg. Tényleg nem gyógyít; mindössze speciális 
tanítási eljárás segítségével lehetővé teszi azt, hogy az 
egyes érzéTefcGntíködésbeli hiányát, vagy nagyobbfokú 
zavarát, más érzékek, illetve érzékszervek igénybevéte-_ 
1 evei kieg:yéifíítsüEr*A fogyatékos érzéküékneT tébátr az 
épérzéküekétől eltérőleg az arra természetszerűleg rendelt 
érzékszervek és érző idegek helyett, más vezető pályákon 
juttatjuk a külvilági benyomásokat az agybeli közpon
tokhoz, ahol öntudatra jutva kiválthatják azon agybeli 
működéseket, melyek a kívánt élettani ténykedéseket 
eredményezik.

Ezáltal a fogyatékos érzékűeket képesekké tehetjük 
jóformán mindazon értelmi, érzelmi és akaratbeli műve
letekre, melyeket az épérzéküek végeznek. Képesekké 
tehetjük a reászorult egyéneket arra, hogy külső beha
tások, vagy fejlődésbeli rendellenességek folytán nehezen 
hozzáférhetővé vált agybeli központjaik ingerületbe 
jöhessenek és az értelem élesztésére megkivántató módok 
alkalmazása által, közhasznú munkásságot végezhessenek.

Minthogy azonban ezen eljárás csak élet- és 
bonctani, valamint psychologiai ismeretek birtokában 
lehet öntudatos és eredményes, mely eljárás alkalmazá
sával, ha nem is a szervi bajok gyógyítását, de társítás 
utján a fennállott müködésbeli hiányosságnak mintegy

IJagyar Gyógypedagógia, '



z Náray-Szabó Sándor.

orvoslását tényleg elérjük; a külföldi szakirodalom is, 
más alkalmasabb elnevezés hiányában a „Heilpadagogik“ 
a „Medico-paedagogie“ elnevezést használja s ez a 
magyarázata a „Gyógypedagógia“ elnevezésnek nálunk is.

A jelzett eljárások segélyével megtanítjuk a siket
némákat a hangos beszédre, a hallás elpusztult, vagy 
hiányosan működő szervének pótlásaképen; még pedig 
a látás, tapintás és izomérzés felhasználásával. Ez utón 
gyakoroljuk be a vakokat a külső világban való kielégítő 
tájékozódásra és mind azon élettani műveletek végzésére, 
melyeket az épérzéküek végeznek a hallás és tapintás 
szerveinek igénybevételével. Ennek a tudománynak igény- 
bevételével vagyunk képesek a gyengébb elméjüeknél 
az érzékszervek agybeli központjaihoz férkőzni s az 
oda vezető utakat egyengetve, kicsiszolva, az értelem 
szunnyadó szikráihoz férkőzni.

A gyógypedagógia körébe tartozik még a beszéd
hibák kezelése is, ami szintén speciális bonc- és élettani 
ismereteket igényel és ezen kezelés arra törekszik, hogy 
a megfogyatkozott egyéni energiát helyreállítván, az 
általános szervezeti fogyatkozásokat a beszédhibásoknál 
rendbehozza és a beszédszerveknek főleg az idegrend
szer betegségein alapuló hibás összrendezési viszonyait, 
helyes irányú kezelés, gyakorlás utján megszüntesse.

A szintén természetszerűleg a gyógypedagógia 
körébe tartozó szellemileg elmaradottak értelmi kiműve
lése, a lelki működések és rendellenességek fokozottabb 
ismeretét igényli.

^  gyógypedagógia azon ágában tehát az elmeélet 
törvényeit kutató tapasztalati lélektannak és a szellemi 
élet buvárlati módszereinek elsajátítása, az eredményes 
működésnek nélkülözhetetlen föltétele. Ennélfogva a gyógy
pedagógiai intézmények tartozékát képezi a gyermekek 
ép és kóros érzéki és elméleti jelenségeinek tanuimá-
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nyozása s ennek kapcsán a psychologiai laboratórium is.
A fentvázolt keretben kíván a gyógypedagógiának 

a nevezett folyóirat szolgálni.
A gyógypedagógia körébe tartozó ismeretekre azon

ban nem csupán a kizárólag ezen szakmával foglalko
zóknak van szükségük. Minden modern pedagógusnak 
ismernie kell a tanulók fontosabb testi- és szellemi rend
ellenességeit, melyek őket előrehaladásukban gátolni 
képesek. Ezt a pedagógiai tudomány újabb irányzata 
már szintén kénytelen elismerni és az oktatás terén 
nap-nap mellett felmerülő nehézségek, hovaelőbb azt 
fogják eredményezni, hogy a tanító- és tanárképzést oly 
irányban kellend kiegészíteni, mely a jelzett ismeretekkel 
számol.

Szükség volt és van tehát egy olyan szaklapra, 
mely a nem speciálisán szakembereknek is hasznos és 
olyan tájékoztatást nyújt, melynek működésük körében 
lépten-nyomon csak hasznát vehetik. Elengedhetlen fel
tétele ennélfogva ezen orgánumnak, ha hivatását méltóan 
kívánja betölteni, hogy megfelelő színvonalon álljon, 
felkarolja az e szakmába vágó egész ismeretkört, vala
mint a külföldi szakirodalom jelentősebb mozzanatait, 
hogy így élvezhető legyen, ne csupán a szorosan vett 
szakembereknek, de minden pedagógusnak és müveit 
embernek. Meggyőződésem, hogy a szerkesztőség, mely 
kipróbált pedagógusokból áll, megfogja találni a helyes 
irányt, hogy tulajdonképeni rendeltetése mellett, az emlí
tettem célt is szolgálja s emellett hivatott tanácsadója 
lehet a szülőknek és művelt közönségnek is.

A modern gyógypedagógia, annak jelen korlátolt 
extensivitású fejlettsége mellett, nem szolgálhat kizáróla
gosan egyes irányzatokat. Az egyes szakok úgy tudo
mányos, mint a fogyatkozások rokon élet- és bonctani 
vonatkozásait tekintve, annyira egymáshoz fűződnek,

i*



4 Olvasóinkhoz.

hogy a separatistikus törekvések, csak önző motívumok
ból indulhatnak ki.

Ez volt indoka, az azelőtt elkülönített szakok- és 
a tanítóképzés egyesítésének, az e téren működők egy 
concretual statusba sorozásának. Minden más törekvés 
és megoldás csak a színvonal alászállását eredményezné 
és az e téren működők jól felfogott érdekeinek rová
sára történnék.

Azon reményemnek adok kifejezést, hogy mindazok, 
akiknek ezen tudományág fejlesztése igazán szívükön 
fekszik, összefognak; hogy az egységes gyógypedagógia 
ügyét felvirágoztassák s ezen uj orgánum révén az 
ügynek barátokat, maguknak pedig elismerést szerezzenek. 
Az összetartás erőt a d ! Ezzel a jelszóval fogjunk a 
munkához és egymás megbecsülésével, szeretettel és 
kitartással küzdjünk fogyatékos embertársaink érdekében, 
hazánk dicsőségére!

A jó siker reményében ajánlom a „Magyar Gyógy
pedagógiát,“ az érdekelt szakkörök és a művelt közönség 
figyelmébe és jóindulatába.

Náray=Szabó Sándor
ministeri tanácsos.

OLVASÓINKHOZ.
A „Magyar Gyógypedagógia,“ minta magyarországi; 

gyógypedagógiai oktatás és intézetek összességének érdé-1 
keit képviselő lap indul meg.

Létesítésében a hazai intézeteknél alkalmazott taná
rok többsége résztvett, hozzájárulásával fenntartását biz
tosította, létjogosultsága tehát kétségen fölül áll.

Megalakult pedig azért, hogy szolgálja a magyar 
gyógypedagógiai oktatás ügyét, teret nyisson mindazok
nak, akik hivatottak ennek, a ma még kezdet kezdetén 
levő, de fejlődésre alkalmas s a fejlődés alapfeltételeivel 
rendelkező ügynek munkálására, hogy önzetlen buzgó-
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ságga! törekedjék úgy az egyes intézetek ügyeinek elő
mozdításán, mint az oktatás ágainak művelésén és elér
hető legmagasabb fokra való emelésén.

De nem akar megfeledkezni arról sem, hogy a mikor 
a gyógypedagógiai oktatás minden ágazatának tudomá
nyos művelését tűzi ki főcélul, az egyes egyének érde
keit is előmozdítsa.

Tudjuk, hogy minden téren sok a tenni való.
Intézeteink nem rendelkeznek megfelelő anyagi esz

közökkel, tankönyvekkel és felszereléssel, képzőnk szerve
zete még nem érte el a fejlődés azon fokát, mely úgy 
az oktatás egyes ágazatai érdekeinek, valamint az egyesek 
érdekeinek megfelelne, az intézetekben alkalmazottak 
anyagi helyzete is hagy fenn kívánni valót.

Becsületes nyíltsággal, a mai törvényes rendelkezé
sek alapjára helyezkedve, fogjuk a fennti célok megvaló
sulását szolgálni s a valóság tiszta felismerésével, törek
véseink jogosságának beigazolásával mindazt megvaló
sítani, amit az ügy és az ügy szolgálatában állók igazi
érdeke megkövetel. ,

Lapunkban nem egyesek felfogását es erdekeit akar
juk szolgálni, hanem az összesség gondolkodásának meg
nyilatkozásához, az összesség érdekeinek védelméhez kí
vánunk teret nyújtani. ,

Minden felfogásnak és véleménynek, ha az ervekkel 
felfegyverkezve jelenik meg előttünk, helyet adunk, de 
eleve kizárunk minden személyeskedést s féltő gondos
sággal fogunk őrködni, hogy olvasóinkkal való érintkezé
sünkben megtartsuk azt a mértéket, melyet a gondolkozás 
nemessége, a szándék tisztasága minden müveit egyéntől
megkövetel. .

Az ügyszeretet adta kezünkbe a tollat, a kartarsi
szeretet fogja vezetni s reméljük, hogy vállvetett mun
kával, egymás megértésével és megbecsülésével önzetlen 
fáradozásaink teljes sikert fognak eredményezni.

Kérjük kartársainkat, kérjük jóakaróinkat, hogy szán
dékunk megvalósításához segédkezet nyújtsanak s támo
gassanak bennünket munkával, tanáccsal s lapunk terjesz
tésével.

A szerkesztőség.
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A siket-vakokkal való szellemi érintkezésről.
Irta: Szily Adolf.

A sors érzéketlen kegyetlenségének legborzasztóbb 
példái közé tartozik egy és ugyanazon egyénnek s i e t 
séggel és vaksággal való megterhelése. A látás és hallás 
együttes eredeti hiánya vagy korai elvesztése által emberi 
lény az élő világ közepette roszabb helyzetben van, 
mintha mély tömlőé magányában volna; mert a mellett, 
hogy lelki viszonya környezetéhez végtelen szegény, ezer 
meg ezer folyton változó külső befolyásnak van kitéve, 
melyeknek érthetetlensége zavaros izgalomban tartja. A 
szerencsétlen természetesen néma is és értelme oly sötét 
éjbe borult, hogy hozzá képest az állat magasabb rangú 
harmonikus lénynek tekinthető. Tudjuk, hogyan mutatta 
Sámuel Gridley Howe a múlt század első felében, Brídge- 
man Laurán művelt csodatettével azt az utat, melyen 
ezek az embertársaikkal való szellemi érintkezésből szám- 
űzöttek az élet közösségébe felvehetők. Ez a tapintó érzé
ken alapuló beszédnek megteremtése által történt.

Amit Diékens Bridgeman Lauráról, kivel személyesen 
megismerkedett, 1842-ben american notes című könyvé
ben irt, sok olvasóra valószínűleg oly elbeszélésnek benyo
mását tette, melyben a híres regényíró fantáziája jelen
tékeny szerepet vitt. Csak az a példátlan siker, melyben 
egy fiatal siket-vak kortársunknak, Keller Helénnek önélet
rajza legújabb időben részesül, az általános figyelmet 
azokra a hihetetlennel határos tényekre fordította, melyek 
az emberbarátot mélyen meghatják és kielégítik, a böl
csésznek új tért nyitnak lélektani kutatásra, de mindenek 
fölött mint pedagógiai vívmány örökre páratlan fényben 
fognak ragyogni.

Ha Keller Helén-nek rendkívüli tehetségétől eltekin
tünk, a siketvakoknál elért nevelési eredmény hasonló 
értékű példáit mindenütt szaporodni látjuk. Figyelembe 
véve azt, hogy ezen érzéki korlátoltságban szenvedők 
száma sokkal nagyobb, mint a be nem avatott gondolná, 
és hogy sem a vakok, sem a siketnémák tanintézeteibe 
nem vehetők fel, mert amazokban nagyrészt a hallás, 
emezekben a látás főszerepet visz a tanításban, most



A siket-vakokkal való szellemi érintkezésről. 7

már komolyan gondolnak arra, hogy a siketnéma-vakok 
számára külön tanintézeteket alapítsanak. Nem kell kétel
kednünk, hogy ezen nemes törekvés nemsokára teljesülni 
fog. Sőt tudtommal már most is egy helyen, Nowawes- 
ben, Rieman tanárnál (Schultz Herta nevelőjénél) 14 siket- 
néma-vak növendék van együtt.

Az előkészítő véleménynyilatkozatok közt, melyeket 
a nemzetközi vakok statistikájának tavaly létesült bizott
sága összeszerzett, találom a loschwitzi Hagen tábornok
nak indítványát, hogy a siketvakok és a siketnéma-vakok 
számát külön kikutatás tárgyává tegyék. Ő maga saját 
nyomozása alapján a jelenleg Németországban élő e kettős 
érzékhiányban szenvedőket 248-ra becsüli. Ezek közt a 
művelésre képesek száma valószínűleg sokkal kisebb. De 
hogy csak ezekkel szemben is a nevelő gondoskodás 
teljesíthesse feladatát, szükséges lesz számos kisebb inté
zetet nyitni, melyeknek mindegyike csak korlátolt számú 
növendéket vesz fel. Minthogy egyedül a tapintó érzék 
az, mely a siketvakkal való szellemi érintkezést közvetíti, 
az egyeseknek nevelése megvitázhatatlan szükséggel köve
teli az egyéni különtanítást, melyre egész tartama alatt 
az illető tanító meg nem osztott személyes tevékenységét 
fordítani kénytelen. Tudtommal eddigelé még nem is vették 
fontolóra azt a kérdést, vájjon lehetséges-e a siketvakok 
nevelésének legalább egy részét alkalmas módszer révén, 
együttes tanítással véghezvinni. Legyen szabad erre vonat
kozó eszmémet illő szerénységgel nyilvánítani.

Hogy az eddigelé alkalmazásba vett tapintó képek 
szellemi közvetítő képessége úgyszólván mesés, azt a 
beavatott tudja. Nem csak a korai siketvaknak, hanem 
annak is javára van, kit előrehaladott korban a két érzék
fogyatkozás csatlakozása a szellemi elszigeteltség rémü
letével fenyeget. Ezért Chlumetzky volt helytartó tanácsos 
a legnagyobb elismerést érdemli, hogy nemes együtt
érzésből azokkal, kik az ő bajában szenvednek, a L o m 
féle ujj-betűsor megismertetése*) és terjesztése körül

*) Dr. phil. Heinrich Landesmanns (Hieronymus Lorms) leicht fassliche 
und einfach ausführbare Finger-Zeichensprache . . . Herausgegeben von Marie 
Landesmann. Brünn, 1908. Friedr. Irrgang.



8 Szily Adolf

fáradozott.*) Ez neki épen úgy, mint előbb annak a 
siketvak német írónak, ki saját használatára kidolgozta, 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett. Érdekes az a be
vallása, hogy abban az öt esztendőben, mióta teljesen 
siket és vak, a kizárólagos tapintóközvetítés útján nagyobb 
mennyiségű irodalmat felvett, mint az azelőtti hivatalos- 
kodásának hosszú ideje alatt. Nem szándékom, okom 
sincsen, abba a polémiába avatkozni, mely Chlumetzky 
úrnak közleményéből kifolyólag közte és egy illetékes 
szakférfiú között megindult. Alapjában véve meg vagyok 
győződve arról, hogy a Lorm-féle ujj-betűsor épen úgy, 
mint a régi siketnémák kéz-abécéje, melynek Keller Helen 
fenomenális kiképeztetését köszöni, a siketvakokkal való 
érintkezésben egyenlő mértékben kitűnő szolgálatra képes. 
Szándékom azonban az illetékes szakkörök figyelmét egy 
új eljárásra irányítani, mely véleményem szerint a gyors 
közvetítést illetőleg nem áll a két említett módszer 
mögött; de sokkal egyszerűbb. Az erre vonatkozó kísér
let már régóta meg van ejtve és eredménye határozott. 
Pár szót erről, mielőtt a kísérlet jelentőségére áttérnék.

1904-ben egy rövid idővel azelőtt agyhártyalob 
következtében megvakult és megsiketüit 7 éves leányt 
ösztönzésemre a siketnémák és vakok tanítójának, Adler 
5. úrnak, ki jelenleg a Wechselmann-féle vakok intéze
tének igazgatója, nevelés céljából átadtak. A tehetséges 
gyermeknek szellemi továbbfejlődése az eddig ismeretes 
legjobb ilyen neveléseredmények mellé sorakozik és 
beható méltatást érdemel, melyben még részesülni fog. 
Várakozásom ellenére Adler úr nem a siketnémák kéz
zel alakított betűit használta fel beszélő módszerül a 
gyermekkel való érintkezésben, hanem a Braille-féle pont
írást, melynek alkalmazására ép oly észszerű, mint kez
dettől fogva sikeres eljárást gondolt ki.

A tapintófelület, mely az írásjeleket felveszi, a bal 
kéz 3 utolsó ujjának tenyéri felülete; az egyes ujjak a 
középujjtól a kisujj felé a három sort helyettesítik, 
melyekben a pontokat rakjuk; az első ujjperc érintése 
bal pontot, a második ujjperc érintése jobb pontot jelent.

*) Ein Wort über die Lorm’sche Handzeichensprache für Taubblinde. 
„Dér Blindenfreund“ 1908. júliusi füzet.



Ezen borhelyeknek érző körei egymástól feltétlenül el 
vannak különítve és így a benyomás helyi megítélésében 
tévedés nem történhetik; a helyesen pontozott betű 
nyomban és habozás nélkül felismerhető. Kezdetleges 
aggályom, hogy a módszer nehézkes, mert azt véltem, 
hogy minden egyes pontot külön és egymásután érin
teni kell, alaptalannak bizonyult. Hirtelen végighúzással 
2—3 ujjpercen át, valamint több helyesen állított ujj
véggel egyszerre történő érintéssel a gyakorolt oly gyor
san birja magát megértetni a gyermekkel, hogy gyakran 
bámuló tanúja vagyok annak az élénk beszélgetésnek, 
melyet vele folytatni lehet. A kis Egri Margit, ez a 
siketvak leánynak neve, tapintó ábécéje segítségével szá
mos személlyel szóbeli érintkezésben áll; mert akik 
gyakrabban látják, kedvességének befolyása alatt, kevés 
kivétellel nem bírnak a kívánságnak ellentállni, hogy vele 
személyesen társalogjanak, és nem kerülik azt a csekély 
fáradságot, hogy ábécéjét megtanulják. A Wechselmann- 
féle vakok intézetében, hol e gyermek most állandóan 
el van helyezve, ő maga az összes növendékeket és 
cselédeket arra tanította, hogy vele beszélhessenek. Már 
annyira hozzászokott a gyors és folyékony közléshez, 
hogy mulatságos, leereszkedő és kissé türelmetlen gran- 
dezzáját megfigyelni, mellyel viselkedik, ha, olykor gya
korlatlannal szónak áll. Teljes kikénezését, attól eltekintve, 
mire olvasás útján szert tett, kizárólag ezen tapintó ábécé 
segítségével nyerte; mindazonáltal ezen siketvaknak tudása 
egynémely tantárgyban olyan, hogy nem egy vele egy
korú gyermeket megszégyeníthet, ki jó eredménnyel nyil
vános iskolát végez.

Mindebből kiviláglik, hogy a Braille-írás ezen rend
kívüli alkalmazásmódja legalább ebben az esetben kitü
nően bevált. Minthogy saját tapasztalásomból sem a 
kéz-, sem az ujj-abéce alkalmazását a siketvakokkal való 
érintkezésben nem ismerem, eszembe se jut, ezt a két 
módszert egymással és azt, amelyet épen most leírtam, 
a kettővel szemben könnyű alkalmazás és érthetőség 
tekintetében értékelni. Egy azonban megfontolandó. A 
három módszer között csak egyet lehet gépre átvinni; 
és ez a Braille-féle pontírás módszere.

A siket-vakokkal való szellemi érintkezésről. 9
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Nyomban a kísérlet megejtésére ösztönözve érez
tem magamat. A Picht-féle Braille-írógép mintájára egy 
emeltyűszerkezetet készíttettem, melyen a hat billentyű 
teljesen megegyező módon van elhelyezve. A megfelelő 
hat csap elrendezése magától érthetőleg szintén a Braille- 
betű hat pontjának elhelyezését utánozza, de nem oly 
kis térre összeszorítva, mint az írógépen, hanem olyan 
távolságban egymástól, mely új rendeltetésükre való 
tekintettel a három utolsó ujj valamint az ujjpercek mére
teinek megfelel. Minthogy a géppel való kísérleteket első 
sorban magamon és más felnőtt személyeken óhajtottam 
végezni, ezen méreteket a kinőtt férfikézről vettem. Ebből 
a célból a bal kéz tenyéri felületének homorú mintáját 
akként illeszttettem a gépre, hogy két-két csap meg
felelő likakon keresztül haladva, a mintán nyugvó kéz 
három utolsó ujjának egyikét a tenyéri felületen érintheti. 
A középső ujjat érintő két csap a Braille-betü két felső 
pontját, a gyűrűs és kis ujjat érintő csapok a középső 
és alsó pontpárt jelentik. A kézminta alakításánál arra 
voltam tekintettel, hogy a kísérlet (illetőleg a gép hasz
nálatának) tartamára az ujjak egymástól kissé elálljanak. 
Azonkívül az ugyanazon ujjhoz tartozó két csap is kellő 
távolságban van egymástól, hogy térbeli különbségük, 
valamint együttes érintés esetén az elkülönített tapintó 
benyomás biztosan felismerhető legyen.

Számos kísérleteim megegyező eredményéről jelent
hetem, hogy a hozzá fűzött positiv várakozással szem
ben is meglepő volt. A legtöbb kísérleti személy a 
Braille-\k\z pontrendszert nem ismerte, hanem utasítá
somra a nyert tapintó benyomásokat következőképen 
jelezte: a középső ujjhoz tartozókat A 1 és 2-vel, a 
gyűrű és kis ujjhoz tartozókat B, illetőleg C l és 2-vel 
(l a kéztőhöz, 2 az ujjhegyhez közelebb eső benyo
mást jelenti). Ha már most megfontoljuk, hogy ezek a 
többnyire felületesen előkészített személyek, dacára a 
némileg komplikált jelzési módszernek, a benyomások 
legkülönbözőbb összetételeit úgyszólván kivétel nélkül 
azonnal felismerték, nem lehet kételkednünk abban, hogy 
értelmes siketvak, tapintó benyomás iránti koncentrált 
figyelmével, már rövid gyakorlás után képes lesz az
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ujjaira alkalmazott pontbetü-írást kellő gyorsasággal meg
fejteni.

Képzeljünk a kellő előkészültséggel bíró siketvakok
nak sorát, kiknek mindegyike bal kezét (a jobb kéz tet
szés szerinti más célra szabad maradjon) egy megfelelő 
olyan kézmintára tartja, mint fent leírtam; álljon továbbá 
az a csaprendszer, mely ezen kézminták mindegyike alatt 
alkalmazva van, villamos összeköttetésben egy központi 
emeltyű-szerkezettel, melynek segítségével a tanító vagy 
előolvasó a csapokat megmozgatja; és lássuk most, 
vájjon tényleg nem lehetséges-e erről az egy helyről az 
egész csoportnak közös szellemi táplálékot nyújtani.*)

Az a gondolat, mely kísérleteimnek alapjául szol
gált és ezen rövid értekezésemnek tárgya volt, elég vilá
gos, úgy hogy tovább fejtegetnem nem kell. Megvaló
sulását melegen kívánom; de korántsem azonosítom 
okvetlenül az általam ajánlott iapintóbeszéddel. Megelég
szem az üdvös cél kitűzésével és avval, hogy talán 
elérhetését némileg valószínűvé tettem. A hozzá vezető 
úton győzzön a jo b b !

Új törekvések.
Egyéni nevelés! E probléma megoldásán fáradozik ma álta

lában a pedagógia épen úgy, miként a gyógypedagógia is nagy 
figyelemmel fordul e jelszó felé. Nézegeti, boncolgatja a kérdést; 
áttekint az általános pedagógia hatalmas mezejére, sőt kitekint a 
külföldre is; de minden tapasztalat erős érvekkel azt mondja 
nekünk : vizsgáljuk e programtnot mi is, hátha még dolgunk akad
hat vele.

Egyéni nevelés. Hogyan értelmezzük e fogalmat? Én úgy 
értem és értelmezem, hogy a növendékek erkölcsi, szellemi, sőt 
bizonyos mértékig testi tulajdonságuk szerint is külön-ktilön csopor
tokban helyeztessenek el, ahol azonban meghatározott elvek alap
ján már közösen taníttatnak és neveltetnek. Tehát nem egyénen
kénti nevelés ez, hanem a tulajdonságuknak megfelelően össze
válogatott növendékek közös nevelése.

*) A szerző szívesen lát mindenkit, ki a gépmintával megismerkedni és 
kísérletezni kivan.



Hazánkban az egyéni nevelés elvének megfelelően már eddig 
is nem egy intézmény keletkezett.

Ilyenek általában a kisegítő iskolák, a javító intézetek, az 
ideges gyermekek most megnyíló intézete. Ilyenek lesznek a 
normális tehetségű epileptikusok intézete, a — ugyan még talán 
messze levő — gyengébb tanulók középiskolája, stb.

Látjuk, hogy a kiválás mind több irányban történik meg 
és érdekes, hogy a legtöbb ily irányú új intézmény a gyógypeda
gógia kertjében fejlődik tovább.

De nézzünk csak a mi kertünkbe, vizsgáljuk a mi virágainkat. 
Hát nékünk vájjon nincs-e semmi közünk az egyéni nevelés 
problémájához? Éne azt felelhetjük, hogy e kérdéssel a legújabb 
ideig alig foglalkoztunk. Oly intézményünk pedig, amely a siket
néma növendékek tulajdonságuk szerinti szétválását igyekeznék 
megoldani, mind a mai napig egy sincs.

Aktualitást e kérdés körülbelül csak egy éve nyert. Két kar
társunk ekkor tért haza külföldi útjáról. A tapasztalatokat megírták 
és nemzeti kormányunk figyelmébe kiváltképen a következő három 
intézmény létesítését ajánlották :

1. Intézet gyengetehetségü siketnémák számára.
2. Intézet halló siketnémák számára.
3. Intézet, amelyben a kiváló tehetségű siketnémák az eddigi

nél magasabb műveltséget nyerhetnének.
Magas kormányunk a javaslatokat elfogadta. A jelekből pedig 

azt látjuk, hogy az 1. és a 3. pontban említett intézetek megvaló
sítását sürgősebbnek tartja, mig a halló siketnémák számára fel
állítandó intézetet legalább egy időre elodázhatónak véli.

Valamennyi intézetünk tanártestületének alkalma volt már úgy 
a gyengetehetségüek számára felállítandó intézet, valamint a siket
némák alsó középiskolája kérdésével foglalkozni.

Oly fontos e kérdés, hiszen e téren az első lépést akarjuk 
megtenni, hogy róla itt a nagyobb nyilvánosság előtt is a Magyar 
Gyógypedagógia első számában elmélkedem.

Mindenek előtt azt nézzük meg, hogy a siketnéma oktatás
nál fontos, sőt szükséges-e az egyéni nevelés kérdése?

Pedagógiai szempontból az egyéni nevelés szükséges vol
táról írni, ma már nagyon elkésett értekezés volna. Hogy a nagyot
halló, sőt a halló siketnéma nevelésénél másképen járunk el, mint 
a teljesen siketnémánál, kinek akarhatnám ezt ma még bizonyí

*2 Scholtz Lajos
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tani? Sőt ki ne tudná azt, hogy szétválasztásuk esetén, az ered
mény mindkétféle csoportnál a mainál jobb volna.

Vagy ki tagadná azt, hogy a szellemileg fejletlen gyermek 
kerékkötője bármelyik osztálynak is ? Nem hiszem, hogy csak egy 
komoly kartársam is akadjon, aki a gyengetehetségüeknek külön 
intézetekbe való elhelyezését szükségesnek ne tartaná, legalább 
pedagógiai szempontból véve a kérdést.

Ez elvnek megfelelő intézkedést kell látnunk abban is, ha 
valamelyik intézet (iskola) valamennyi osztályában egy és ugyan
abban az időben tartatnak meg a számtani órák abból a célból, 
hogy a felsőbb osztályokba járó, de a mennyiségtanban gyön
gébb növendékek a megfelelő alsóbb osztályokban gyarapíthas- 
sák számtani ismereteiket.

Az órarend ilyen beosztását a mi intézeteinkben is szüksé
gesnek tartanám. Bővebben azonban e kérdésre ki nem térhetek.

Azt gondolom azonban, hogy a gyermeki lélekhez, a növen
dék tehetségéhez való alkalmazkodásunk itt nem fog végképen 
megállapodni.

Figyelem a növendékek előhaladását a kézügyességi és 
művészi tárgyakban. És mit tapasztalunk e tárgyaknál ? Azt tapasz
taljuk, hogy a növendékek tehetsége legalább olyan különböző 
e téren is, mint az intellektuális ismeretek terén. Akárhányszor 
látjuk azt, hogy egy 111—IV. osztályú tanuló önálló rajza, fest
ménye oly kiváló, hogy a legfelsőbb osztályban is csak ritkán 
akadunk növendékre, aki hasonló koncepcióval megbirkózhatnék. 
És mégis a mai csoportosítás szerint az egy osztályba tartozók 
körülbelül ugyanazt az anyagot is végzik el. A kiváló tehetségű 
könnyedén, szinte felületesen, mivel a megoldandó feladatot 
nagyon is könnyűnek találja; az ügyetlen gyermek pedig vonalaz, 
töröl, piszkit; a szorgalmasabbja folyton próbálgatja így, meg 
amúgy. És a dolog vége az, hogy a tanár — ha a növendék 
számára mégis legalább valamit szerezni akar — úgy szólván az 
egész rajzot maga kénytelen elvégezni.

Nem hiszem, hogy a rajztanárok szóvá ne tegyék ezt és 
valamelyes jobb megoldást ne keressenek már a legközelebbi 
jövőben is.

A kézügyességi oktatásnál, a női kézimunkánál hasonló álla
potokat találunk. Szükséges, hogy a növendék tehetsége arányban 
legyen azzal a munkával, amelyet itt több-kevesebb Ízléssel és 
művészettel el kell végeznie.
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E tárgyak rendkivüli fontosságát pedig — kivált a siket
némák megélhetése szempontjából — mindnyájan ismerjük. Bizo
nyos az, hogy az egyéni nevelés elve előbb-utóbb itt is érvénye
sülni kiván.

Látjuk tehát, hogy a pedagógia újabban arra törekszik, hogy 
a különböző növendékek különféle tehetségeihez, hajlamaihoz 
minél szorosabban alkalmazkodjék. Valamennyi gyermeket egy
forma elvek szerint, ugyanazon eszközökkel ma már nem lehet 
nevelni. Sőt biztosra vehetjük azt is, hogy a gyermekpszichológia 
fejlődésével a ma még óriási gyermekcsoportok kisebb, de a 
tanítás-nevelés elvének és a cél érdekében megfelelőbb csopor
tokká fognak alakulni.

Pedagógiai szempontból tehát növendékeinknek a fenti érte
lemben vett szétválasztását mindenesetre csak üdvözölni tudjuk.

Igaz, eddig a IX. és a X. osztályokról (az alsó középisko
láról, vagy a polgári iskoláról, siketnémák felsőbb intézetéről, stb. 
mivel nem tudom, mi lesz a neve) még nem szólottám. Erről 
azonban későbben.

Azt mondjuk: ez új törekvéseket pedagógiai szempontból 
helyesnek tartjuk ugyan, hanem gyakorlati és gazdasági szem
pontokat is véve figyelembe, azt is meg szeretnők vizsgálni, 
vájjon Magyarország siketnéma oktatása elérte-e már azt a fokot, 
hogy ilyen intézmények felállítására gondolhasson.

Könnyitsük meg a munkát. Mind összesen két új intézmény
ről — a gyengetehetségüek intézetéről és a középiskoláról — 
van szó. A közel jövőben e két intézet felállítását remélhetjük. 
Beszéljünk ezekről, a többieket pedig hagyjuk egyelőre figyel
men kívül.

Először a gyengetehetségü siketnémák intézetéről.
Milyen érvek hozhatók fel ez intézet ellen.
1. Hazánkban a jobbtehetségü siketnémák sem részesíthetők 

mind tanításban; egyelőre még fölösleges a gyengéket is tanítani, 
akikkel különben is csak csekély eredmény érhető el.

2. A mai intézetek gyengetehetségü növendékeiket az új 
intézet számára át nem adhatják, mivel nem egy esetben az osztá
lyok elnéptelenedését vonnák maguk után.

3. Az intézetekbe már felvett gyengetehetségü siketnémákra 
a kellő osztálylétszám érdekében gyakran oly szükség van, hogy 
néha még idióta sem volna az intézetből elbocsátható.

4. Az eddig felállított intézetek anyagi gondokkal annyira
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küzdenek, hogy már csak ez okból sem kívánatos új intézet 
létesítése.

Körülbelül ezek lehetnek az ellenérvek.
Nyomósaknak látszanak. De boncolgassuk csak őket kissé.
1. Igaz, hogy valamennyi közepes és jobb tehetségű siket

némát tanításban ma még nem részesíthetünk. Viszont az is igaz, 
hogy annyi siketnéma, amennyire általában hivatkozni szoktunk: 
nincs az országban. Ezt tapasztalatból jól tudjuk. A valóságban 
tehát a siketnémáknak több százalékát tanítjuk, mint amennyit a 
statisztika kimutat. A gyengetehetségü siketnémát az élőbeszédre 
ugyan nem lehet megtanítani, mindamellett kenyérkereső emberré 
a legtöbbje még nevelhető. Különben is — szerintem itt az 
államnak ugyanaz a szerepe van, mint a jó családapának saját 
gyermekeivel szemben: a legtöbbet épen a legügyefogyottabb 
gyermekeire kell hogy áldozzon.

2. Az e pontban felhozott érv az intézetek és nem a növen
dékek érdekét tarja szem előtt. Való, hogy némelyik osztályban 
feltűnően sok a gyenge tehetségű. A sok gyengyébb összekerü
lését megakadályozni, valamint az osztályok létszámát biztosítani 
úgy lehet, hogy ha az 1. osztályban több növendékről gondos
kodunk. Alapos kiválasztás után is maradhat így 10 — 12 növen
dék, amennyi egy osztály számára teljesen elegendő. A gyen
gébbek a gyengetehetségüek intézetébe kerülhetnek.

3. Majd minden intézetben találunk nagyon is gyenge növen
dékre, néha valóban fél idiótákra, akik „névleg“ azért növendékei 
az intézetnek, mivel nélkülök osztályösszevonásra kerülne a sor, 
amitől pedig mindnyájan rettegünk. Ez intézkedés érthető ugyan, 
de hogy sem a jobb, sem a gyengébb tehetségüek érdekében 
nem való, mindnyájan tudjuk. Ez egészségtelen állapoton változ
tatni kell és ezért is szükséges a külön intézet a gyengetehetségü 
siketnémáknak.

4. Intézeteink valóban nem büszkélkedhetnek anyagi jóléttel. 
Ez azonban nem lehet ok arra, hogy oktatásügyünk fejlődése 
kátyúba jusson. Hívjuk fel a magas kormány figyelmét intézeteink 
szegénységére és akkor bizonyára a segélynyújtás sem fog elma
radni, amint eddig sem maradt el teljesen.

E pontra legfőképen az a megjegyzésem, hogy ha arra 
várunk, amig valamennyi igazgató intézetének anyagi részével 
megelégedett leszen: akkor legalább egy emberöltőn át új intézet 
nem keletkezhetnék.
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Tehát : a gyengetehetségü siketnémák intézetére pedagógiai 
szempontból nagy szükség van. Oktatásügyünk pedig ma már 
annyira fejlett, hogy az új intézetnek növendékekben sem lehet 
hiánya. Felállításánál legfeljebb az kívánatos, hogy fejlődése ne 
függjön a nemesszivü emberek adakozásától, mivel siketnéma- 
intézetet ily úton fejleszteni ma már alig lehetséges.

Most pedig térjünk át a polgári iskolára (középiskolára).
Amiért nem egyszer küzdöttünk, amit közgyűléseinken han

goztattunk, hogy t. i. a hatosztályu intézetek nem nyújtanak kellő 
műveltséget a siketnémáknak; sőt, hogy a 8 osztályú intézet is 
csak szerényen elegendő ahhoz, hogy növendékeink birtokába a 
magyar nyelv teljes konceptióját juttassa: most Íme megvalósul 
intézeteink nívójának emelése által.

Örömmel üdvözöljük a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
ez intézkedését. Mert bár jól tudjuk, hogy egyelőre egy, legfel
jebb két intézet kiépítéséről lehet szó, mégis reméljük, hogy 
későbben a többi intézet is sorra kerül. Szóval: reméljük, hogy 
idővel valamennyi intézetnek 10 felmenő osztálya lesz.

Most néhány szóval csak azt akarom még bizonyítani, hogy 
ez intézkedés ellen írni annyit tesz, mint küzdeni az intézetek 
fejlődése, nívójának emelése ellen és egyszersmind botorúl elron
tani mindent, amit „erkölcsi és anyagi érdekének szoktunk 
nevezni.

A középiskolával elérjük azt, hogy a siketnémák előtt a 
hivatalnoki pályát is megnyitjuk. Általában nem rajongok azért, 
hogy a siketnéma hivatalnokká legyen, azonban nem egy siket
néma tulajdonságai kötelességünkké teszik, hogy részükre a sovány, 
de biztosabb tisztviselői kenyérről is gondoskodjunk.

Miért?
Minden intézetben akadunk néhány olyan növendékre, akik 

kiváló, vagy legalább jeles tanulók, de a kézügyességi tárgyakban 
gyengék, néha az utolsók. Szóval: okos, jó tanulók; figyelmes 
udvarias gyermekek, de nagyon ügyetlenek. Előre látjuk, hogy a 
kezűkben az ekevasból még szög is alig leszen. Az ilyen gyer
mekek az iparos pályán zöld ágra nem igen fognak vergődni. 
És itt parancsol a szükség, amely azt mondja, hogy az ilyen 
gyermekek megélhetéséről is gondoskodnunk keli. Egyrészt azért 
is fölötte szükséges az alsófokú középiskola felállítása. Egyrészt, 
mondom, mert másrészt és főképen növendékeink magasabb 
műveltsége, intézeteink nívójának és ezzel együttműködésünk fon-
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tosságdnak emelése lebeg szemem előtt, amidőn e kérdésről 
irok.

Ki az, aki ezt meg nem érti? Vagy szükséges-e azt bőveb
ben magyarázni, hogy így majdan nemcsak különleges tanítá
sunkra, fáradságos munkánkra hivatkozhatunk, hanem intézeteink 
nívójára is?

Én tehát mindkét intézményt és mindazokat, akiknek ez új 
intézetek létrehozásában szerepük volt és van, a legmelegebben 
üdvözlöm és óhajtom, hogy a siketnémák érdekében is mihama
rabb adassanak át rendeltetésüknek!

Mivel csak általánosságban akartam szólani, a részletekre 
nem terjeszkedem ki.

Végül azt a reményemet fejezem ki, hogy a halló-siketnémák 
intézete is mihamarabb a megvalósulás stádiumába jut.

Úgy legyen 1
Scholtz Lajos.

A vakok ügyének kül- és belterjes fejlődése az 
utolsó tíz év alatt.

Kellemes érzelmek támadnak lelkemben, hogy a vakok ügye 
tüneményes fejlődést mutat hazánkban az utolsó 10 év alatt. Mint 
a leláncolt Prometheus, évtizedeken át nyögött az ügy, míg végre 
elérkezett a 19. század és a humánus érzelmektől táplált közszel
lem új életet öntött belé. Ma már észak és dél, kelet és nyugat 
Magyarországon suhog a vessző, kattog a padolló és ropog a 
Braille-írás. A humánus közszellem kiragadta a vak kezéből a 
koldusbotot és visszahelyezte arra a piedesztálra, amelyről a sors 
letaszította, vagyis az öntudatos iparosok tisztes csapatába.

Egy jó órában fogant gondolat, mondhatnám ihletett eszme 
volt a szűk körre szorítkozó és abban mozgó vakok Ön és 
betegsegélyző társas körének 1897-ben való megreformálása. 
Szükségét érezték maguk a vakok, kiknek ezen intézmény létesí
tésében és kormányzásában igen jelentős szerep jutott, de még 
inkább szükségét érezték azok a szerencsétlenek, akik falanx-so
rokban várták felvételüket az egyesület által fentartott műhelyekbe.

A reform egyszerre, szinte varázsütésre életképessé tette az
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nyert ez a körülmény a címben is, amennyiben a vakok önse
gélyző egyesületéből Vakokat gyámolító országos egyesület lett.

Az országos egyesületet a közoktatásügyi kormány anyagilag 
és erkölcsileg támogatta, a vakok budapesti országos nevelő- és 
tanintézete pedig az 1900-ban megkötött egyezmény értelmében 
kiképzett növendékeit engedte át és később az egyesületi gond
nokot az intézet gondnokává nevezte ki a kultuszkormány s kü
lönös feladatává az ipari oktatás irányítását tette. Szóval az egye
sületet az intézethez fűzte szoros kötelékekkel.

A vak munkásoknak a látókkal való versengése rengeteg 
ipái i pi oductumot termelt, mely szükségessé tette, hogy az egyesület 
bolthelyiséget nyisson és nagyobb vállalatoknál értékesítse termé
keit. Mindkét vállalkozását a siker koronázta. A termékek értékesítése 
és a közönség részéről a vak munkásoknak felkarolása csakha
mar homloktérbe helyezték az egyesületnek azon programm- 
Pontját, hogy vidéken is létesít foglalkoztató műhelyeket és fiók 
egyesületeket. Az inspirációt a közoktatásügyi kormánytól kapta, 
az övé azonban az érdem, hogy az eszmét megvalósította.

így létesültek fiók-egyesületek Szegeden, Temesvárt, Szom
bathelyt, Miskolcon és Kolozsvárt. Legújabban pedig megalakí
totta az újpesti fiók egyesületet, melynek feladata munkaképtelen, 
vagy beteg vak embereket befogadni és őket ápolni. A fiók 
egyesületek szoros kontaktusban állanak a főegyesülettei, annak 
anyagi és erkölcsi támogatását élvezik; jóllehet egyik kardinális 
feladatuk volna a főegyesületet segíteni, mert ez lát el legtöbb 
vakot. Azonban ez még pium desiderium.

Ezen egyesületek tagadhatlanui küzdenek a létfentartás 
nehézségeivel. Legnagyobb bajuk ott van, hogy nincsen elegendő 
anyagi tőkéjük, mely körülmény több, itt alig kifejthető okokban 
rejlik. Nyugtassuk meg magunkat azzal a mindig igaz közmon
dással : Minden kezdet nehéz. Fog jönni még egy jobb idő, 
amidőn a mai állapotok konszolidálódnak.

A főegyesület a vidéki egyesületek létesítésével, anyagi és 
erkölcsi támogatásával még korántsem fejezte be működését. Leg
alább szent hitem s: érint nem. Hiszen a statisztika 16,000 vak 
emberről számol,be, ma pedig csak körülbelül annyiról gondoskod- 
hatik, ahány 100-at elhagytunk a kerekszám kedvéért a 16000-ből. 
Sőt még annyiról sern! Bűnben fogant gondolat volna a vakok 
ügyének extensiv fejlesztésével való felhagyás, mikor annyi szegény 
vak ember kér bebocsáttatást és munkát s az alamizsna keserű



hulladékait a jól niegérdemlett munkabér édes gyöngyöreivel óhajtja 
felcserélni!

Példát ad erre a közoktatásügyi kormány is. A múlt év fo- 
fyamán a vakok budapesti orsz. intézetét egy újabb szervvel, 
duóval egészítette ki. Eddig ugyanis 8—10 éves korban nyertek 
a vak gyermekek felvételt, most azonban 5 éves korban már fel
vétetnek. A folyó tanévben pedig az iparos tanoncok részére 
Szegeden és Szombathelyt ifjú vakok iskolája címen újabb inté
zeteket létesített. Ezen intézetek növendékeinek tartásdíját a vako
kat gyámolító orsz. egyesület vállalta magára, a tanerőt és a fel- 
szerelési tárgyakat a kultuszkormány fizeti. Az intézetekkel kap
csolatosan vannak a foglalkoztató műhelyek, melyekben az iparos 
tanoncok kiképzésüket nyerik.

Kívánatosnak jelzem, hogy a foglalkoztató és az intézet 
vezetése egy kézbe tétessék le, mely egy felöl költségmegtakarí
tással jár, másfelöl az egyöntetű vezetés így biztosítva látszik 
és az ügynek kifelé való képviselete természetszerűvé lesz. 
Csupán adminisztratív szempontból merülhetnek fel nehézségek, 
de ügyes és tapintatos egyén ezeket könnyen eloszlathatja.

A folyó tanévben még egy nagyszerű intézménnyel gyara
podott a vakok oktatásügye, a lovag Wechselman-féle nevelő és 
tanintézettel. Ez az intézet páratlanul áll a maga nemében, ameny- 
nyiben saját alapítványából épült és abból tartja fenn magát. Az 
intézet csupán 50 növendéket vehet fel, nem ugyan helyiségei és 
a rendelkezésre álló 1,200000 korona tőke évi kamatjövedelmének 
a növendékek eltartási költségéit — illetőn talán elégtelensége 
miatt, hanem mert az alapító végrendelkezését úgy kívánta fen- 
tartani. A Wechselman féle intézet országos intézet, amennyiben 
a vakokat az ország bármely vidékéről felveheti, létszámuk azon
ban az 50-et nem haladhatja meg. Ennek a számnak fele izraelita, 
kell hogy legyen.

Még egy, korra nézve a második helyen álló nevelő inté
zetről kell megemlékeznem, t. i. a vakok kolozsvári intézetéről, 
mely szintén az utóbbi 10 évben létesült. Boldogult Erzsébet 
királyné halála alkalmából határozta el Szvacsina Géza polgár- 
mester indítványára a tanács létesítését. Ezt az intézetet a közok
tatásügyi kormány támogatja, amennyiben évi segélyt biztosít ré
szére és tanerővel látja el.

A három nevelő intézetbe u. m. a két budapesti és a kolozs
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váriba a felvételi kor 8—10 évben van megállapítva/) ellenben a 
most létesült ifjú vakok iskolája a törvény értelmében csak 14 
éves korban veheti fel folyamodóit. A nyájas olvasó, ha alapos 
megfontolás tárgyává teszi a kétféle intézménynél megállapított 
felvételi kort, kétségtelenül arra az eredményre jut, hogy 
a 10 éven felüli vakok egészen 14 éves korig nem vehetők fel 
az intézetekbe. A nevelő intézeteknek van ugyan egy kitételük, 
mely megengedi a 10 éves koron túl való felvételt is, de ez csak 
a későbbi korban megvakultakra vonatkozik. Ezt a passzust néze
tem szerint feltétlenül módosítani kell, még pedig akképen, hogy 
a felvételi kor tekintet nélkül arra, hogy mikor vakult meg a 
gyermek, 14. életévig terjesztessék ki. Az ilyenek az előkészítő 
osztály elhagyásával az első osztályba volnának beosztandók s 
az írás-olvasásból külön órában oktattatnának. Esetleg részükre 
külön alsóbbfokú ipari osztály létesíttetnék. Az intézetben való 
maradhatásuk korhatára egyenlő volna a többi növendékekével, 
vagyis a 18. életévben állapíttatnék meg.

Nehogy valaki kicsinyes álláspontra helyezkedhessék, sietek 
kijelenteni, hogy a felvételi korhatárnak kitolása egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy az ifjú vakok iparos tanonc iskoláitól elhalászni 
óhajtanok a növendék anyagot. Kívánságunk rugója sokkal neme
sebb forrásból ered s nem egyéb, mint a szegény vak gyerme
kek részére mielőbb megnyitni az oktatás csarnokait és tétlensé
gükből kiragadva a szellemi életbe helyezni.

Egyik ifjú vakok intézetének nagyon tisztelt igazgatója azzal 
a kérelemmel fordult a vakok budapesti orsz. intézetének igaz
gatóságához, hogy juttatna neki az ottani szempontból túlhaladott 
korú növendékeket felvétel végett.

Hát ezt a kérelmet most teljesíteni szabályzataink értelmében 
tisztára lehetetlen volt, mert aki nálunk már fel nem vehető az 
ifjú vakok tanonc iskolájába még fel nem vehető. Ellenben, ha 
a korhatár kitágítta'tik, akkor a vakok budapesti orsz. intézetébe 
felvételért folyamodók között 14 éves kort megközelítők annyian 
lehetnek, hogy a vidéki intézeteknek bőségesen jut belőlük, csak 
képesek legyenek eltartani.

Kijelentjük még azt is, hogy mi első sorban 5—10 éves 
korú gyermekeket veszünk fel, túlhaladott korban levőket akkor, *)

*) Újabban a budapesti intézetben az 5. évtől.



ha a közoktatásügyi kormánytól erre a betöltött alapítványi helye
ken kívül engedélyt nyerünk.

Azt hisszük ezen kijelentésünk a legszélesebb köröket ki 
fogja elégíteni és kívánságunk teljesítését mindenki méltányosnak 
és a vak gyermekek oktatása érdekében célirányosnak fogja tar
tani.

Hogy a belterjes fejlesztés munkájának eszmemenetét tovább 
fűzzem, tudnunk kell, hogy egyik fontos feladatát képezi a vakok 
intézeteinek a Brailte-rendszerü könyvtár létesítése. Ilyen könyvtár 
tudomásom szerint minden intézetnél van; már t. i. amilyen. 
Legnagyobb könyvtára van a budapesti orsz. intézetnek. Az 
1907—08. iskolai évben kiadott Értesítő szerint a könyvtár 377 
kötetből áll, mely azóta is néhány kötettel szaporodott. A Braille- 
rendszerü könyvtár létesítésére való törekvés egykorú ezen írás
mód feltalálásával és csaknem egykorú a vakoknak mint tömeg
nek müveit emberekké való nevelésére irányuló törekvésekkel. 
Hazánkban Náray-Szabó Sándor, majd Pivár Ignác igyekeztek a 
könyvtár alapjait megvetni. Később pedig Vitár Rezső gondnok 
buzgólkodott e terén, bár kevés sikerrel. Különösen Náray- 
Szabó Sándor miniszteri tanácsos karolta fel lelkesen az ügyet 
és több előkelő úrhölgyet nyert meg a Braille-könyvtár részére. 
E célra intézetünk több írógépet is szerzett be előkelő hölgyek
nek. Sajnos ezen törekvés egyenlőre nem hozta meg a hozzáfű
zött sikert. Külföldön pedig épen előkelő hölgyek társasága vetette 
meg a vakok könyvtárának alapjait!

Miután a jelzett módon vázolt kísérletek a kívánt eredmé
nyeket nem hozták meg, a vakok orsz. intézetének igazgatósága 
elhatározta, hogy a kebelén működő önképző-kör tagjainak figyel
mét fogja ebben az irányban felhívni. Szinte axiomajellegüvé vált 
ama nézete, hogy a vakok könyvtárát a vakoknak kell megcsinál- 
niok. És valóban a serdültebb és a magyar helyesírással tisztában 
levő növendékek nagy buzgalommal fogtak az íráshoz. Az 1907— 
1908. évi értesítőben nagyon értékes munkaerőket találhatunk. 
Voltak olyan növendékek, akik egy tanév leforgása alatt 41 kötetet 
írtak. Ennek az igazi sysifusi munkának eredményei tették lehe
tővé, hogy megnyithattuk a könyvtárt, még pedig nemcsak növen
dékeink részére, hanem az ország összes vakjainak, akik olvastak 
Braille-rendszerben és akik a könyvtár tagjaivá lettek. Könyvtá
runkból tehát kölcsön könyvtár lett, melynek minden vak ember 
tagja lehet, ha az évi egy korona tagsági díj beküldésével felvé
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telre jelentkezik. A könyvtári teendőket a nyomdász látja el és a 
pénzügyi dolgok kezelésére az önképző-kör tiszteletbeli elnöke, 
az intézetnek egyik agilis tanára válalkozott.

A kölcsönkönyvtár alapjai ekként meg volnának vetve, most 
csupán a mikénti gyarapításról kell gondoskodnunk. A könyvtár 
gyarapításának forrásait a következőkben jelöljük meg: 1. Rendes 
munkásai az önképzőkör tagjai. 2. Azok a vakok, akik az inté
zetnek növendékei voltak és felajánlják szolgálatukat a kölcsön
könyvtár céljaira. 3. Előkelő úrhölgyek, akik a vakok iránti tisz
teletből vállalkoznak a könyvtár gyarapítására. Az őnképző-kör 
munkásait az intézet a kölcsön könyvtár javadalmából a tanév 
végén mérsékelt jutalomban részesíti. Sőt oda törekszik az igaz
gatóság, hogy a kisebb alapítványok kamatjövedelmei felettes ható
ságának engedelmével erre a célra fordítassanak. Ezen jutalma
zásnak, mely a tanév végén mindenkor a közönség jelenlétében, 
tehát nyilvánosság előtt történik, meg van a remélt eredménye, 
mert a növendékek között nemes versengést teremt.

Az intézet volt növendékei vagy mérsékelt díjazás fejében, 
vagy pedig ingyen írnak s gyarapítják a könyvtárt. Ivét 7 fillér
rel szoktuk fizetni. A harmadik csoportban sorozott úrhölgyek 
természetesen ingyen írnak. Ez idő szerint 7—8 ilyen jólelkü 
úrhölgy ír az intézetnek. E téren újabban Szily egyetemi tanár 
szemorvos fejt ki agitácionális tevékenységet, máris több úrhölgyet 
nyert meg az ügynek, odaadó munkásságával, anyagi áldozatok 
nem kímélésével és szeretetreméltó modorával.

Szily tanár a könyvtár üggyel behatóan foglalkozik és e sorok 
Írójával többször conférait. Neki ugyanis kedvenc eszméje, hogy 
egy tekintélyesebb úrhölgy körül fiatal leányok, vagy előkelő 
úrhölgyek csoportosulva téli időben kurzusokat tartsanak. Napon
ként 1 — 2 órát írnának a vakok számára. Az Írógépet és a papír
anyagot maguk vennék, szóval ez a kis kolónia nem kérne az 
ügytől anyagi befektetést. A vakok budapesti intézete a tanár 
úrnak emez önzetlen törekvéseit tőle telhetőén támogatja, részére 
mindig szolgálatra készen áll.

Valóban, ha valaki megalapíthatja az előkelő úrhölgyek Braille- 
társaságát, akkor Szily Adolf dr. tanár az. Páciensei körében sok 
olyan előkelő hölgy van, aki neki köszönheti látóképességének 
épségben maradását, vagy ha az oly mérvben csökken, hogy 
különösk'épen kell kímélnie, ismét ő az, aki tanácsokat adhat sze
mének óvására és megmutatja az irányt, mely téren értékesítheti



szabad idejét. Szily tanár kezdeményezésétől, épen ezen vázolt 
okoknál fogva, sokat várhat a vakok könyvtár ügye.

A budapesti Braille-társaság kiinduló pontja lehet vidéken 
működő hasonló társaságoknak. Mert bizony sok Braille-társaságra 
van szükségünk, hogy a tanult vakok olvasni vágtát kielégíthes
sük. Tudnunk kell, hogy ezek a müvek a folytonos kezelés követ
keztében igen gyorsan pusztulnak, a pontok lenyomódnak, a kötés 
a könyv nagy terjedelme miatt időnek előtte tönkre megy stb.

Per tangentem említem fel, hogy kívánatos volna ezeket a 
társaságokat a kormánynak erkölcsileg támogatni, a legtevékenyebb 
úrhölgyeket kitüntetésben részesíteni, mert életképességüket a
kormányhatalom protektorsága nagyban növelné.

Washingtonban a vakoknak külön könyvtár épületük van, 
melyben több ezer inü nyer elhelyezést; mi természetesen ilyenre 
gondolni is alig merünk, azt azonban, hogy több ezer müvet 
számláló könyvtárunk legyen, csak úgy érhetjük el, ha a társada
lom müveit rétege ebben a munkánkban segítségünkre lesz.

Herodek Károly.
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Az elemiesség és részletesség a gyengetehetségüek
oktatásában.

Még a hozzá nem értő is sejti, hogy az oktatásnak más, az 
általánostól eltérő eszközhöz és módokhoz kell fordulnia akkor, 
amikor szellemileg visszamaradt, korlátolt értelmi képességű gyer
mekkel áll szemben. De mik azok a különleges elvek és el|árások, _ 
amelyeknek tudatos aTOmázlsa^jszefencseTTen egWneFtanlTását 
is eredményessé tehelL?
“ “ Ez^Kerdés már a szakembereket is érdekelheti.

Legtöbb helyütt, ahol a gyengetehetségüek tanításának elvei
ről, módszeréről van szó, többnyire csak általános érvényű kije
lentéseket találunk. ..Itt általában ugyanazöTTTaHanHőTTYzem eTŐffT“ 
mint a normális gyermekeknél, csakhogy tanításunknak elemibbnek, 
részletezőbbnek és szemléletiesebbnek kell lennie.“ Így szól a 
legtöbb esetben a szakférfiak tanácsa.

Nem vonható ugyan kétségbe, hogy az effajta különbözte- 
tések teljesen helyesek, kifogástalanok, de már azt a magam tapasz
talatából tudom/ hogy a gyakorlat számára vajmi kevés értékkel 
és jelentőséggel búnak, ha a kérdést nem részletezzük,” nénTviTaT 
gítjuk meg több oldalulag. Sajnos bizony, hogy„£i£e, különben 
még a külföldön is szegényes módszertani irodalmunk nem fordít 
kellő gondot. Pedig érzi mindenki, aki gyengetehetségüekkel
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foglalkozik, hogy a részletekbe is behatoló módszertani kérdése- 
‘nknek tisztázására-¿gltóetT s z ü k s é g ü E a n. B hogy mw sinr« 
mind ez ideig vaioban speciális oktatástani irodalmunk, sem itthon 
sem más országokban, annak okát én részben abban találom" 

'^en ToTan nem találják elegendőnek, kielégítőnek az egyes 
esetekben gyakorlatilag szerzett tapasztalataiknak közrebocsájtását 

Velemenyem szerint, amiként a szellemi fogyatékosság igazi 
psychologiáját csakis a számtalan eltérő eseteknek egyenkinti figye
lembe vétele teremtheti meg, éppen úgy ez oktatási ág módszpr-
tana is apró megfigyeléseken épülhet fel. _ ~........... ...  .............

cz^a Felfogás és a Belső kényszerűség visz arra hogy e 
sorok keretében elmondjam, miként értelmezem én tanításomban 
a sokszor hangoztatott, e).eraiességet, szemléletiességet és részle
tességet, oktatásunk e három fő elvét.

,. Tanításunk elemies akkor, ha úgy dolgozza fel, oly alakban 
adja elő az anyagot, hogy tanítványaink annak minden részletét 
befogadni, róla fokról-fokra képzeteket, fogalmakat Ítéleteket és 
következtetéseket alkotni képesek legyenek.

Részletező lesz tanítási eljárásunk az által, ha minden egyes 
alkalommal felkeresi, felkutatja, felszínre hozza a tárgyhoz tartozó 
legkisebb részleteket is, elmondja mindazt, ami vele összefügg 
amit róla tudni hasznos és szükséges.

Csaknem magától értetődő, hogy mindkét elvnek követése 
feltételezi a szemléletiességnek szigorú szem előtt tartását is. 
Mondhatnám, hogy csakis oly ismereteket lehet igazán elemies 
módon tárgyalni- csakis azoknak részletezése jár föltétien ered
ménnyel, amelyeket az érzékszervek útján juttathatunk a gyermekek 
leikébe.

Amikor tehát a gyengetehetségüek oktatásának itt felvetett 
elveiről beszélünk, tulajdonképen egymáshoz egész közel fekvő 
egymástól alig elválasztható fogalmakat fejtegetünk.

De nézzünk kissé e dolgok mélyére a pedagógiai gyakorlat 
szemüvegen keresztül.

Tegyük fel, hogy célom a pénznemek megismertetése. Azt 
minden pedagógus megteszi, hogy megfigyelteti a pénzdarabok 
alakját nagyságát, színét, anyagát, értékét, összehasonlítja őket 
különböző szempontok szerint. Egyik-másik talán kiterjeszkedik 
az ercpenzek csengésére is. De már melyik elemi iskolai tanító 
tartaná fontos feladatának tanítványait a pénzeknek tisztán tapintás 
vagy hallás utján való felismerésére képesíteni. Ha csak a gyakorlati 
szempontot tekintenék, úgy mi is elhaladhatnánk e fölött, mert 
az eleiben a mi tanítványunk se lesz arra utalva, hogy kitapogassa 
vagy hangjukról ismerje meg a tárgyakat, mint a vak. Igen ám’ 
de mi sokoldalú szemléltetésre törekszünk s azon vagyunk, misze
rint tanítványaink minden érzékszerve kellő gyakorlásban része 
süljön. Máskülönben pedig, amikor pld. az 1 koronást a szemét 
behunyt gyermek kezébe adom, ha megkövetelem tőle, hogy a 
háta mögött leejtett pénzdarabot nevezze meg, nemcsak érzék
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szervét fejlesztem, hanem tisztábbá, világosabbá teszem lelkében 
a pénz fogalmát. Az épérzékü gyermek előtt elég egyszer-kétszer 
megmutatnunk és megneveznünk a pénzek alakját, de a mi tanít
ványunkkal meg is kell azt tapintatnunk, különben felületes s a 
gyakorlati élet számára is kétes értékű munkát végezünk.

Minden tárgynak több fajtájú jellegzetes tulajdonsága van, 
amelyek legtöbbje nemcsak a szemnek, de a fülnek, a tapintás
nak, sokszor az Ízlelésnek és a szaglásnak is szól. Igazi fogalma 
csak annak van a tárgyról, aki azt egyetlen jellegzetes tulajdon
ságáról is képes felismerni.

De tovább fűzőm példámat. Nem szembeötlő tulajdonsága-e 
az ércpénznek az, hogy gurítani és pörgetni lehet ? De bizony 
az s mégis kevés pedagógus tartja szükségesnek tanítványait erre 
is megtanítani. Nekünk azonban itt is meg kell állnunk, körül kell 
tekintenünk, mert a mi növendékünk kevés dolgot fedez fel 
magától. Sokszor megütközéssel vehetjük észre, hogy különben 
elég értelmes tanítványaink még egy pénzdarab elgurítására, vagy 
megpörgetésére sem képesek. Megtanítottuk-e őket rá ? Gondol
tunk-e tanításunk közben erre az egyszerűnek látszó, de bizony 
nagy általános képző erővel bíró kitérésre ? Bizony tudom, sok 
esetben nem, jóllehet maga a gyermek is vezet bennünket a 
helyes irány követésére.

Gyakorlatomban előfordult, hogy egyik tanítványom ezt a 
közbeszólást kockáztatta meg: „A korona mindenütt gurul,“ Helyes 
lett volna-e, ha ezzel ily egyszerű szóbeli magyarázattal bánok 
el: „A homokban nem gurul a korona.“ Nem bizony, s nem is 
így jártam el, hanem a gyermek kezébe adtam a pénzt s utasí
tottam, hogy próbálja azt a homokban megpörgetni, vagy elgurí
tani. Maga látta, tapasztalta, hogy a homokban megakadt a tárgy. 
Ezután mi nehézséget sem okozott e helyes Ítéletek megalkotása: 
„A pénz csak a padion, asztalon, földön (szóval szilárd ^alapon) 
gurul, de a homokban nem, mert belefuródik, megakad.“

Még egy előfordult esetet említek fel. A gyermekek ítélő
képességének tanulmányozása céljából feltettem egy alkalommal 
ezt a kérdést osztályomnak: „Hány gyermek fér el ebben a pád
ban ?“ Az egyik csoport úgy vélte, hogy 3, a másik csoport azt 
hitte, hogy 4. „Kinek van igaza?“ kérdezém. „Próbáljuk meg!“ 
harsogott a gyermeksereg. Meg is próbáltuk s kiderült, hogy 
mind a két válasz helyes lehet, mert amikor nagyobb gyerme
keket ültettem a padba, akkor csak hárman fértek be, a kisebbek 
közül azonban négy is talált helyet.

Még több példát is hozhatnék fel gyakorlati működésemből 
annak a feltüntetésére, hogyan gondolom én a gyengetehetségüek 
tanításában az elemiesség, szemléletiesség és részletesség elvének 
megvalósítását s mikben látom — a többek közt a mi mód
szeres eljárásainknak különlegességét. De azt hiszem, némileg 
már a most előadottakkal is megértettem magamat.

Előre számolnom kell azonban azokkal, akik röviden ismer
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tetett eljárásaimban túlzást látnak s azt vélik, hogy ilyen kitéré
sekkel szétforgácsoiódik a figyelem s elterelődik az érdeklődés a 
tanítás tulajdonképeni tárgyától. Megadom mindezekre a fele
letet.

Ha ismerjük a gyengetehetségü gyermekek képességeit, ha 
tudjuk azt, hogy az ő szellemi elhaladásukban a legkisebb 
szalmaszál is jelentékeny akadályt képezhet, úgy azt a törekvést, 
mely oktatásuknál a legnagyobb, a legkörültekintőbb elemiesség
gel kiván eljárni, eléggé méltányolnunk nem is lehet. A gyakorlati 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy ezek a gyermekek az ismeret- 
szerzésben lassan jutnak előre, önmaguktól felfedezni semmit sem 
képesek s ha egy dologról szereztek is már áttekintést, hasonló, 
de nem teljesen azonos esetben 'maguktól eligazodni nem igen 
tudnak. A fasorról pl. már lehet fogalmuk s mégis amikor ezt 
találom kérdezni: „Hány sor gomb van a kabátomon ?“ — könnyen 
nyerhetem ezt a feleletet: „8 sor.“ Mert ő csak 8-at lát s nem 
két sorban elhelyezett 8 gombot.

Ilyen észleletek mellett fölösleges-e hát, ha figyelmemet 
mindenkoron kiterjesztem a tanítás legaprólékosabb részleteinek 
érzékeltetésére és begyakorlására is ?

De csak látszólagos a figyelem szétszórására vonatkozó fel
tevés is, mert hisz a kérdés mindig az illető tárgy körül forog, 
annak egy-egy jellegzetes, sokszor azonban kellőleg nem mélta
tott tulajdonságát tisztázza, vagy más tárgyakkal való okozati 
összefüggését világítja meg. Képzelhető-e nagyobb érdeklődés a 
tanítás iránt a gyermekek részéről, mint akkor, amikor általuk is 
könnyen érthető ismereteknek könnyed, játékszerű módon való 
elsajátításáról van szó ? Aligha! S ha ez így van s ha igaz az, 
hogy maradandó tanítási eredményeket csakis a gyermekek érdek
lődésének felkeltése révén tudunk elérni, úgy a tanítás elemies
ségének és részletességének elvét teljes mértékben fenn kell tarta
nunk s a gyakorlatban a szó teljes értelmében keresztül is kell 
vinnünk. Mit érne az, ha gyengetehetségü tanítványunk kívá
natra előszedné emlékezetének tárházából Európa valamennyi 
országának nevét, de e mellett nem tudná felfedezni a leggyak
rabban előforduló tárgyak és jelenségek okszerűségét sem s nem 
volna képes megválogatni eszközeit a legelemibb célok elérése 
érdekében.

Csak azt akartam ezzel mintegy érinteni, hogy a részletes 
és elemies eljárás szigorú követése azért is jó, azért is kívánatos, 
mert megóv bennünket a túlzásoktól, visszatart bennünket a tan
anyagnak idegen, elérhetetlen világban való keresésétől s leköt 
bennünket ahhoz, ami közvetlen környezetünkben fekszik s ami 
alapos kutatás mellett, kimeríthetetlen, érdekes, az észfejlesztés és 
a gyakorlati élet szempontjából egyaránt értékes anyagot nyújt.

Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy hitem szerint az
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ilyen közönségesnek s köztudomásúnak látszó módszeres kérdések 
közreadása egyszerűségük mellett is szolgálhatnának valamennyiünk 
okulására s hozzájárúlhatnának különleges oktatási módszerünk 
mielőbbi teljeTlaaTaKtttfeáiTOzr----- —--------- -—  ------- -— - Cxl

A mi ünnepünk.
Ritka szép, kedves és lélekemelő ünnep folyt le f. hó 5-én 

este a Kigyó-téri királyi bérpalotában levő Kovács-féle vendéglő 
helyiségében. Hazánk minden részéből vagy 70 gyógypedagógus 
jelent meg, hogy kifejezést adjon ragaszkodásának, szereteténelc 
és nagyrabecsülésének Berkes János igazgató, szaktanácsi előadó, 
lapunk felelős szerkesztője iránt, abból az alkalomból, hogy 
Ő Felsége őt a Ferenc-József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

A kartársi szeretet ezen páratlan megnyilatkozását és az 
ünnep fényét s kedvességét nagyban emelte az a körülmény, 
hogy azon dr. Náray-Szabó Sándor min. tanácsos, a gyógypeda
gógiai ügyosztály vezetője, valamint dr. Tóth István fogalmazó és 
Ascher István számtanácsos is megjelent.

Az ünnepélyt a budapesti gyógypedagógiai intézetek ren
dezték s részt vettek azon a tanítóképző előadó orvosai, valamint 
az intézetek orvosai is. A pompásan kivilágított termekben este 
8 óra előtt már élénk sürgés-forgás jelezte a helybeli és vidéki 
vendégek megérkezését, a kölcsönös üdvözlések közepette sajná
lattal nélkülöztük a váciak egy részét, akik mint később értesül
tünk, kellemetlen vasúti baleset következtében igazgatójukkal 
egyetemben arra voltak kárhoztatva, hogy az ünnepség alatt a 
vác-budapesti vonal nyilt pályáján hidegben, fagyban veszte
geljenek.

A vacsora megkezdése előtt dr. Náray-Szabó Sándor min. 
tanácsos, ügyosztályunk vezetője körülbelül a következő szavak
kal adta át a kitüntetettnek a iovagkeresztet.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim 1 Engedjék meg, hogy 
úgy a vidékről, mint a székesfővárosból megjelenteket szivem 
melegével üdvözöljem és Berkes János barátomnak O császári 
és királyi apostoli Felségének magas kitüntetését: a Ferenc- 
József-rend lovagkeresztjét átnyújthassam. E kitüntetés mind
nyájunk lelkében örömet fakaszt. Jelen alkalommal nem kívánom 
kiváló érdemeit felsorolni, hisz önök vele együtt működ
nek s így jól tudják, hogy a gyógypedagógiának nincsen ága, 
ahol ő ne éreztetné áldásos működését. Így a tanítóképző, az 
egyes szakok és az irodalom fellendülése: mind sokat köszön
het neki. Most inkább a kitüntetésről szólok, mely nagyságával 
egyedüli ezen a téren s melyből azt az örvendetes következte
tést vonhatjuk, hogy jogos kérelmeik s óhajaik a jövőben
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fokozottabb mértékben hallgattatnak meg. Mélyen tisztelt Höl
gyeim és Uraim! Ez a kitüntetés arra is szolgál, hogy a mun
kából ezután még jobban kivegyük részünket. Örömmel jelen
tem meg körükben, hogy személyesen adjam át a kitüntetést. 
1 eszem ezt azon óhajtással: engedje a Mindenható, hogy 
Berkes János munkásságának gyümölcseiben még sokáig- gyö
nyörködhessünk.

Éljenzés és taps között tűzte Öméltósága Berkes János mellére 
a lovagkeresztet.

Az ünnepelt hálás szavakkal köszönte meg Ő Felsége kegyét, 
valamint a miniszter úr, különösen pedig a tanácsos úr azon 
jóakaratát, hogy őt a kitüntetésre előterjesztették. Kifejezte, hogy 
e kitüntetés meggyőződése szerint nemcsak az ő személyének, 
hanem az egész gyógypedagógiai oktatásügynek a kitüntetése s 
igerte, hogy nem szűnik meg továbbra is, ha lehet még nagyobb 
buzgósággal és szeretettel működni azon a téren, mely neki 
kiszabatott.

Ünnepi hangulatban ült ezután asztalhoz a társaság.
A vacsora alatt az első felköszöntőt Klis Lajos mondotta 

gróf Apponyi Albert miniszterre, arra a kimagasló nagy emberre, 
aki szeretettel viseltetik ügyünk és annak munkásai iránt. A lelkes 
éljenzes lecsillapultával Ákos István, mint a gyógypedagógiai 
oktatásügy legidősebb munkása, szólalt fel s párhuzamot vonván 
a lefolyt negyed század kezdete s a mai nap eredményei között 
vázolta azt a nagy fejlődést, amelyet oktatásügyünk, különösen az 
utóbbi másfél évtized alatt elért. Az őszinte elismerés hangján 
köszönte meg azt a lángoló ügyszeretet, lankadatlan kitartást, 
amelyet ügyosztályunk vezetője közel negyed százados hivatalos
kodása alatt kifejtett s annak a reményének adott kifejezést, hogy 
ez a munkás múlt zálogul szolgál arra, hogy a tanítóképzés, az 
egyenek anyagi helyzetének emelése, valamint a szolgálati idő 
leszállítása tekintetében fennálló óhajok is, ha nem is a közel 
jövőben, de fokozatosan teljesedésbe mennek. Poharát oktatás
ügyünk vezérére Náray-Szabó Sándorra emelte s kívánta, hogy 
őt a gondviselés családja, a mi ügyünk s a haza javára sokáig 
eltesse.

Öméltósága válaszában többek között a következőket mondta : 
Bocsánatot kérek, hogy másodszor veszem igénybe figyel

müket, de kötelességem az elhangzott szavakra reflektálni. 25 
éve lesz már, hogy a gyógypedagógiát, ezt a kis elhagyott 
palántát gondozásomba vettem. Ez idő alatt sikerült elérnem, 
fjogy a gyógypedagógiát, ha nem is oly terebélyes fává, — mint 
Ákos mondotta — de számottevő tényezővé tettem. Erre azon
ban csak úgy voltam képes, hogy m. t. barátaim szívvel s lel
kesedéssel támogattak. Büszkeséggel mondhatom, hogy egyes 
ágakban még a külföld irigylését is kivívtuk. Mélyen tisztelt 
Uraim és Hölgyeim ! E fejlesztésben az önök lankadatlan mun
kássága is méltó részt vett. Különösen a képzés mai szinvona-
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Iára való emelése képezte legfőbb törekvésemet. Amiért a kép
zés mai formájára törekedtem, az az önök ügyének előbbre- 
vitele érdekében történt, mert csak az egyetértés — a szín
vonal emelésének — erejével sikerült elérni, hogy Önök részére 
a nyolcadik osztály is megnyíttatott. Ha mégis a fejlődés nem 
a kívánt gyorsasággal történt, ez kizárólag pénzügyi nehézsé
geken múlt. Az én célom egy elégedett tisztviselőkar, mert jól 
tudom, hogy csak azzal lehet eredményes munkát végezni. 
Ennek elérésére erkölcsi alap kell. Egyesitsük tehát erőnket 
kartársi szeretettel s mienk a diadal. Erre az egyetértésre, közös 
munkára emelem poharam s remélem, hogy céljaik elérésében
ezután is segítségükre lehetek.

A nagy tetszéssel fogadott beszed után az ünnepeltet köszön
tötték fel és pedig a siketnémák intézetei részéről Klis Lajos, a 
vakok intézetei részéről Herodek Károly, a gyengébb képessé
gűek intézetei részéről Éltes Mátyás. Az ünnepelt Berkes János 
válaszában köszönetét mondott a személye iránt megnyilvánult 
ragaszkodásért s azért a szeretetért és megtiszteltetésért, melyet 
nemcsak kartársai, de a körünkben megjelent tisztelői részéről is
tapasztalt. , , .

Fel köszöntőt mondottak még dr. Tóth István min. fogalma
zóra Kirschenheuter Ferenc, Ascher István számtanácsosra pedig 
Skultéty Lajos s végül dr. Sarbó Arthur, aki az ünnepelt távol
levő kedves nejét éltette. A társaság a legjobb hangulatban a 
késő éjjeli órákig együttmaradt, s az éj már jó előre haladt, midőn 
szétoszlottunk egy igazán kedves este emlékét vive magunkkal.

Hiányos volna a krónika, ha az elismerés hangján nem 
emlékeznénk meg a budapesti intézetek tantestületeinek fárado
zásairól, akik a rendezés munkáját olyan ügyesen s megelége
désre végezték.

Hő óhajtás, hogy hasonlókról minél többször referálhasson a
Krónikás.

Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai 
oktatást illetőleg a külföldön.

A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa javaslatára 
a közoktatásügyi kormány a külügyministerium útján beszerezte 
azokat a törvényeket, melyek ez ideig a külföldi államokban ezen 
oktatásügyet illetőleg hozattak.

Szolgálatot vélünk teljesíteni, amidőn az eddig rendelkezésre 
álló törvényeket közöljük, lehetőleg szószerinti fordításban.

Oldenburg nagyhercegség,
Az 1876 január 18-án hozott törvény a siketnémák tanköte

lezettségét illetőleg a következő :
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1. §. 1. Siketnéma, vagy nagyot hallás miatt a népiskolai 
oktatásban részt nem vehető, gyermekeket szülőik vagy gyámjaik 
kötelesek a Wildeshausenben levő siketnéma-intézetben kiképez- 
tetni, amennyiben ezen gyermekek testi és szellemi állapota az 
intézetbe való felvételt nem akadályozza, vagy pedig taníttatásukat 
illetőleg egyéb gondoskodás nem történik. Hogy ezen feltételek 
fennállanak-e, annak elbírálása a kormány, illetve a vallás és köz
oktatási ügyek csoportjának feladata, amely a felmerült esetekben, 
a körülményekhez képest az intézetbe való beszállítás kötelezett
sége alól egyáltalán, vagy bizonyos időre felmentést adhat.

2. Az illetékes közigazgatási hatóság kötelessége, hogy azon 
szülőket vagy gyámokat, akik az első pont alatti rendelkezést nem 
teljesítik, gyermekeiknek az intézetbe való beadására felhívják s 
szükség esetén a megfelelő kényszerítő eszközökkel éljenek.

2- §• Az uj növendékek felvétele rendszerint minden két év
ben, husvét utáni csütörtökön tartott felvételi napon történik és 
pedig az első ezen törvény alapján 1877 husvét után. Ezen napon 
mindazon siketnéma gyermekek beszállítandók az intézetbe, akik 
a 9. évükben vannak, illetőleg akik ezen évben 9-ik életévükbe lép
nek, amennyiben az első szakasz értelmében felmentésben nem 
részesültek.

Az evangélikus főtanácsnak jogában áll, hogy fontos okok 
és méltányos körütmények esetén e rendelkezésektől eltérjen és 
idősebb gyermekeket is felvehessen. 12 éves korú gyermekek azon
ban az intézetbe egyáltalán fel nem vehetők, hacsak más intézet
ben, vagy egyébként már oktatást nem nyertek.

3. §. A gyermekek rendszerint a 6-ik tanév befejeztéig (a 
mennyiben 14. életévüket még el nem érték, azon tanév végéig, 
melyben 14 évesek lesznek) maradnak az intézetben. Úgy az előbb 
eltávozás, valamint a tovább ottmaradás az evang. főiskolatanács 
engedélyével történhet csak. Előbbi rendszerint a szakaszban fel
sorolj okokból, utóbbi csak igen gyenge előmenetelt tanúsító gyer
mek érdekében engedélyezhető.

4. §. A költségeket első sorban a gyermekek szülei, azután 
az eltartásukról gondoskodni tartozó egyének viselik. Amennyiben 
ezek erre képtelenek, a közpénztár tartozik a költségeket fedezni.

5. §. Ha a gyermek az intézet felügyelősége részéről előirt 
ruházattal, fehérneművel stb úgy az intézetbe szállításkor, valamint 
ott tartózkodása alatt is el nem láttatnék, a felügyelőségnek jogá
ban van e cikkeket az eltartók költségére beszerezni.

6. §. Ha az intézetbe felvett gyermekek után a tápdíj és tan
díj az esedékesség napján ki nem fizettetik, vagy a felügyelőség 
kiadásai (5. §.) a felszólítástól számított 3 héten belül meg nem 
téríttetnek, úgy ezek a rendes adóbehajtás útján a hatóság részéről 
hajtandók be s amennyiben azonnal behajthatók nem volnának, 
az illetékes község visszkereseti jogának fenntartásával, köteles a 
közpénztár az összeget előlegezni.

7. §. Az ezen törvény végrehajtását illető rendeletek kibocsá-
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fására a kormány, illetve annak vallás- és közoktatásügyi csoportja 
hatalmaztatok fsl

Melynek hiteléül saját kezű aláírásunk és nagyhercegi pecsé
tünk. péter-

A fennti törvény végrehajtási utasítása 1878 január 17-én bo
csáttatott ki s a következő rendelkezéseket tartalmazza:

Az 1876 évi január 18-iki, a siketnémák tankötelezettségére 
vonatkozó törvény 7 szakasza értelmében legfelsőbb jóváhagyással 
a következő végrehajtási utasítás adatik k i:

1. §. Minden, a wildeshauseni intézetbe való felvételi időt
megelőző évben, legelső esetben tehát 1878-ban, a közigazgatási 
hatóságok és városi tanácsok kötelesek az egyes községekben 
található siketnémákat, vagy nagyot hallásuk miatt a rendes iskolát 
nem látogatható gyermekeket, akik a felvételi időben 7 12 éves
korban vannak, kikutatni s róluk a szükséges okmányokat (2. §.) 
bekérni. Kötelesek továbbá a törvényes gondozót (apa vagy gyám) 
a felvétel (a törvény 1. és 2. §.) illetve a költségekre nézve (a tör
vény 4. §.) kihallgatni és a jelzett rendelkezések elbírálásához még 
szükséges okmányokat összegyűjtve azokat december 1-éig az A) 
alatt csatolt kimutatás kíséretében az oldenburgi evangélikus főis- 
kolatanácshoz beküldeni.

Figyelmen kivül hagyandók azok a gyermekek, akiknek fel
vételére vonatkozólag már végleges intézkedés történt.

12 éves kort túlhaladott gyermekek csak az esetben veendők 
fel a kimutatásba, ha már oktatásban részesültek s igy felvételük 
a törvény 2. szakasza 2-ik bekezdése értelmében elbírálás tárgyát 
képezheti. A jegyzet rovatba a tartásra kötelezett neve jegyzendő 
be s azon körülmény, váljon a teljes díjak, esetleg azok egy ré
szének megtérítésére képes-e, illetve, hogy mennyiben s milyen 
összegben kell a közpénztárt igénybe venni.

Ha jelentkezésre köteles gyermekek nem találtatnak, ezen 
körülmény december 1-éíg szintén bejelentendő.

Ha ezen időpont után jutna a hatóság tudomására ilyen gyer
mek létezése, annak okmányai utólag terjesztendők be, esetleg ha 
erre az idő rövid volna, haladéktalanul jelentés teendő.

2. §. A kimutatáshoz melléklendők:
1. a gyermek keresztlevele;
2. himlőoltási bizonyítványa;
3. orvosi bizonyítvány:

a) a siketség, ennek folytán némaság létezéséről;
b) a siketség fokáról (van-e hallási maradványa, s ez idő

legesen gyengébb vagy erősebb-e);
c) a siketség okáról (születés óta, öröklés, betegség, 

psychikai behatások p. o. ijedtség, helyi vagy általános 
sérülések s minő sérülések következménye);

d) a siketség felismerésének idejéről;
e) a gyógyítás megkísérléséről és eredményéről;
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/)  a felveendő gyermek és szülök egészségi állapotáról;
g) a képezhetőségről (különösen a szemlélő, Ítélő és emlé- 

kezőtehetség, esetleg gyengeelméjűség s hasonló állapot).
4. Lelkész vagy tanító bizonyítványa,

a) a gyermek szellemi képességeiről, kedélyi állapotáról
esetleg hajlamairól; ’

b) eddigi családi neveléséről, esetleg tanításáról s annak 
eredményéről.

5. a felmerült hivatalos Eljárás okmányai.
. , §• ^  beküldött kimutatások mellékleteikkel elsősorban az
intézet felügyelőségének adatnak át, amely a főtanító véleményé
nek meghallgatasa után javaslatot tesz, vájjon a gyermek testi és 
szellemi képességei a felvételt nem akadályozzák-e s vájjon ha 
oktatasa iránt a szülök máskép intézkedtek, ezen intézkedés meg
felelő es elfogadható-e; ugyancsak javaslatot tesz azon gyerme
kekre vonatkozólag, akik vagy koron alul vagy fölül vannak váljon
forognak-e fenn körülmények, melyek a felvétel elhalasztását 
indokoljak.

4 §. A felügyelőség véleményes javaslata a kimutatások és 
mellékleteinek csatolásával az evangélikus főiskola tanácshoz 
üldenburgba terjesztendők be. Ha vannak gyermekek, akiknek 
felvétele az eddigi hivatalos eljárás folyamán kétes, vagy vitásnak 
umk ki ha a tanács önmaga nem határozhat a felett, váljon a 

törvény 1. §. első bekezdése szerint a gyermek felveendő-e vagy 
sem úgy az okmányok a kormányhoz, illetve ennek vallás- és 
közoktatási csoportjához terjesztendők fel. A kormány döntése 
valamint a nem vitás ügyekben a főiskolatanács döntése, vala
mint a felvettek névjegyzéke és a dijak fizetésére kötelezett egyének 
neve a megfelelő közigazgatási hatósággal s az intézet felügyelő
ségével közöltetik.

A közigazgatási hatóságok, illetve városi tanácsok kötelessége 
a felvett gyermek atyját vagy gyámját a felvételre s annak körül
ményeire vonatkozó döntésről értesíteni. Egyidejűleg minden fel
vett gyermek szülője vagy gyámja felhívandó, hogy az előirt fel
szerelésről gondoskodjék s a félévi eltartás diját az intézet gond
nokához a felvétel idejére küldje be. ügy a felszerelés tárgyai 
valamint az eltartás összege is közlendő az illetővel. ’

§ \ Ha az érdekelt a kormány, illetve annak vallás és köz
oktatásügyi csoportja, vagy a főiskolatanács határozatát magára 
nezve sérelmesnek tartja, jogában áll az összkormányhoz fellebezni.

..Hó zesne*í ,a törvény értelmében a határozat közlésétől szá
mított 8 napon belül kell történnie.

A feliebezés a közigazgatási hatóságnál nyújtandó be, amely 
? , \  a .. ^ ar  ̂ hatóság nevében akár jegyzőkönyv, akár
írásbeli beadvány utján elfogadja s a nagyhercegi főiskola tanács- 

oz beküldi. Ez utóbbi jelentést tesz a kormánynak s egyúttal 
értesíti az intézet felügyelőségét. ■
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A fellebbezés Írásban indokolandó s az indokolás közvetlen 
a vallás- és közoktatásügyi csoporthoz nyújtandó be. A főiskola 
tanács határozata ellen az indokolás ezen tanács részéről kitűzött 
határidő alatt, a vallás és közoktatásügyi csoport határozata ellen 
pedig 4 hét alatt nyújtandó be.

Az összkormány végzését a főiskolatanács az intézet felügye
lőségével és a közigazgatási hatósággal közli.

6. §. A 4. §. említett felhívás a gyermek felszerelését, vala
mint a tápdijat és tandijat illetőleg, ha nem az apa vagy gyám fedezi 
ezeket, az érdekelt személyhez intézendő. Elmarad a felhívás, ha 
a szülő, vagy gyám a dijak fedezésére nem képes, vagy ha a 
fizetésre kötelezett még megállapítva nincs. Ez esetben a közigaz
gatási hatóság kötelessége a közpénztár közbelépéséről kellő idő
ben gondoskodni.

7. §. Ha a véglegesen felvett gyermek kellő időben be nem 
szállíttatott, az illetékes hatóság a felügyelőség megkeresésére a 
törvény 1. §. 2. bekezdése értelmében sürgősen eljárni tartozik.

8. §. A táp- és tandíj minden gyermek után további intéz
kedésig évi 195 Márka, amely félévi előleges részletekben fize
tendő az intézet gondnokának.

További intézkedésig a következő felszerelések szükségesek:
1. egy ágy felszerelés 2 huzattal ágy nélkül; 2. 2 teljes öltöny, 

1 vasárnapi és 1 köznapi; 3. 6 új ing; 4. 3. nyakkendő, 5. 3 zseb
kendő; 6. 2 pár cipő vagy csizma; 7. 4 pár új harisnya ; 8. fiuk
nak 2 sapka, lányoknak 2 kalap, vagy fejkötő és 2 éjjeli fejkötő ;
9. lányoknak 3 kötény, 2 konyhakötény; 10. fiuknak fél vászon 
vagy vászon tornaruha; 11. egy kefe; 12. egy sürü és egy bontó 
fésű; 13. középnagyságú zárható láda vagy bőrönd.

Ha ezen felszerelési tárgyakat az érdekelt a tápszülőktől 
bérelni akarja, az intézet felügyelőségéhez fordulhat. A bérlet, ha 
az a felügyelőség közbenjárásával létesíttetett, a törvény 6. §. ren
delkezései alá esik.

A kormány jóváhagyásával a felügyelőség ezen megállapítás
tól eltérőleg is követelheti a felszerelést.

9. §. Ha a táp- és tandíj fizetését a határidőre az érdekeltek 
elmulasztják, vagy ha a felszerelés költségeiről a főtanító által 
láttamozott nyugtát be nem váltják 3 héttel a megküldés után, a 
gondnok jelentést tesz a felügyelőségnek, hogy az a törvény ő. §. 
értelmében a behajtás felől intézkedjék.

A fizetések a gondnokhoz portómentesen történnek.
10. §.. Ha a közpénztár a megállapított dijak fizetését kifo

gásolja, az ügy elbírálására a kormány, illetve annak belügyi cso
portja illetékes.

Oldenburg, 1878. január 17.
A kormány.

3
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AJ melléklet. Hivatal.
Kimutatás

a siketnéma, vagy nagyot hallás miatt a rendes iskolát nem látogatható gyer
mekekről.

ŝ03NC/5J-H0cn
1

A gyermek Az atya vagy gyám Van-e különös körülmény, 
hogy a gyermek a jövö évi 
husvétján az intézetbe fel
vétessék, vagy a felvételtől 
eltekintessék s melyik az ?

7

Jegyzet

8
neve

2

szüle
tési

napja
3

neve

4
állása

5

lakása
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KÜLFÖLDI SZEMLE.

Néhány külföldi siketnéma-intézet.
Nem annyira a fontoságáért, mint inkább az érdekességéért óhaj
tok megemlékezni néhány sorban arról a módról, amelynek segé
lyével számos külföldi siketnéma intézet jelenlegi állapotát s néme
lyeknek egész történelmi fejlődését megismerhettem.

Mint esperantisía, az esperantó lapok útján közhírré tettem, 
hogy szívesen venném, ha külföldi esperantisía társaim felvilágo
sításokat adnának a saját országuk, avagy közelebbről a saját váro- 
sukbeli siketnéma intézet jelenlegi állapotáról. Eme felhívásomra 
közel 30 külföldi siketnéma intézetről kaptam igen figyelemre méltó 
értesítéseket. Ezek közül ismertettem már a madridi intézetet a 
„Népmívelés“-ben, az új-zelandit a „Nemzeti Iskolá“-bán. Most és 
jövőben ezen lap hasábjain fogom ismertetni mindazon intézete
ket, amelyeknek adatai kezemben vannak, avagy ezután küldetnek 
be hozzám. Ezek a tudósítások legnagyobb részben pedagógus 
esperantisták tolláiból kerültek ki oly módon, hogy az illetők szemé
lyesen felkeresték a városukban levő siketnéma intézetet, vagy inté
zeteket s az ott kapott információk alapján Írták meg tudósításukat, 
így tehát a hitelességnek legközvetlenebb formája és valóban a 
tényleges állapotot feltüntető adatok útján irom az alábbi értesü
léseket :

Santiagói intézet.
Chili fővárosból Ludoviko E. Lepulveda Candra tollából kap

tam a santiagói intézetről az alábbi értesítést:
Ezen intézetet 1889. április 10-én nyitotta meg Jós. M. Bal- 

maceda akkori miniszterelnök. Kibővült ezen' intézet az 1900. év 
augusztus havában megnyílt vakok intézetével. Az elmúlt iskolai 
évben volt ez intézetben 75 siketnéma és 26 vak növendék. Az 
intézet tisztán internátus. A sikeínémákat spanyol nyelven tanítják 
a hangos beszédre s ennek kapcsán minden tudományág elemi 
ismereteire. A siketnémák oktatásával foglalkozik 5 rendes tanár,
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egy rajztanár és egy tornatanár. A vakoknak csak egy rendes 
tanáruk és egy zenetanáruk van. A rendes tanárok kezdő fizetése 
2000 peso. (Egy peso értéke körülbelül 83'/a fillér.) A rajz, torna 
és a zenetanár csak óraadó. Az egész intézet évi kiadása 60000 
peso. Az intézet állami jellegű. Kartársaimat bizonyára jobban 
éi dekli ez intézetnek a tanítási metódusa. Ennek illusztrálása végett 
megküldötte említett levelező társam az azon intézetben használt 
ábc- és olvasókönyvet. E könyv három részből áll és a három alsó
fokú osztályok számára Íratott. Ha vizsgáljuk, igen érdekes adat
ként találjuk, hogy a spanyol nyelven tanított siketnémáknak is a 
„p“ hangot fejlesztik ki legelsőbb az „a“ és „á‘‘ vocalisok kap
csolatában. E tankönyv mutatja, hogy itt még nem küszöbölték 
ki azokat az értelem nélküli hangkapcsolatokat, amelyek nem sok 
idővel ezelőtt még nálunk is alkalmazásban voltak. Mert, mielőtt 
az első értelmes szót a „papá“-t kimondatnák, még a könyvben 
is megelőzik azt eme hangkapcsolatok: „pa“, „pá‘ , „ap , „áp . 
Ez a rendszer végighúzódik az első részén e könyvnek s minden 
új hangnál találunk ilyen értelem nélküli gyakorlatokat. A hang
fejlesztés csaknem ugyanazt a hangsort tünteti fel, amelyet nagy 
általánosságban mi is követünk. A „p, a, á-‘ után következik a 
„t“ hang. A második érteményes szó a “pata“. Mellé rajzolva egy 
madárláb és egy asztalláb. így, képpel ilusztrált szó 39 van e könyv 
első részében. Az összetett betűk részére is van ilyen képpel 
kisért szó. Amint kivehető, az első osztály anyaga körülbelül 120 
150 szóanyagra terjed. Ezen szóanyag azonban nincs kisebb mon
datok keretébe bealkalmazva. Ez a könyv második részében van 
feldolgozva, így valószínűleg a 11. osztály anyagába tartozik. Az 
első részt a keresztnevek és a számneveknek 1—10-ig való isme
rete zárja be. S ha vesszük, hogy a 75 növendék létszámból 
bizonyára minimálisán esik 15 az első osztályra: akkor az itt vázolt 
anyagot éppen nem nevezhetjük kevésnek.

A könyvnek harmadik része 20 olvasmányt tartalmaz. Ezen 
olvasmányok kizárólag siketnemák számára Írattak s amint az ismer
tebb szavak után következtetnem lehet, feldolgozzák ez olvasmá
nyok a közelebbről ismert tárgyakat és jelenségeket. Az olvas
mányok cimei között találjuk: A kutya, a virág, a kenyér, a tisz
telet, Santiago, Chili, stb.

A santiagói intézetről az itt elmondottak után könnyeden 
következtethetjük, hogy csaknem ugyanazon irányban halad itt a 
siketnémák oktatása, amint nálunk s az elért eredmény is körül
belül ugyanaz. Egyébként a madridi siketnéma intézetről kapott 
értesülésből is arra a következtetésre juthat az ember, hogy a 
spanyol siketnéma intézetekben csaknem ugyanazon módszereket 
alkalmazzák, mint nálunk s az elért eredmény is csaknem ugyanaz, 
mint a mi intézeteinknél.

Orleansi siketnéma intézetek.
Nem nyilatkozhatunk hasonlóan az orleansi siketnéma inté

zetekről, mint a santiagóiról, Orleansből R. Leroy írja, hogy van
3*
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ott két siketnema mtezet; egyik a fiúk, másik a leányok számára. 
Nevezett levélíró mintegy sajnálkozással vallja be, hogy ezeket az 
intézeteket nem sikerült a vallás szolgáinak kezéből kivenni; így 
a fiuknál most is szerzetesek, a leányoknál pedig apácák tanítanak, 
tnnek tulajdonítható, úgymond az illető tudósító, hogy a legutóbbi 
időkig csupán a jelnyelv segélyével oktatták itt a siketnémákat s 
hogy csak a legújabb időben kezdenek kísérletezni a hangzó nyelv 
tanításával. Ezek az intézetek annyira zárt jellegűek, hogy világi 
emberek alig látogathatják meg, miért is bővebb adatokat ritkán 
lehet megtudni ez intézetekről. Mindkét intézet vallási alapból, 
Uletve az abban tanító szerzetrendnek az alapjából tartatik fenn, 
de rendeznek nyilvános gyűjtéseket is s így privát személyek is 
hozzájárulnák az orleansi intézetek fentartásához.

Az intézetekből kikerült növendékek igen gyakran rá vannak 
utalva a társadalom támogatására s rendesen úgynevezett iskola- 
tarsasagok segélyezik őket.

A kopenhágai siketnéma intézet.
Ezt az intézetet személyesen látogattam meg s amit írok róla 

személyesen szerzett tapasztalatok alapján teszem. Ezen intézet 
ugyanazt a képet ébresztette fel bennem, amelyet a váci intézet 
történelméből magam elé képzeltem annak 50 év előtti állapotáról.

A kopenhágai intézetben még ma is csupán új-ábc-vel taní
tanak s az intézetben vannak mindenféle műhelyek, ahol az örökre 
nemasagra kárhoztatott siketek felnőtt siketnémáktól megtanulnak 
valamely közönséges mesterséget. Hogy nem igen szándékoznak 
Ivopenhagaban a közel jövőben sem a hangos beszédre tanítani 
a siketnémákat, bizonyítja az, hogy kiválogatják a született, vagy 
sem hallasi, sem beszédmaradvánnyal nem rendelkezőket és azokat 
gyűjtik össze a kopenhágai intézetben, hogy a jelzett módszerrel 
oktassak okét. Míg a hallási és beszédmaradvánnyal rendelkezőket 
a jreaericiai intézetben hangos beszédre tanítják. Hogy ennyire 
nem  ̂szakszerűen Ítélik és választják meg Dániában a siketnémák 
oktatási módszeret, minden csodálkozás nélkül Ítélhetjük meg mi 
is, ha tudjuk, hogy a siketnémák oktatásával álláshoz nem jutott 
protestáns lelkészek foglalkoznak.
,, AJ .ai\kötelezettség végrehajtása azonban példányszerü Dáni- 
aban Minden siketnéma gyermeket büntetés kötelezettsége mellett 
be kell jelentem a rendőrségnél, aki azután a siketnéma intézetek 
igazgatóságához teszi át, mint központba. Mind a három dán siket- 
nema mtezet — kopenhágai, a fredericiai és a nyborgi — egv 
igazgatóság alatt áll. Innét irányítják, hogy mely intézetbe való 
a bejelentett siketnema. A legtöbbször a nyborgi intézetbe kerülnek 
a siketnemak. Ez mintegy előkészítő, jobban mondva megfigyelő 
mtezet. Itt ismerik ki, hogy tanítható-e a hangos beszédre, vagyis 
van-e annyi hallási, vagy beszédmaradványa, hogy tanítható a . 
beszedre. Ellenkező esetben Kopenhágába jut.

Habár személyesen látogattam meg a kopenhágai intézetet 
mégis bővebb tudósítással alig tudnék szolgálni. Olyan félig élő,
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félig meghalt intézmény képét nyújtja-ez intézet. Maga az épület 
is olyan régi már. Ez intézet 1807-ben alakult. A növendékek közül 
a jobb módúak 300 dán koronát fizetnek évi tartásdíjúi. A szegény 
sorsúakért az illetékes község fizet. A tanerőket az állam díjazza.

Medgyesi János.

„Encyklopadisches fiandbuch dér tieilpadagogik« cím
alatt nagy szabású vállalat indúlt meg C. Marhold kiadásában, 
Haltéban. A 10 részletben megjelenő s összesen mintegy 50 
nyomtatott ívnyi terjedelmű munkát több szakember közreműkö
désével dr. A. Dannemann, H. Schober és E, Schulze szerkesztik. 
A magyarországi viszonyokra vonatkozó részeket dr. Ranschburg 
Pál irta meg. E nagy jelentőségű könyv egyes részleteinek, elő
fizetési ára 2'50 M.

A németországi kisegítő-iskolák szövetsége ez idén 
április hó 13 és 14. tartja szokásos évi összejövetelét Meiningen- 
ben. A gyűlés mindkét napjára eddig 3—3 fontos tárgyat tűztek 
ki. Az első napon szerepelnek a következők :

1. A kisegítő-iskolák állapota Szász-Meiningen hercegségben.
2. Miként lehet a kisebb községekben előforduló gyenge

tehetségű gyermekeket oktatásban részesíteni.
3. A számtan-tanítás a kisegítő-iskola középső- és felső fokán.
A második napra felvétettek ezek:
1. Az orvos a kisegítő-iskolában.
2. Milyen psychiatriai ismeretekkel bírjon a kisegítő-iskolái 

tanító.
3. Érzékeltető oktatás az iskolai kirándulások alkalmával.
Érdekessé és tanulságossá teszi a szövetség értekezletét az

is, hogy tankönyv, taneszköz és szakirodalmi kiállítással lesz 
egybekapcsolva.

HAZAI HÍREK.
Kitüntetés. Ő Felsége Berkes Jánost, a gyógypedagógiai 

tanítóképző igazgatóját, a szaktanács előadóját és á gyengeelmé- 
jüek intézetének igazgatóját, ezen minőségében szerzett érdemei 
elismeréséül a Ferenc József-rend lovagkeresztjevel tüntette ki.

Személyi változások a siketnémák intézeteinél. A köz- 
oktatásügyi kormány a szolgálat érdekében január 1-től kezdődő 
hatállyal áthelyezte dr. Bihari Károlyt, a siket-némák pozsonyi 
intézetének igazgatóját a siket-némák budapesti áll. intézetéhez 
tanári, Deschensky Ferencet Ungvárról Pozsonyba igazgatói és 
Scholtz Lajost Budapestről Ungvára igazgatói minőségben.

Zárókőletételi ünnepély. A lovag IVechselmann Ignác és 
neje Neuschloss Zsófia nagylelkű (egy millió 40(L ezer koronát 
kitevő) alapítványából létesített vakok tanintézetének zárókövét 
december hónap .20 án helyezték el ünnepélyesen. Ott volt ez 
alkalommal a pesti izr. hitközség elöljárósága, melyre az alapító
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az intézet kezelését bízta; az alapítónak özvegye; sok vendég és 
ezek közt a főváros összes gyógypedagógiai intézetének képvi
selői. Az ünnepély a XXX. zsoltár eléneklésével kezdődött, mely 
után dr. Weinmann Fülöp, udvari tanácsos, hitközségi elnök, 
mélyen átérzett beszédben szólt a vakok oktatásáról, az intézet 
hivatásáról, meleg szavakban emlékezve meg az elhunyt alapító
ról és jelenlévő özvegyéről, kinek az intézet alapítása körül her
vadhatatlan érdemei vannak. A nagy hatást keltett beszéd után a 
zárókőokpiány felolvasása következett. Ez okmányban hálás meg
emlékezés történik mindazokról, kik az intézet felállításának mun
kájában részt vettek, többek között dr. Náray-Szabó Sándor 
ministeri tanácsról és Herodek Károly igazgatóról. Miután a nö
vendékek elénekelték a himnuszt, az ünnepély véget ért. Ezután 
a vendégek megtekintették az intézetet, mely a modern pedagó
gia és egészségügy követelményeinek mindenben megfelel. A 
vendégek nagy dicsérettel adóztak Lajta-Leitersdorfer müépítőnek, 
ki nagy szeretettel és ritka művészi érzékkel építette meg és ren
dezte be az intézetet. Az intézetnek jelenleg 12 növendéke van, 
még pedig 6 izraelita, 4 róm. kath., 1 görög keleti és 1 ág. ev’ 
vallású. Végül megjegyezzük, hogy az intézetben az oktatás a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak a vakok orsz. intézete 
részére jóváhagyott tanterv alapján történik.

VEGYES.
Őszinte köszönettel és hálával adózunk tisztelt kartár

sainknak és jó barátainknak azon érdeklődésért, amelyet most 
meginduló lapunk felkarolásával törekvéseink iránt tanúsítottak. 
Igyekezni fogunk, hogy ezt a megnyilvánult bizalmat kiérdemel
jük s kérünk mindenkit, hogy bennünket ebben a szándékunkban 
támogasson. Örömmel fogadnók, ha az egyes intézetekből minél 
sűrűbben kaphatnánk híreket és értesítéseket. Szives készséggel 
állunk rendelkezésére mi is mindenkinek, készséggel nyújtunk felvilá
gosítást bármely hivatalával összefüggő magán ügyében is. Érte
sítjük ez utón azokat, kik felhívásunkat megkapták, hogy a lap 
fentartásához való hozzájárulás határidejét alakuló gyűlésünk 
január 31-éig meghosszabbította. Ezen időn túl jelentkezők csak 
előfizetői lehetnek lapunknak.

Egy ál-siketnéma leleplezése. A nyári szünidőben a buda
pesti államrendőrség toloncügyosztályához egy tanárt kérettek át 
intézetünkből, kihallgatás ügyében.

Igazgatóm megbízásából ez alkalommal én mentem át a 
nevezett toloncügyosztályhoz.

Amint bemutatták nekem a kihallgatandó siketnémát, első 
látszatra egy elzüllőtt, tanulatlan siketnémát véltem benne felis
merni. A külseje és arckifejezése legalább is ezt sejtette velem.

löbbször volt már alkalmam szerepelni szakértő-tolmácsi
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minőségben. Minden egyes esetben legelsőbben is arról igyekez
tem meggyőződni, illetve azt kutattam, hogy a kihallgatandó siket
néma tényleg siketnéma-e ? A jelen esetben is ez irányban puha- 
tolództam első sorban.

Feltűnés nélkül háta möge kerültem az én siketnémámnak 
és erősen ráfujtam a fejére, amire ő meg se mozdult. Ez már 
persze gyanút keltett bennem, de azért tovább kutattam. Közvet
len közelében — szintén a háta mögött — erősen megdobog
tattam a padlót. Erre sem reagált. Ezenközben hallhatóan sajnál
kozásomnak adtam kifejezést: „Szegény fiú nem hall. Milyen 
szerencsétlen.“ stb.

Ezek után azt kérdeztem tőle szóval, hogy mi a neve? 
Ügyetlen jellel azt felelte erre, hogy nenvTud beszélni, mert nem 
hall. Most azután egy irónt adtam kezébe azzal, hogy írja le a 
nevét. Szóval és jellel intéztem hozzá ezen kérésemet. Az volt a 
célom ezzel, hogy ha esetleg a jelet nem érti meg, megérti majd 
szavaimat. Nevét úgy-ahogy le is irta. írástudása réven aztán le 
is lepleztem őt.

Felírtam én magam egy darab papírra ezt a szót „asztal“ 
s jellel kérdeztem tőle, hogy mi az? Az én siketnémám rámutat 
az asztalra. Felírtam így tiz, vagy tizenöt szót. De még ezzel sem 
elégedtem meg. Írás segélyével kérdéseket intéztem hozzá. írás
beli kérdéseimre eljelelte pld. azt, hogy hány éves ? stb.

Mi sem természetesebb, hogy ezek után tisztában voltam 
az én jól halló némámmal. Tudtára is adtam azt neki. Lelkére 
beszéltem. Kértem őt, hogy ne akarja félre vezetni a rendőrséget, 
mert bajba kerül. Szavaim nem maradtak hatás nélkül. Néhány 
pillanat múlva megszólalt az én siketnémám: „Hát nem vagyok 
siketnéma.“ Istenes Károly.

Siketnémák karácsonya. December 22-én tartották a siket
némák budapesti állami intézetében (VIII. Mosonyi-u. 8) a kará
csonyfa ünnepélyt. Az intézettől küldött kérőlevelekre és a sajtó 
felhívására annyi tárgyadományt kapott az intézet, hogy azokból 
majdnem valamennyi növendéknek jutott. A pénzadományokból 
ruhaneművel látták el a szegény növendékeket; részben tanszere
ket és játékokat vásároltak számukra. Az esetleg későn érkező 
adományokat szükség szerint még kiosztják, illetőleg jövőre teszik 
el. Minden adományozónak ezúton is köszönetét mond az intézet 
igazgatósága s egyben jelzi, hogy az adományokról a tanítási év 
végén kiadandó értesítőben nyilvánosan el fog számolni.

Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia ,1909. 
évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküldötték: Állami 
kisegítő iskola Bpest 10, Éltes Mátyás Bpest 10, Kelemen Ignác 
Bpest 10, Siketn. áll. intézete Bpest 10, Skultéty Lajos Bpest 10, 
Frey József Bpest 10, Ákos István Bpest 10, Török Sándor Szom
bathely 10, Káplán Gyula Bpest 10, Siketn. int. tan. test. Jolsva 
10, Istenes Károly Bpest 10, Schannen Péter Kolozsvár 10, Szántó
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Jenő Bpest (félévre) 5, Haienkovics Fanny Bpest 10. Martin Gyula 
Bpest 10, Beke Mózes Bpest 10, Francoso Richard Bpest 10, Roth 
Aranka Bpest 10, Szende Sándor Bpest 10, Ébner Rezső Bpest 10 
Lovács József Szeged 10, Blum-íéle intézet Pelsüc 10, Scholtz 
Lajos Ungvár 10, Szabó Károly Bpest 10, Berkes János Bpest 
10, Faragó Géza Bpest 10, Csapó György Borosjenő [0, Stoff 
Janos Nagyszöllős 10, Iván József Bpest 10, Kirschenheuter 
Ferenc Bpest 10, Kleitsch János Bpest 10, Herodek Károly Bpest 
10, Wellinger Mihály Bpest 10, Vörös József Rákosszentmihály 
10, Gyógypedagógiai intézet Borosjenő 10, Virga Lajos Eger 10, 
Klis Lajos Bpest 10, Schreiner Ferenc Bpest 10, Vakok intézete 
Kolozsvár 10, Cházár András-intézet Jolsva 10, Kábán József 
Kolozsvár 10, Deschenszky Nándor Borosjenő 10, Kanizsai Dezső 
Bpest 10, Medgyesi János Bpest 10, Gyógyp. int. orsz. szak
tanácsa 10, Gyengeelméjüek orsz. intézete Bpest 10 K.

Lezáratott Budapesten, 1909. évi január hó 12-én.
A kiadóhivatal nevében 

Éltes Mátyás 
pénztáros.

VIII. kér., Mosonyi-utca 6. sz.
Siketnémák táncmulatsága. A „Cházár András orsz. siket- 

nema otthon tagjai egyik őszi gyűlésükön elhatározták, hogy a 
sorstársi együttérzés ápolása s az otthon alapvagyonának gyara- 
pítása céljából nagyobb szabású táncmulatságot rendeznek az 
idei farsangon. A siker biztosítása érdekében nagy buzgóságot 
fejt ki az e célból kiküldött vigalmi bizottság. A közoktatásügyi 
kormánytól engedélyt kért arra, hogy a siketnémák budapesti áll. 
intezetenek tornatermében táncgyakorlatokat tarthassanak az otthon 
tagjai. A táncgyakorlatok október elejétől hetenkint 2 Ízben tar
tatnak 40—50 résztvevővel az intézet ifjabb tanárainak Útmutatása 
mellett. Az eredmény az előzmények után Ítélve érdekesnek és 
igen szépnek Ígérkezik. A szerkesztőség őszinte örömmel üdvözli 
a siketnémák jelzett vállalkozását.

rendeltetése A közoktatásügyi kormány 
40891. 1907. számú rendeletével kimondotta, hogy a siketnémák 
bubapesti áll. intézetének céljaira különösebb kikötések nélkül 
hagyományozott, vagy adományozott összegéket az intézet igaz
gatósága jövőre a szegény tanulók javára szolgáló intézeti segély
alap gyarapítására használhatja fel.

Szerkesztői üzenetek.
*  í  L6cl“ S„bl, T s S ? el,1S ! n“ ,'"lr■ a iel“

hasznífík feF S V k é S !  ° '  '  '0,ii S!á” lb“

Nyomatott Bidder I. könyvnyomdájában Budapest, III., Lajos-utca 94.



Elmélkedések
a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről.

Irta: Ranschburg Pál dr.

I A „gyógypedagógia“ fogalma.
A „gyógypedagógia“ néven ismert tudomány fája 

egyre terebélyesebb, egyre lombosabb lesz. Ágazatai 
gyarapodnak, sokasodnak. Tankönyvek és enciklopédiák 
is jelennek meg e címen. Külföldön s immár hazánkban 
is saját szakközlönye is van.

Maga a „gyógypedagógia“ fogalma azonban még 
nem tisztázódott végérvényesen.

Német földön gyakorta látjuk használatban a „Heil- 
paedagogik“ elnevezést a gyengetehetségüek s gyenge- 
elméjüek oktatása értelmében, másutt meg nem egyszer 
a fogyatékos érzékitek pedagógiája részére óhajtják e 
nevet lefoglalni.

Ilyenképen nem lehet teljesen felesleges feladat, ha 
a „gyógypedagógia“ fogalmáról elmélkedünk. S tán nem 
von le ezen szerény igényű elmélkedés értékéből, ha azt 
nem gyakorló gyógypedagógus szövi-füzi, hanem az 
ideg- és elmeélet ép és kóros jelenségeivel foglalkozó 
orvosember, aki azonban a gyógypedagógia különféle 
ágazataival is évek sora óta érintkezik.

A gyógypedagógia fogalmának meghatározásához 
két út is vezet.

"Az egyik út a fogalom értelmének s jelentőségének 
tisztázása magából az elnevezésből. Mert hiszen az 
elnevezés az idő folyamán bizonyos, mindenfelé rokon- 
természetüeknek felismert intézmények egybefoglalásának 
szükségletéből fejlődött.

A másik út a „gyógypedagógia“ neve alá sorolt 
intézmények természetének s közös vonásaiknak elem
zése volna, melyek éppen oda vezettek, hogy ez elne
vezés hol az egyik, hol a másik szakma, hol pedig az 
egész szakmasorozat tudományos neveként szerepel.

Emellett tekintetbe kell vennünk a francia „médico- 
pedagogie“ elnevezést is, melyet szintén hol egyik, hol 
másik idetartozó, hol pedig valamennyi szakma meg
jelölésére használnak.

Úgy a „gyógypedagógia“, mint a „Heilpaedagogik“,
4Magyar Gyógypedagógia.
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valamint az orvosi (vagy orvosló) pedagógiát jelentő 
francia kifejezés is világosan kimondják, hogy a nevelés
tannak egy különvált ágáról van itten szó, amelynek 
hivatása bizonyos állapotok neveléstani gyógyítása, ille
tőleg — a francia kifejezés értelmében — az orvostani j 
alapokon való (gyógyító)  nevelés. •

Ha nem az elnevezést, de a gyógypedagógia körébe 
sorolt szakmákat vizsgáljuk, úgy azt látjuk, hogy tény
leg sem a különféle fogyatékos érzékűek, sem a hibás 
beszédüek, sem a gyengeelméjüek nevelése, ha tudomá
nyos rendszer alapján, nem pedig kizárólag az empíria 
által kiformált tanítási ügyességek segélyével akar hiva
tásának megfelelni, ezeket az orvostannal közös vonat
kozásokat, első sorban a természettudományos, ép és 
kóros embertani (testtani és lélektani) alapot nem nél
külözheti.

De ezen közös tudományos alapon kivül tényleg a 
gyógypedagógia valamennyi ismert ágában felismerhető 
a közös gyógytani vonatkozás is.

Mivelhogy azt, aki ép, gyógykezelni nem szoktuk, 
kétségtelen, hogy gyógyító (vagy gyógyításiam) peda- 
gógia, vagy a neveléstani gyógyítás az éptől,/a normá- 
listöl eltérő gyermekek neveles útián való orvoslását 
tkcll, hogy"célozza. |

Mondhamók tehát, hogy: a gyógypedagógia a nor
málistól jelentékenyen elütő s ily képén a normálisokkal 

■“ egMüfr~s~lT normáHsok számára kiépített módszerekkel 
nem nevelhető egviiiek,iieveléstana.

Emeghatározásnak felelne meg a németeknél nem 
ritkáig található „ Abnonnenpaedagogik“ elnevezés.

Ám ez nem elégséges. Ennél úgy a gyengeelmé- 
jűek, miként a fogyatékos érzékűek s a hibás beszédüek 
oktatása többet foglal magában.

S a “gyógypedagógia“ kifejezés is ennél többet 
mond, még pedig joggal többet.

Mert mindezen szakmák programmja s végső fel
adata nem csak a nevelés, mely hiszen lehetne kizárólag 
a fenforgó tökéletlen állapothoz mért oktatás és elme
fejlesztés. Már pedig ez nem így van. Mert hiszen nem 
csak a „gyógypedagógia“ elnevezésben foglalt programm, 
de az összes idetartozó szakmák tancéljának, tanmód-
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szerének s taneredményeinek vizsgálata mutatja, hogy 
azok feladata nemcsak az abnormisok nevelése, hanem a 
fennálló fogyatkozásoknak neveléstani orvoslása is.

Ez az orvoslás lehetőleg a fogyatkozás megszünte
tését célozza. Ha ez azonban nem lehetséges, akkor a 
cél a fogyatkozásnak lehetőleges pótlása, vagy legalább 
is oly fokú enyhítése, mely a társadalom soraiból abnor- 
mitásánál fogva többé-kevésbbé kizárt gyermeket a tár
sadalomnak legalább is ártalmatlan és valamennyire köz
hasznú tagjává alakítani hivatott.

Ha ez így van, úgy a gyógypedagógia“ elnevezés 
— bizonyos nyelvészeti hibásságaitól eltekintve, melyek
ben azonban, úgy hiszem, a rokon „gyógytorna“ kifeje
zésen kiviii az általánosan használatos: tantárgy, tanterv, 
tanmenet stb. is szenvednek — egészen elfogadható, 
sőt találó kifejezés.

A „gyógy“ tő révén magában foglalja, mert elenged- 
hetlenüí feltételezi a tanulók „abnormitásának‘“ fogalmát, 
valamint kifejezetten a nevelés „gyógyító“ célzatát s a 
gyógytudományokkal való kapcsolatot.

Nem mondja, hogy a neveléstan feltétlenül gyógyít, 
de a nevelést és a gyógyítást egymás mellé rendelt, 
egyenrangú célként tűzi ki. Az se baj éppenséggel, hogy 
az elnevezés nem dönti el teljes határozottsággal, melyik 
a kettő közül álljon a másik szolgálatába, miáltal mind
kettő elé végcélként az abnormis fejlődésü egyénnek 
lehetőleg normálissá való fejlesztését állítja oda.

Különben egyáltalában ne szerénykedjünk amiatt, 
hogy a gyógypedagógia gyógyítást Ígérne, amit csak 
ritka esetben tart be.

Mert először is néha igenis a gyógypedagógia már 
mai s bizonyára nem végleges "magaslatain is megszün
tet, 1‘sőt a hibásságot előidéző okok felderítésével s a 
működések helyesbítő irányításával meggyógyít; egy-egy 
könnyebb beszédhibát (selypítés, dadogás) vagy fogyat
kozást (hallónémaságot), sőt kellő kíméletes gyakorlással 
egy-egy könnyebb értelmi gyengeséget, egy-egy kisebb 
jellembeli hibásságot is. Gyakrabban a fennálló beteg
séget, abnormitást magát nem csak, hogy meg nem 
gyógyítja, hanem egyáltalán nem is módosítja, de ennek 
dacára orvosolja a fennforgó, az egyént, a kulturemberek

4*
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sorából kizáró állapotot (siketnémaság, vakság, vak-siket- 
némaság).

Hogy pedig a gyógypedagógiai módszeres eljárás 
nem okvetlen vezet a szó szoros értelmében vett gyó
gyításra, az nem csak a gyógypedagógiának, hanem az 
orvostudománynak is sorsa.

Ennek is aránylag ritkán sikerül a betegség okának 
aktív megszüntetése s ily úton a valódi gyógyítás. A 
gyógyászat az esetek túlnyomó részében megelégszik 
azzal, hogy a beteget a káros befolyásoktól lehetőleg 
mentesíti, midőn a gyógyítást maga a szervezet saját 
erejéből végzi el. Ilyen gyakran ez nem is következik 
be s a gyógytan kénytelen a beteg szenvedéseinek lehető 
enyhítésével megelégedni. Sőt kb. 1 0 -1 5  év óta az 
orvosi gyógyászat nem egy esetben maga is valósággal 
a gyógypedagógiai eljárásokkal azonos módszereket is 
alkalmaz szervi agy- és idegbajok által okozott műkö
dési hiányok pótlására. így pl. a gerincagysorvadásban 
szenvedőknél a gerincagyi centripetális pályák működé
sükben megzavartatván, a beteg egyén agya nem kap 
elegendő bőr-, izom- és helyérzeti jelzéseket, minek 
folytán az állás, járás és egyéb ilyen érzetekhez kötött 
összetett mozgások összerendezési zavara, alaxia, áll be.

Ezt újabban olynémű kiegyenlítéssel gyógyítjuk, hogy 
az egyént megtanítjuk módszeres gyakorlatok segélyével 
izom- és izületi érzéseinek látási érzetekből kiinduló 
pótlására.

S mindez ugyanúgy az orvosi „gyógytan“ elneve
zés alá tartozik, mint különben a sebészi gyógyítás is, 
mely pedig nem egyszer nem a betegségnek, hanem a 
beteg résznek (lobos féregnyulvány, gümős vese, pete
fészek, üszkös végtag stb. nagyfontosságú szerveknek) 
kiirtásában, azaz a test megcsonkításában áll. S mégis, 
ez is,gyógyításiam (therapiás) eljárás.

Úgyszintén a gyógyítás fogalomkörébe tartozik az 
összes ma gyógyíthatatlannak ismert, néha hosszú éve
ken, sőt évtizedeken át is fennálló betegségek kezelése 
is. A tébolyodottak, a súlyosan elbutult egyének keze
lése, mely jóformán a társadalomnak azoktól való meg
óvására szorítkozik, szintén a „gyógytan“ körébe vág. 
A puszta „betegápolás“, „betegtartás“ fogalmától azéVt



Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről. 45

választható külön ezen állapotok kezelése s azért marad
hat meg a „gyógytan“ fogalomkörében, mert az orvos
tan mint célt mindezekkel szemben mégis csak a lehető 
gyógyítást tartja fenn s lankadatlanul folytatja azok min
den irányú kórtani tanulmányozását, azok megelőzésére, 
megszüntetésére törő küzdelmét. S az eredmény tényleg 
az, hogy évről-évre újabb és újabb, eddig megközelít- 
kietlennek tartott betegségek, hol egyes esetekben, hol 
nagy többségükben válnak gyógyíthatókká.

Többek között tehát ezért is érdemes volna ragasz
kodnunk a „gyógypedagógia“ elnevezéshez, mert ez az 
elnevezés nem annyira Ígéret, mint programm. Célkitü-f 
zést foglal magában, mely cél felé törni a gyógypeda
gógiának igazi feladata.

II. Az orvos és a gyógypedagógus. A gyógypedagógiai
szakmák.

A gyógypedagógia neve alatt összefoglalt szakmák
nem azért tartoznak.össze, mert azokat egynémely helyütt
egy intézet keretében művelik, sem nem azért, mert 
azoknak a tanügyi kormányzatban nálunk közös osztályt 
létesítettek, hanem azért, mert tudományos alapjuk egy 
és ugyanaz.

^MihŐánhviuknak egyik gyökere ott ered, a hol a 
nevelésTan a maga eljárásaival nem győzi, mert nem csak 
fejleszteni keííj de gyogyítóan kell fejleszteni. S vala
mennyiük másik gyökere ott fakad, a hol az orvostan 
a maga eljárásaival nem tud eredményre jutni, mert az 
agyidegrendszernek a működéstől elzárt, avagy általáno
san gyengén fejlett, vagy hibás kapcsolatú pályáit a 
maga orvosi eljárásai segélyével nem tudja működésre 
bírni, minthogy ma erre csakis a gyógycélzatú oktatás 
és nevelés képes.

A gyógypedagógia tehát áthidaló tudomány, mely
nek működési körében a nevelőnek találkoznia kell az 
orvossal.

A gyógypedagógia fentebb kifejtett fogalmából s ezen 
sajátos helyzetéből folyik egyrészt az orvossal való 
együttműködés, másrészt bizonyos szakmáknak a gyógy
pedagógiához való sorolása, melyek eddig külön 
állottak s egyes esetek kivételével nem lévén igazán
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szakképzett egyének kezére bízva, nem is érhettek el 
tényleges eredményeket.

Ami az orvosnak és pedagógusnak együttműködését 
s főleg a szakorvosnak hatáskörét illeti, az a gyógy
pedagógia egyes szakmái szerint kell, hogy a szükség
letekhez képest módosuljon. Az abnormisok, főleg az 
elmebelileg fogyatékosok vezetésének kérdésében, de a 
szakorvosok hatáskörét illetőleg is külföldön meglehető
sen heves viták folynak. Az orvosok és a pedagógusok 
egy része egyaránt önmagának követeli az abnormisok 
intézeteinek vezetői jogát.

E viták jó része magától elesik, ha feltételezzük, 
hogy ez esetekben nem csak bizonyos empiriás tapasz- 
talású pedagógusokról, hanem teljesen szakképzett gyógy
pedagógusokról van szó.

Ha nem a hivatások, hanem az abnormisok érdekét 
tartjuk első sorban szem előtt, a kérdés elég egyszerűen 
megoldható. A gyengetehetségüek, gyengeelméjűek és 
hülyék, a vakok, siketnémák és siketvakok nevelését s 
oktatását addig is, míg e fogyatékosságok terén az orvosi 
gyógykezelés nem képes lényegbevágó eredményeket 
elérni, hanem a kezelés súlypontja a gyógytani nevelés
ben van, kétségkívül gyógypedagógiailag szakképzett 
pedagógusok vezetésére kell bíznunk.

Ellenben mi sem zárja ki az orvostudomány azon 
jogát, mely némileg kötelessége is, hogy ezen kétség
telenül abnormis, tehát a kór- és gyógytan körébe vágó 
állapotok orvosi tanulmányozására s lehetőleges gyógyí
tására, a mire pl. a kretinizmus kezelhetősége kilátást is 
nyújt, ideg- és elmeklinikákkal, szem- és fiilbetegklinikák- 
kal és közkórházak megfelelő osztályaival kapcsolatosan 
orvosi vezetés alatt álló kisebb osztályokat létesítsenek 
a szellemi vagy érzékszervi fogyatkozásokban szenvedők 
s ^tanfolyamokkal egybekötött rendeléseket hibás beszé- 
dűek számára.*) Ezen osztályokon teljes erővel folyhat 
ez abnormis állapotok bonctani, kórtani és gyógytani 
tanülmányozása a modern orvostani kutatás összes mód
szerei vél s e mellett megfelelő gyógypedagógiai tanerők

')  Idióták T  gyeng5HHTéf#©k részére ezt ily módon már IVevgandt aján
lotta a nemet elmeorvosok 1906-iki würzburgi kongresszusán tartott referáló 
előadásában.
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alkalmazásával a fogyatékosok nevelése és oktatása is 
folyhat, még pedig orvosi direktíva szerint.

Az ilyen berendezéseknek meg volna az a jó hatása 
is, hogy az orvosok már kiképeztetésük közben ezen 
állapotokat is behatóan megismerhetnék.

Ez azonban egyelőre a jövő zenéje. S ha ily osz
tályok előbb-utóbb létesülnek is, a fogyatékos gyermekek 
nagy tömege ezután is pedagógiai vezetés alatt álló inté
zetekben fog nevelésben és oktatásban részesülni.

Hogy az ilyen intézetekben is elengedhetlenül szük
ség van a szakorvosra, azt vitán kívül állónak tekinthet
jük. Az emberi szervezetnek egyetlen szerve sincsen, 
mely akár ép, akár kóros állapotaiban ne állana kölcsön
hatásban az organizmus egyéb részeivel. S ezen kölcsön
hatások tényleges ismerete, a fennálló fogyatkozásra gya
korolt befolyásuknak mérlegelése már feltétlenül az egész 
orvostanban járatos s az illető szakmában különlegesen 
járatos orvost kíván meg. Az intézetbe való felvétel, a 
csoportosítás, a kizárás, az elbocsájtás kérdése az eset
leg az abnormitást okozó folyamatban felmerülő rosszab
bodások avagy feltűnő javulások, mind megkívánják az 
orvosi vélemény kikérését, esetleg az aktív orvosló b e 
avatkozást.

E mellett addig is, míg gyógypedagógiai osztályok 
orvostani intézetekkel kapcsolatosan nem létesülnek, az 
abnormitások okainak, feltételeinek, test- és lélektani kór- 
tanának s orvostani gyógytanának müveiig. Jpljesen a 
pedagógiai vezetés alatt álló ̂ gyógypedagógiai intézetek 

"orvosaira, illetőleg szakorvosaira hárul. Világos, hogy 
'a z ' ilyen törekvéseket az intézetek pedagógus vezgtőjje^s 
tanító személyzete legmelegebben kell, hogy istápolja.

Ami az egyes gyógypedagógiai szakmákat illeti, 
melyek a célkitűzésnél, a gyógypedagógia fogalmának 
fentebb megállapított értelménél fogva még a gyógy
pedagógia körébe sorolandók, ilyeneknek tekintem az 
ú. n. ideges gyermekek nevelését, az epilepsziás, vala
mint a kóros alapon züllésre hajló gyermekek nevelé
sét is.

Az ideges és gyenge fejlettségű gyermekek számára 
Németországban Stadelmann és mások már évek óta
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külön iskolákat követelnek, de idáig csak magániskolák 
és nevelőintézetek létesültek e célra.

Nálunk Náray-Szabó Sándor már hosszabb idő óta 
tervez ily irányú állami mintaintézményt s erre vonatkozó 
tájékozódó kísérlet valószínűleg nemsokára meg is tör
ténik.

Ide tartoznának tehát az idegrendszerbeli könnyebb 
abnormitasokban, a gyermekkori neurástheniában, hiszté
riában, tikkekben szenvedő gyermekek, a butuíás jeleit 
nem mutató, sőt jó tehetségű, de időnkinti könnyű roha
mokban, petit mal-ban, epilepsziás absenceok-ban szen
vedők, a néha éveken át kiújuló choreában szenvedő 
gyermekek, kiknek egyúttal egész idegrendszerük izgé- 
konyabb s fáradékonyabb s kik mindannyian a normális 
iskola tanmenetét el nem bírják. Ezekre amellett néha 
éppen az otthon, akár a maga ideges hozzátartozóival, 
akár a sajnos számtalanszor kártékony túlzásaival (túlzott 
kényeztetés, túlzott szigor, szülők egyenetlensége stb.) 
^Sy^nest betegségfokozólag hat. Ilyenek a nem harmo- 
niás szellemi fcjlődésíí, de emellett általánosan gyenge- 
tehetségűeknek nem mondható, egyes tárgyak terén ügyes, 
sőt kiváló, mások terén valósággal hozzáférhetlennek 
látszó, néha egyúttal testileg is fejletlen gyermekek, kik 
ilyen egy-két tárgybéli ügyefogyottságuk miatt a rendes 
iskolában rendszeresen haladni nem képesek, ismételten 
elbuknak, esetleg hanyag vagy buta gyermekek benyo
mását keltik. Ilyenek továbbá a kisebb, de állandósuló 
jellemhibákat mutató gyermekek is, kiknél e hibák ter- 
mészete nem külső befolyás, de psychopathiás terheltség 
kifolyása a nélkül, hogy erkölcsi elmegyengeségről szól
hatnánk.

Az epilepsziás rohamokban szenvedő gyermekeknél 
különbséget “kell tennünk a gyakori, súlyos rohamokban 
szenvedő s rendszerint elbutulásra való hajlamot mutató 
gyermekek és a csak epilepsziás hajlamú, görcsös roha
mokban csak ritkán, inkább szórványosan avagy csak 
könnyű pillanatnyi eszméletlenségekben, öntudatzavarok
ban szenvedő gyermekek közt. Ez utóbbiak többnyire nem 
butulnak el, sőt néha igen tehetségesek, bár jellemükben 
psychopathiás vonásokat többnyire találunk. '

A butulásra hajló epilepsziások is feltétlenül neve-
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lendők s lehetőség szerint tanítandók. A tanítás mellő
zése tapasztalásom szerint a betegséget soha nem javí
totta, az elmeállapotot mindig csak károsan befolyásolta. 
Az ilyen súlyosabb állapotok azonban kétségtelenül külön 
intézetekbe, nem az ú. n. ideges gyermekek közé tar
toznak.

Minthogy az ideges és epilepsziás megbetegedések 
megjelenési alakjai szövevényesek és igen sokfélék, mint
hogy továbbá e betegségek a szorosan vett orvosi gyógy
kezelés által sokkal nagyobb befolyásúak, az ideges és 
epilepsziás gyermekek intézeteiben az orvos hatásköre 
jelentékenyen nagyobb kell, hogy legyen, mint az előbb 
fensoroltaknál.

Itten egyébként már sokkal inkább lehet szó az 
orvosi vezetés és igazgatás szükségességéről, ámbátor 
ezt csak az esetben tartom kivihetőnek, ha az orvos az 
intézetben lakik s kizárólag intézetével foglalkozik. A 
gyógypedagógusra, mint szakképzett tanító erőre ez eset
ben is a feladat igen tekintélyes része fog háramlani.

Végül sem logikai, sem célszerűségi okot nem talá
lok, mely a züllésre hajló gyermekek nevelését ott, a hol 
nem külső viszonyokból kényszerűen folyó züllésről, 
hanem világrahozott vagy szerzett terheltség alapján fej
lődő züllésről van szó, a gyógypedagógiától különválasz
tani engedné. Éppen a psychiatriai és psychologiai vizs
gálatok újból meg újból bizonyítják, hogy a züllő gyer
mekek és fiatalkorúak igen tekintélyes része abnormis, 
értelmileg gyengeelméjű, gyengetehetségü, néha hiszté
riás, epilepsziás s az esetek egy részében erkölcsileg 
gyengeelméjű.

Az ilyen abnormitásuk folytán züllött gyermekek 
sem a sajátképeni javítóintézetekben, sem jótékony cél
zatú nevelőintézetekben, sőt normális züllött gyermekek 
részére létesített intézetekben sem lesznek helyükön. 
Akadályozni fogják a normális idegrendszerű, külső okok
ból züllöttek eredményes nevelését, rontani fogják az 
illető intézetek hírnevét, önmaguk állapota legtöbbször 
miben sem fog javulni s a kutató tudományra nézve is 
el fognak veszni.

Az ilyen gyermekek tehát abnormisok részére szol- 
gáló'^Őrvos (vagy gyógypedagógus) vezetése alatt álló
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intézetekben s gyógypedagógiailag képezett szakerők 
nevelése alatt fognak csak valamennyire is megváltoz
hatni.

Mindezek után felmerül a kérdés, minő legyen az 
a képzés, mely a gyógypedagógia fentebb kifejtett fogal
mának és mostan kifejtett széles körének legtökéleteseb
ben s gyakorlati szempontokból is leginkább megvaló- 
síthatóan megfelel ?

Mielőtt ennek taglalásába bocsátkoznánk, még bizo
nyos vonatkozásokra kell kitérnünk, melyek a különböző 
gyógypedagógiai szakmákat úgy elméleti, mint gyakorlati 
szempontból egymással — a közös tudományos alapon 
kivtil — szorosan összekötik.

A gyengetehetségű siketnémáknak a normális 
képességűektől való elkülönítése.

A gyengetehetségű siketnémáknak a normális képességűektől 
való elkülönítése, azoknak külön intézetekben különleges módszer
rel való oktatása nemcsak, hogy kívánatos, hanem mondhatnék 
valósággal kötelesség is. Ennek a kötelességnek megvalósítását, 
illetőleg produktív intézményben leendő sürgős megtestesítését 
többféle körülmény teszi elodázhatatlanná, melyek egyrészt a gyer
mekek szempontjából — s másrészt a pedagógus szempontjából 
támogatják azt az eleve is felállított tételt: hogy a gyengetehetségü 
siketnémák feltétlenül külön választandók a normális képességűektől.

Tantervűnk majdnem szigorú pontossággal állapítja meg az 
egyes osztályokban elvégzendő anyagot olyképen, hogy főleg a 
hat első osztály számára minimális anyagot szab meg, melyet min
den egyes növendéknek tudnia kell, mert csak így léphet felsőbb 
osztályba. Ismerjük önmagunkat és ismerjük munkánkat is, meiy- 
lyel e minimális anyagot növendékeink tulajdonává igyekszünk 
tenni. És ebben csak egy elv vezérel bennünket, nevezetesen: 
mindig s majdnem kizárólag a gyengékkel foglalkozunk, hogy azok 
megtanulják, amit megtanulniok kell, mert a jobbak eleget, sőt 
mindent megtanulnak a gyengékkel való foglalkozás közben. Erre 
az elvre a szükség kényszerített bennünket, mert csak így nyer
hetünk tudásban többé-kevésbbé egységes növendék-anyagot akkor,
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amikor egy-egy osztályban jók, rosszak, tehetségesek, gyengék, 
kiválóak és gyengeelméjűek a középtehetségen felüliekhez mért 
anyaggal kell, hogy megküzdjenek, illetőleg, hogy azzal játszva 
elbánjanak. És mig ily elvvel kapcsolatosan folyik lankadatlanul a 
küzdelem s reménykedve bízunk becsületes munkánk eredményé
ben, az alatt — igaz —- egy nem kicsinylendő szerepre tesz szert 
a gyenge képességű, t. i. ő válik az osztály fokmérőjévé. De 
ugyanakkor a normális képességű tanuló szempontjából a rendes 
tehetségüek köréből kiküszöbölendő elem válik belőle, mert meg
köti, megakadályozza azokat gyorsabb, fokozottabb mérvű haladá
sukban. A siketnéma intézetek méltán dicsérendő egyéni oktatásá
ból az első osztályt kivéve a többi osztályban csakis a gyengébb 
tehetségű veheti ki részét, mert ismerve ez oktatási módnak kivá
lóságát, azt teljes mértékben, a maga legteljesebb egészében csak 
nála alkalmazzuk, hogy valamelyest is azon fokra emelhessük, 
melyen az osztálynak körülbelül %-e -  csak tömegoktatásban 
részesülve — tart. Pedig a tehetséges siketnémánál is akadna még 
elég munkára az egyéni oktatás elve; a kevésbbé tehetségesek 
szempontjából pedig éppenséggel nélkülözhetetlen volna, s ha az 
előbbiek egyéni képességeit inkább figyelemre lehetne méltatni, 
utóbbiakat pedig abban a fáradozásban s főképen időben lehetne 
részesíteni, melyet a gyengetehetségüekre majdnem eredmény nél
kül, vagy csak alig számbavehető haladás fejében szánunk, egy
szeriben meg lehetne teremteni a magyar siketnéma oktatás reform
ját azt a reformot, mely a németeknek Vattert adott, nekünk pedig 
Vattereket adna.

A jelen körülmények között minden becsületes igyekvésünk 
dacára is azokkal, kiket évekig tartó foglalkozás révén gyenge 
tehetségüeknek ismerünk és ismertünk, éppenséggel semmi, vagy 
csak nagyon kevés eredményt érünk el. Igen sokan közülük az 
előirt anyagot nemcsak részben, de egyáltalán sem végzik el, s a 
kegyelem tisztán elvből tovább engedi őket haladni magasabb 
osztályba, vagy osztály ismétlésre utasítja őket. S ha már kegyelem 
nem akad számukra, az intézet elbocsátja kötelékéből, hogy átadja 
őket a bizonytalanságnak, a legnagyobb nyomorúságnak. De még 
az olyanokra is, kik nagy nehezen, csak ép hogy átvergődtek az 
osztályokon, tudjuk mi sors vár. Azt hiszem felesleges, hogy az 
ily siketnémák életnyomorúságának ezer és ezerféle változatait fel
említsem, hisz a számtalan példa elég élénken festi nyomorúságu
kat. Érezzük valamennyien, hogy ők is igénylik a segítséget s 
hogy az ő jövőjük kedvezőbb alakulásáról gondoskodnunk kell.
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Mi sem természetesebb, hogy e gondoskodásnak már a gyermek
korban, közelebbről a tankötelezettség korában kell megkezdődnie, 
hogy különleges oktatásban részesülve külön számukra emelt isko
lának legyenek növendékei s ne legyenek kerékkötői azoknak, kik 
hasonló szervi fogyatkozásban, de fogékonyabb ésszel megáldva 
eddig az ő alantjáró lelkükhöz kénytelen-kelletlen alkalmazkodtak. 
Hangsúlyozom, hogy a gyengetehetségű siketnémák külön intéze
tekben oktatandók, kiválóan fontos pedagógiai okoknál fogva. 
Nevezetesen: el kell kerülnünk azt, hogy fogyatékosságuk okul 
szolgáljon esetleg a normális képességüektől eredő gúnyolódáshoz, 
lekicsinyléshez; kezdettől meg kell akadályoznunk, hogy különö
sebb szellemi képességek hiányában őket szerencsésebb társaik 
mintegy a tudatlanságnak megszemélyesítőivé ne alacsonyitsák le ; 
s végül, miután mint alább látni fogjuk — ők a normális képes
ségüektől eltérő oktatási módban fognak részesülni. A jelenlegi 
intézetek feladatainak eredményessége, de kiváltképen a normális 
képességű siketnémák részéről a mostani intézetekben tanított 
hangzó beszéd tökéletesebb elsajátíttatása szempontjából tehát szük- 
séges, hogy a gyengetehetségüek külön a számukra emelt intézet
ben, teljesen elkülönítve a normális képességüektől nyerjenek 
oktatást.

Számadatokban összegyűjtöttem a hazai siketnéma-intézeti 
növendékek azon elemeit, kik a jelenlegi intézetekből kivéve, külön 
az ő számukra állítandó intézetekbe volnának helyezendők. Ezek
ből kitűnik, hogy 865 növendék közül a jelenlegi intézetekben 
mint 1. osztályos képezhetetlen elbocsájtatott 19 növendék, tehát 
körülbelül 2%. Ez oly elem, mely semmiféle oktatásban nem része
sült s abban a jövő életéveiben sem fog részesülhetni, miután igen 
szerencsés körülmények között is legfennebb csak menedékházba 
kerülhet, melynek egyrészt nem is célja, másrészt nincs is módjá
ban, hogy a képezhetetlen siketnémák oktatásával, illetőleg azok
nak produktiv munkára képes emberekké való nevelésével foglal
kozzék. Magam is azon nézeten vagyok, hogy e 2% körébe tar
tozók leginkább menedékhelyekbe valók, miután a gyengetehet
ségű és nem a képezhetetlen (hülye) siketnémák leendő iskolájá
nak szervezetéről kívánok ezúttal szólni, s így a még képezhető, 
tehát csak gyengetehetségű siketnémák viszonyaihoz kell alkalmaz
kodnom. E 2% az intézeteinkben eleddig szokásos hosszasabb 
foglalkozás s tanulmányozás eredményeként felhozott alapos okok
nál fogva bocsájtatott el az intézetekből mint teljesen képezhetet
len, kikről igaz lelkiismerettel állíthatjuk, hogy nemcsak szellemi,
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de fizikai munkára is alig képesek. Már pedig az ily növendékek 
nem valók abba az iskolába, amely szintén nem csak hogy sok, 
hanem igen fontos, a leendő iskola létjogosultságából fakadó köte
lességek teljesítésével fog növendékserege elé állani.

A leendő iskola célja és rendeltetése szempontjából majdnem 
kizárólag figyelemre méltó az a 8 és 720/o> mely a bukott növen
dékek számarányát fejezi ki s 8Ő5 növendéknél nem kevesebb, 
mint 70 növendéket tesz ki. Itt megjegyezni kívánom, hogy miután 
csak tizenegy intézetünknek számadatai álltak rendelkezésemre, 
csak részleges növendékszámmal szolgálhatok, mely azonban ad 
analógiám könnyen kiegészíthető, s így a 75 bukott növendék 
száma körülbelül a 90-re emelkedik. Ez minden esetre oly létszám, 
melyből népes intézet keletkezhetik. Ámde, hogy ne az intézet, 
hanem a növendékek érdekeire legyünk tekintettel: e 90 növendék 
érdeke annyira számottevő, hogy annak közelebbi vizsgálása felette 
kívánatos.

Eleve meg kell jegyeznem, hogy a bukott növendékek közé 
számítottam azokat is, kik az első osztályban egyszer buktak, de 
akiket nem vettem fel a gyengetehetségűek iskolájába utasítandók 
közé, miután a tapasztalat gyakran bizonyítja, hogy az első osztály 
újbóli ismétlése alkalmával ezek közül sokan haladni képesek. Ez 
a körülmény azonban a százalékarányon nem változtat. Más elbí
rálás alá esnek az első osztályon felüli osztályok bukott növen
dékei. Ezeknél általános az a tapasztalat, hogy szellemileg haladni 
vagy egyáltalán nem képesek, vagy legfeljebb csak oly csekély 
mértékben, mely semmi esetre sem felel meg a kivánalmaknak és 
amely a legkevésbbé sem tudja biztosítani élethivatásukat. Felőlük 
általánosságban szólva így vélekednek. Közelebbről tekintve őket, 
mást kell mondanom róluk, vagy legalább is egy jelentékeny részük
ről. Mert e bukottak igen nagy százaléka talán nem bukott volna 
meg, ha egy kész, használható nyelvvel rendelkezve csak tisztán 
ismeretek szerzésére volnának kötelezve. Meg vagyok győződve 
arról, hogy ily körülmények közepette nem egy közülök a jó köze
pesig emelkedhetne. De a hangzó nyelv óriási nehézségeket rejt 
az ő számukra, melyeket minden Útmutatásunk, minden igyekvesünk 
dacára sem tudnak leküzdeni. Minden osztály többé-kevésbbé a 
maga kész nyelvanyagával rendelkezik, melyet a haladás évről-évre 
kiegészít és pedig olyformán, hogy a már egyszer eltárgyalt szó- 
és nyelvalaktani formák az eltárgyalás után rögtön a „kész“ anyag 
szerves egészének tekintetnek. Ezeknek folytonos használata nem
csak jó és szükséges, hanem részünkről a növendékkel szemben
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egyenes követelmény is; mert csak általa nyerhetünk eszközt ahhoz 
a későbbi munkához, mely a reál és sok egyébb más fajta ismeret 
nyújtását célozza. Tanításunkban egyedül a hangzó nyelvre támasz
kodunk, s azért igazán nem csodálkozhatunk azon, ha osztályon
ként 2—3, esetleg 4 növendékünk nem érti meg a mondatban 
foglaltakat akkor, amikor egy százszor hallott, illetőleg látott szót 
újból kétszer-háromszor meg kell ismételnünk, mig leolvassa. S ha 
már leolvasta, még két-három hangot ez egy szó keretében meg 
is kell kissé javítanunk, s ha már annyira ki tudja mondani, hogy 
legalább mi magunk megértettük, hol marad még a szó jelen
tése a mondat keretén belül, hol a mondat viselt szerepe az isme
ret-nyújtás szolgálatában ? Tehát e növendék már a szóelemnél, a 
hangnál is akadályra talál, pedig igen jól tudjuk, hogy a szóelemek 
körül észlelhető nehézségeknek már az első év végén is el kellene 
tünniök. De tegyük fel, s ez kisebb bajnak volna mondható, hogy 
az egyes beszédhangok csiszolása tekintetében, valamint némely 
szó jelentésének felújítása körül csak lényegtelen teendőnk lenne, 
akkor is előttünk áll az a sziszifuszi munka, mely az előző éveknek 
ezerszer alkalmazott, sokszor legprimitívebb nyelvtani formáit is 
teljesen elfeledettnek s újból tanítandónak találja, noha jólehet 
ismétlődésükre figyelemmel voltunk, noha jólehet az újabb alakok 
tanítási idejét a gyengébb növendékek kedvéért a megállapított 
időn jóval túl helyeztük. És ez mind azért történik így, mert bukott 
növendékeink kivétel nélkül és többi siketnémáink általában bizo
nyos mértékben nyelvérzék nélkül valók. A nyelvet és annak szel
lemét megérteni a kiváló siketnémának is gondos figyelmébe és 
sok-sok fáradságába kerül, hát még a gyengetehetségűnek! ? A han
gos beszéd nem az ő természetének való, mely mindenkor csak mes
terséges, reá kényszerűéit valami marad az ő szempontjából, mint 
ahogy mi magunk is gyakran hangoztatjuk, hogy mesterséges utón 
visszük őt bele a nyelvismeret körébe, arra őt mesterségesen tanít
juk meg. Röviden szólva, a gyengetehetségüek nagy százaléka jelen
tékenyen haladhatna, ha nem kellene a hangos beszéddel oly fárad
ságosan és eredménytelenül küzködnie. Hogy haladhat ismeretek
ben, azt majdnem nap-nap mellett észlelhetjük. Vagy ha már e 
haladás nem is szembeötlő, nem tagadhatjuk meg tőlük azt a 
képességet, mely kézimunkában nyilvánulva egyeseknél éppen a 
hihetetlenségig fejlett. Ehhez is lelki működés kell és ha ez egy
szer jelen van, fejleszthető is, csak útat-módot kell hozzá találnunk. 
Ezt a gyengetehetségüek külön iskolája bizonyára meg is fogja adni.

A vizsgálat tárgyává tett 865 növendék harmadik csoportját



A gyengét, siketn. a normális képességűektől v. elkülönítése.

azok teszik, kik (körülbelül 14%-ban, mely 122 növendéknek felel 
meg) elégséges általános osztályzatot nyertek. Tudott dolog, hogy 
az elégséges osztályzatnak között igen nagy azoknak a száma, 
kiket joggal a bukottak közé lehetne sorozni, de akiket bizonyos 
elvi és méltányossági szempont mégis felsőbb osztályba enged 
lépni. Közülök azok, kiket joggal a bukottakhoz lehetne számítani, 
az előbbi csoport elbírálása alá esnek. Másik részük a tulajdon- 
képeni elégségesek, vagy a gyenge jók közé tartózik, s mint ilye
nek nem valók a gyengetehetsegu iskola növendékei közé. Hogy 
mennyi azok száma, kiket az elégséges osztályzatúak közül a 
bukottak közé lehetne sorozni, itt meg nem állapítható; azonban 
a tapasztalat szerint mégis 2%-ra becsülhető, ami körülbelül 20 25
növendéket tesz ki.

Röviden összegezve az eddigieket: a gyengetehetségü siket
némák iskolájába, illetőleg intézetébe a jelenlegi növendéklétszám
nak körülbelül 10-11%-a volna utasítandó.

Részlet meghatározással élve, ez említett intézetbe utasítandók 
mindazon növendékek, kik tehetség hiánya miatt általános elégte
len osztályzatot nyertek. Ide számítandók még azon tanulók is, kik 
elégséges osztályzattal ugyan, de csak kegyelemből léptek maga
sabb osztályba.

Az intézet fokozatos fejlődését tekintve ajánlatos volna, hogy: 
mindazon növendékek, akik a rendes siketnéma intézetek 1. osztá
lyát kétszeri ismétlés után is eredménytelenül végezték, továbbá 
mindazok, kik az 1. osztályon túl a 111. osztályig bezárólag elég
telen általános osztályzatot nyertek, vétessenek fel a gyengetehet
ségű siketnémák intézetének növendékeiül.

Miután megállapítottam, hogy a gyengetehetségű siketnémák
nak a normális képességű siketnémáktól való elkülönítése felette 
szükséges és egyben meghatároztam a gyengetehetségű siketnémák 
számára felállítandó intézet növendék-anyagát is, áttérhetek a leendő 
intézet szervezetére. Előre bocsájtom, hogy a szervezetre vonatko
zólag részletes útmutatásokat egyelőre nem adhatok, de e cikknek 
ez talán nem is lehet a célja. Úgy vélem tehát, hogy eleget teszek 
azzal, ha ebben a tekintetben a helyes s a célnak legjobban meg
felelő általános irányt szabom csupán meg.

(Folytatása következik.)



Az 1909. évi rangsornak a gyógyped. intéz, vonatkozó része.

Az 1909. évi rangsornak a gyógypedagógiai 
intézetekre vonatkozó része.

A gyógypedagógiai intézetek újabban megállapított rangsorát 
olvasóink tájékoztatása céljából közöljük, azzal a megjegyzéssel, 
hogy amennyiben minden gondosság dacára is megtörténhetett' 
hogy a rangsor összeállításánál tévedések történtek, a felszólamlás 
határideje 1909. évi március 1.
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Vili fizetési osztály.
1 Berkes János ig. 1900 V 5 4000 _
2 Borbély Sándor ig. 1900 V 5 _
3 Herodek Károly ig. 1905 XI 22 3600 _
4 Éliás Jakab ig. 1906 X 22 1040
5 KI is Lajos ig. 1906 X 22 ._
6 Kiinda Kálmán ig. 1907 VII 15 1040
7 Németh László ig. 1908 Vili 24 » 910

IX. fizetési osztály.
1 Együd Lajos tanár 1897 V 9 3200 6002 Nécsey János tanár V 9 800
3 Bartók Lajos tanár VII 25 6004 Moussong Pál tanár Vll 25 800
5 Ákos István tanár 1901 VI 24 2900 1000
6 Gácsér József ig. tanár VI 24 800
7!Nagy Péter ig. tanító VI 24
8 KIűg Péter ig. tanító 1902 VII 17 _
9 Stanzel János tanító XII 22 900

10 Zádor Endre ig. tanár XII 22
11 Bihari Károly tanító XII 22 10Ö012 Mlinkó István ig. tanító 1904 XI 1 700
13 Lovács József ig. tanító XI 1 90014 Paull István tanító XI 1
15 Szotfrid József tanító XI 1 600
16 Válek János tanító XI 1 60017 Váradi Zsigmond ig. tanító XI 1 40018 Tar József tanító 1905 XI 22 900
19 Csapó György ig. tanító 1906 X 22 2600
20 Éltes Mátyás ig. tanitó X 22 _
21 Hertilla Szilárd tanitó r> ' X 22 n 800

Állomás
hely

Budapest
Vác
Budapest
Arad
Budapest
Kaposvár
Kecskemét

Vác
Kaposvár
Vác
Debrecen 
Budapest 
Debrecen 
Kolozsvár 
Szeged 
Temesvár 

' »
Budapest
Eger
Szeged
Kolozsvár
Vác

»
Körmöcb.
Kolozsvár
Borosjenő
Budapest
Arad
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22 Török Sándor ig. tanító 1906 X 22 2600 900 Szombath.
23 Sóra Lajos tanító X 22 » 1000 Budapest
24 Hercsúth Kálmán tanító X 22 y y 900 Pozsony
25 Káplán Gyula tanító „ X 22 y y 1000 Budapest
26 Völker József ig. tanító 1907 VII 15 JJ 800 Sopron
27 Schannen Péter ig. tanító VII 15 y y — Kolozsvár
28 Markovits Árpád ig. tanító y y VII 15 y y 500 Jolsva
29 Török Gyula tanító y y VII 15 y y 1000 Budapest
30 Hobler Rezső tanító n VII 15 y y 800 Sopron
31 Kirschenheuter Fér. tanító n VII 15 y y 1000 Budapest
32 Skultéíy Lajos tanító 

X. fizetési osztály.
a) csoport.

1908 Vili 24 y y 1000 y y

1Pischinger Nándor tanító 1890 VI 29 2600 900 Budapest
2 Horváth Atilla zene-tanító 1894 1 24 2400 y y y y

1 3 Kelemen Ignác tanító 1902 VI 27 2200 y y y y

f 4 Palatínus Károly tanító 1902 XII 22 y y 720 Kaposvár
5 Halenkovics Fanny tanítónő 1904 XI 1 y y 900 Budapest
6 Schnellbach Ferenc tanító XI 1 y y 720 Kaposvár
7 Kábán József tanító XI 1 y y 810 Kolozsvár
8 Deschenszky Fér. ig. tanító 7? XI 1 y y y y Pozsony
9 Kegler Ferenc tanító y y XI 1 y y 900 Budapest

10 Szabady Géza tanító XI 1 y y y y y y

11 Szabados Ödön tanító XI 1 y y 810 Szeged
12 Ehling Jakab tanító y y XI 1 2000 720 Arad
13 Horváth Pál tanító XI 1 2200 y y Kaposvár
14 Kondra Mihály tanító .. XI 1 540 Vác
15 Medgyesi János tanító XI 1 y y 900 Budapest
16 Kleitsch jános tanító 1905 XI 22 2000 y y y y

17 Scholtz Lajos ig. tanító 1906 IV 22 „ 630 Ungvár
18 Vatter Ferenc tanító X 22 n 540 Vác
19 Hövényes Antal tanító y y X 22 „ 810 Pozsony
20 Erdős István tanító X 22 yy 630 Kecskemét
21 Istenes Károly tanító » X 22 y y 900 Budapest
22 Rédiger Károly tanító X 22 y y 720 Arad
23 Gönczi Gyula tanító „ X 22 y y 630 Kecskemét
24 Sándor Lajos tanító X 22 y y 900 Budapest
25 Govrik Béla tanító 1907 VII 15 y y 720 Debrecen
26

s
Veress Lajos tanító

lagyar Gyógypedagógia,
1 » Vll 15 >? 630 Eger

5
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27 Greiner László tanító 1 9 0 7 VII 15 2 0 0 0 8 1 0 Szeged
2 8 Kolumbán Károlv tanító Vll 15 Kolozsvár
2 9 Hrivnák László tanító VII 15 Temesvár
3 0 Erdélyi József tanító VII 15 6 3 0 Eger
31 Plichta Béla tanító Vll 15 „ 8 1 0 Szeged
3 2 Piroska Károly tanító VII 15 V) 4 5 0 jolsva
3 3 Schreiner Miklós tanító VII 15 8 1 0 Temesvár
3 4 Vissy János tanító Vll 15 5 4 0 Vác
3 5 Wolkóber János tanító Vll 15
36 Záborszky Árpád tanító Vll 15
37 Nemere Gyula tanító VII 15 6 3 0 Kecskemét

138 Lázár Pál tanító 1 9 0 8 Vili 24 9 0 0 Budapest
3 9 Wellinger Mihály tanító V Vili 2 4 n
4 0 Török Sándor tanító Vili 2 4 8 1 0 Temesvár
41 Adamcsik István tanító Vll) 2 4 3 6 0 Körmöcb.
4 2 Iván József tanító r> V ili 2 4 9 0 0 Budapest
43 Puha László tanító Vili 2 4 „

b) c s o p o r t .

1 Krakker Kálmán gondnok 1 8 9 7 V 6 2 4 0 0 — Vác
| XI. fizetési osztály.

a) c s o p o r t .
| 1 Fodor Anna kézím. tanítónő 1 8 7 8 IX 7 2 2 0 0 8 0 0 Budapest

2 Kossovits József én. org.tan 1 8 8 9 IX 19 2 0 0 0
3 Weiser Adél kézím. tanítónő 1 8 8 9 XI 12 4 8 0 Vác
4 Horváthné Szabadi Laura fnő 1 8 9 2 VII 1 ti 1 8 0 0 8 0 0 Budapest
5 Pápai Mária tanítónő 1 8 9 7 V 2 »

6 Hinnerné Griífeton Lujza tnő 1 8 9 9 VI 10 7 2 0 Temesvár
I 7 Begidsánné Zattler Ida tnő 1 9 0 2 Vili 9 1 6 0 0 Kolozsvár

8 Szoboiovszky István tanító 1 9 0 5 X! 2 2 1 4 0 0 3 2 0 Körmöcb.
9 Ábrahám János tanító X! 2 2 „ 7 2 0 Szeged

10 Müller Lajos tanító XI 2 2 Kolozsvár
11 Tasch Péter tanító XI 2 2 Temesvár
12 DerbésznéKreupl Sarolta tnő 1 9 0 6 VI! ¡4 8 0 0 Budapest
13 Ftirj Pál tanító Vll 17 *5
14 Eötvös László tanító VI! 17 7 2 0 Szeged
15 Pirovits Jenő tanító Vll 17 Pozsony
16 Emmer István tanító VII 17; 6 4 0 Debrecen
17 Tóth Zoltán tanító VII 17 8 0 0 Budapest
18 Szentgyörgyi Gusztáv tanító „ VII 17 480 Vác

5
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19 Derbész Bertalan tanító 1 9 0 6 Vll 17 1 4 0 0 8 0 0 Budapest
2 0 Schulmann Adolf tanító 77 VI! 17 77 5 6 0 Ungvár
21 Fehér Károly tanító 77 VII 17 77 4 0 0 Jolsva
22 Schreiner Ferenc tanító »7 VII 17 77 8 0 0 Budapest
23 Zemkó Péter tanító 77 VII 17 77 77 77

2 4 Láng István tanító 77 VII 17 7? 7 2 0 Szeged
2 5 Karnay Árpád tanító 77 VII 17 7? 8 0 0 Budapest
2 6 Winkler Sándor tanító 1 9 0 7 VSI 16 6 4 0 Debrecen
27 Dávid Mihály tanító »7 . VII 16 77 7 2 0 Kolozsvár
2 b Horváth István tanító „ VII 16 77 7? Szeged
2 9 Vas János tanító » VII 16 77 6 4 0 Sopron
3 0 Csák Sándor tanító „ VII 16 77 77 77

31 Fáklya Károly tanító 77 VII 16 7? 5 6 0 Ungvár
3 2 Krupa Pál tanító 77 VII 16 77 4 8 0 Vác
3 3 Hribik Aladár tanító 77 VII 16 3 2 0 Körmöcb.
3 4 Fodor István tanító 77 VII 16 77 5 6 0 Kecskemét
3 5 Tiffert György tanító 77 VII 16 „ 6 4 0 Arad
3 6 Balázs Géza tanító 1 9 0 8 VIII 2 4 77 77 77

37 Varsányi Ferenc tanító 77 VIII 2 4 77 5 6 0 Eger
38 Györgyffy Ákos tanító „ VIII 2 4 77 4 8 0 Vác
3 9 Frey József tanító ?7 VIII 2 4 77

8 0 0 Budapest
4 0 Michels Fülöp tanító 77 VIII 2 4 77 77 77

41 Schnitzl Gusztáv tanító 77 VIII 2 4 5 6 0 Kecskemét
4 2 Mayer András tanító n VIII 2 4 77

4 8 0 Vác
4 3 Rieger György tanító ” VIII 2 4 77

4 0 0 Jolsva
4 4 Faragó Géza tanító » VIII 2 4 77 8 0 0 Budapest
45 Nemesdfalvi József tanító 77 VIII 2 4 77 6 4 0 Sopron
4 6 Schaffer Mátyás tanító 77 VIII 2 4 77

3 2 0 Körmöcb.
4 7 Tóth Árpád tanító 77 Vili 2 4 77

6 4 0 Debrecen
48 Miskey Károly tanító » Vili 2 4 77 3 2 0 Körmöcb.
49 juhász Zoltán tanító 77 Vili 2 4 77 4 0 0 Jolsva
50 Pető Ferenc tanító

XI. fizetési osztály. 
b)

Vitár Rezső gondnok

VIII 2 4 7? 7 2 0 Szeged

1 1 9 0 2 II 16 1 6 0 0 — Budapest

1
c)

'Biankenstein Gy. kosárf. m 1 8 9 8 X 3 1 8 0 0 8 0 0 77

2 Jelűnek János kosárf. m. 1 9 0 4 III 16 1 6 0 0 8 0 0 77

1 3 jTeiger József kefekötő m. ¡11904 1 III 16 1 6 0 0 8 0 0 ?7
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Griesbach adataihoz fűzött fejtegetések.
. (Pszikho-fiziológiai értekezés.)

Irta : Kirschenheuter Ferenc.

Egy vagy több érzékszerv hiánya tökéletesebbé teszi-e az 
épen maradiakat?

Ezen elsősorban gyógypedagógusokat érdeklő kérdés egészen 
a legutóbbi időkig tudományosan eldöntve még nem volt. Hires 
fiziológusok, elismert antropológusok határozottan állították, sőt 
állítják még ma is, hogy a fogyatékos érzékitek meglevő ép érzék
szervei fejlettebbek a normális emberéinél. Csak a fogyatékosokkal 
foglalkozó pedagógusok rázták úgy néha fejüket, ha a gyakorlat 
itt-ott rácáfolt e tételre. Hiányozván azonban a szélesebb tudomá
nyos alap, a pedagógusok nem mertek ellentmondani, hanem így 
variálták a tételt: a fogyatékos érzékű ember megmaradt ép érzékei 
a ráutaltság és folytonos gyakorlat által jobban kifejlődnek, mint a 
normális ember megfelelő érzékei. Ez a nézet uralkodott egészen 
napjainkig a gyógypedagógusok világában.

Minthogy az emberiségnek csak egy kis töredéke fogyatékos 
érzékű, természetes, hogy nemcsak a társadalom, de a tudományok 
is keveset foglalkoznak az emberiség e töredékével és így a tudo
mányoknak a fogyatékosokkal foglalkozó ágai is lassan fejlődnek. 
A huszadik századot kellett tehát megérnünk, hogy ez értekezést 
megnyitó kérdésben is tisztán lássunk.

Az alábbiakban az érzékeknek csak a látás hiányából szár
mazó állapotával kívánok foglalkozni, dr. Griesbachnak, az orvosi 
tudományok és a filozófia tanárának (aki egyben az iskola egész
ségügyi nemzetközi kongresszus eddigi elnöke és a kongresszus 
„Internationaler Archív für Schulhygiene“ c. szokatlanul nagyterje
delmű folyóiratának is szerkesztője) kísérletei alapján.

Griesbach sok ezernyi kísérlettel igazolta, hogy a látás hiánya 
a többi ép érzéket is hátráltatja fejlődésében s hogy még a ráutalt
ság és folytonos gyakorlat sem képes az épen maradiakat a nor
mális ember érzékeivel versenyképesekké tenni.

Kísérleteit a vakok illsach-mülhauseni intézetében végezte az 
ottani vak növendékeken és a városi különböző iskolák hasonló
korú tanulóin. Az eredményeket pedig áttekinthetően 98 táblázaton 
tette közzé. Az adatok főbb csoportjait Kunz, a vakok iilsachi 
intézete igazgatója, több orvosi és pedagógiai folyóiratban a követ
kező négy cím alatt közölte kivonatosan : hangirány, hallástávolság, 
szagérzés és tapintási érzés, amint itt következnek :
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I. ffangirány. A hangirány meghatározására Griesbach egy 
szögtükröt használt az intézet terjedelmes kertjében. 28 épérzékün 
és 28 vakon egyenkint 9 kísérletet végzett. Hármat a jobb, hár
mat a bal és hármat mind a két füllel. A kísérleten kívül maradt 
fület nedves gyapottal zárta el.

252 kísérletnél a hang irányát a vakok 68, az épérzéküek 
pedig 82 esetben határozták meg pontosan. Az összes adatokat 
összevetve, a vakok középarányos számítással 15° 35"-ot, az ép- 
érzékűek pedig 15°-ot tévedtek.

Itt tehát csak csekély különbség esik az épérzéküek javára.
II. Hallástávolság. Az erre vonatkozó kísérleteket Griesbach

hosszú folyosókban végezte. Suttogva kimondott egytagú szavakat 
és számokat 1 100-ig kellett a médiumoknak fölfogniok. A leg
jobban hallók egy füllel 4 0 -4 5  méternyiről értették meg a sza
vakat. Középarányos számítással úgy a vakok, mint a látók hallás
távolsága jobb és bal füllel pontosan 26 méter.

Tehát egyenlő.
III. Szagérzés. Ez irányban a kísérletezések a Zwardemaker- 

féle olfactometerrel folytak. Ez a szerkezet igen egyszerű. Egy 
üvegcsőben van egy kaucsukcső s ebben ismét egy üvegcső. 
Míg a kaucsukcső kivül és belül az üvegcsövekkel fedve van, 
nem érezhető a csövek felső nyílásán a kaucsuk szaga. Amint 
azonban a belső üvegcsövet kihúzzuk, a kaucsukcső belső felülete 
fedetlen marad s a kaucsuk szaga érezhetővé lesz. Minél tovább 
kell tehát kihúzni a belső csövet, míg a médium megérzi, annál 
fejletlenebb az illető szaglása és fordítva.

Vakoknál Griesbach számadatai szerint a csövet E75 cm.-re, 
épérzéküeknél azoban csak 1.15 cm.-re kellett kihúzni a csövet. 
Arányba állítva, a vakok szaglási finomsága tehát úgy viszonylott 
az épérzékűekéhez, mint 65'7 : 100.

IV. Tapintási érzés. A tapintóérzék fejlettségét, bizonyos szel
lemességgel arra alapították a fiziológusok, hogy két hegyesen 
kidomborodó pontot mennyire kell egymáshoz közelíteni, hogy a 
kísérleti egyén ne érezze azokat többé kettőnek, hanem csak egy
nek. A tapintóérzék fejlettsége tehát ilyenformán számmal fejezhető 
ki, mely a két pont között levő távolság méretéből nyerhető.

Grisbach áesthesiométerének szerkezete, mellyel ezen kísér
leteket végezte, amennyire Kunznak az értekezéséből gyanítani 
lehet, egy ollószerű összetett kétkarú emeltyű. Az emeltyűk rövi- 
debb karjain vannak a kiemelkedő tűkhöz hasonló éles pontok, 
az egyik hosszabb kar vége pedig egy a másik karhoz erősített
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félköralakú lemezen mozog, mely lemez centi- és milliméterekre 
van beosztva. E lemezen tehát század-, sőt ezredmilliméternyi pon
tossággal olvasható le, hogy mily távolságban vannak egymástól 
a pontok az emeltyűkarok rövidebb végein.

Griesbach kísérleteket tett a homlokon (a szemöldök közötti 
kopasz részen, a gabellán), a járom-, vagy pofacsontot takaró bőr
felületen, az orrhegyen, az ajkakon, a tenyérnek a hüvelykujj alatt 
levő részén és a jobb és balkéz mutatóujjának hegyén. Az ered
ményeket az alábbi táblázatok mutatják:

1. Pihenés ideje alatt.

H o m 
lokon

Járom
csont.

O rrh e 
gyen

A jka
kon

T en y é 
ren

Bal mu=
tató
ujjon

Jobb
mutató
uijon

Ö ssze
gezés* Arány*

szám*
m illim éter

Vak 3-6 3 7 1-7 1-5 3 7 7 1-29 1-55 17-11 f §
Épérzékü 2-46 2 -5 9 0 -8 5 roi 2-41 0 -7 2 0 6 5 1 0 '6 9

f ~

Különbözet az ,i vO
épérzéküek jav. 1 .14 1 1 1 0 .8 5 0 -4 9 1-36 0 '5 7 0 9 0 6 -4 2 1 O

2. Szellemi munka után.

Vak 4 .5 4 .9 1 .86 1 .7 2 4 .8 1 .49 1.91 2 1 .1 8 f §
Épérzékü 4 .2 4 .4 1 .5 5 1 .3 6 4.1 1.36 1 .3 8 1 8 .3 5
Különbözet az f a
épérzéküek jav. 0 .3 0 .5 0 .3 1 0 .3 6 0 .7 0 .1 3 0 .5 3 2 .8 3 t  00

3. Ipari foglalkozás után.

Vak 5 .9 7 5 .8 4 2 .2 7 5 2 .0 6 .0 1.7 2 .0 25.785 I s
Épérzékü 4 .2 0 4 .4 0 1 .5 0 1 .32 4 .4 3 1.5 1.4 1 8 .7 5
Különbözet az
épérzéküek jav. 1.77 1 .4 4 0 .7 7 5 0 .6 8 1.57 0 .2 0 .6 7 .0 3 5 ! t "

4. Érdekes a következő táblázat is, melynek adatai egyenlőkorú 
két vak leányról (szünidőben) és két cselédleányról szólnak. A vak 
leányok kizáróan csak kötéssel és horgolással foglalkoztak, kezük 

bőre tehát feltűnően finom volt.
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H om 
lokon

Járom  io r rh e -  
c s o n t .! gyen

Ajka
kon

T en y é 
ren

Bal
mutató
ujjon

Jobb
mutató
ujjon

Ö ssze
gezés* Arány-

szám*
m illim éter

Vak 3 .7 5 4 .0 1 .7 5 1.5 3 .5 1 .12 1 .75 1 7 .3 7 1 s
Épérzékű 2 .7 5 3 .2 5 1 .2 5 1.35 2 .5 0 .8 0.8 1 2 .7 0 7
Különbözet az 
épérzéküek jav. 1.0 0 .7 5 0 .5 0 0 .1 5 1.0 0 .3 2 0 .9 5 4 .6 7 K

5 Talán az előbbieknél is íöltünőbbek az alábbi táblázat számai, 
amelyek két vak-siketnéma leányról szólnak, akik közül az első 

iolyékonyan olvas és a térképeken könnyűséggel eligazodik.

Honi- Járom Orrhe- Ajka- Tényé- Bal
mutató 1 Ö ssze- 

mll!ato gezés* unon fA leányok neve lökön csont. gyen kon ren ujjon
milliméter =_________

Wenner Magda
3 .5 1.0 2 .5

II

3 .5  í  2 8 .5szabadnapon 7 .0 7 .0 4 .0

Wenner Magda 
tanítás után 5 .0 5 .0 2 .0 2 .0 3 .5 1.5 2 .0  2 1 .0

O. H. kötés után 10.0 12 .0 3 .5 3 .0 8 .0 2 .5 3 .0  ¡' 4 2 .0

Íme tehát Griesbach táblázatai. Számokkal igazolják, hogy az 
épérzéküek tapintási érzéke jóval fejlettebb, finomabb, mint a vakok é 
mert két kihegyesedő pontot közetkezetesen minden körülmények 
között kisebb távolságban éreznek kettőnek, mint a vakok.

Az Ízlés érzékével tudtommal eddigelé kísérletek még nem 
tétettek, miért is áttérhetünk most már Kunztól függetlenül az eddig 
tárgyaltak részletesebb vizsgálására és az ehhez fűzendő lélektani 
fejtegetésekre.

Mindenekelőtt kérdés az, hogy Griesbach kísérletei megbiz- 
hatók-e? Helyes-e az az alap, melyből az egyes érzékszervek 
próbáratételénél kiindult? Igaz-e, hogy a számok valóban az érzék
szervek tökéletességének fokmutatói ? Mert csak úgy fűzhetünk az 
ismertetett fiziológiai adatokhoz lélektani és pedagógiai fejtegeté-

A *-gal jelölt rovatok Kunznak az értekezésében, amelyből én a táblá
zatokat vettem, nem szerepelnek ; a könnyebb áttekinthetés céljából tartottam 
szükségesnek összegezni és arányba állítani az adatokat. Az arányszámokban 
az épérzéküek tapintási képességét a második tag a 100 fejezi ki, az első tag 
pedig a vakokét.



seket, ha e kérdésekre igennel felelhetünk. A Griesbach adatokat 
ugyan egy ponttal sem teszi értékesebbekké és megbízhatóbbakká 
az én idevonatkozó igénytelen véleményem, de az alaposság meg
követeli, hogy bevezetéskép erre is kitérjek az egyes tételeknél.

(Fo ly tatása következik.)
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Adenoid vegetáció a gyógypedagógiában.
Dr. Rejtő Sándor

o rr-  és fü lorvos isko laorvos és egészség tan  tanár.

Mielőtt az adenoid vegetáció, vagy magyarúl garatmandula 
szerepét megállapítanék a gyógypedagógia különböző ágaiban, 
szabadjon röviden szólanom a garatmandula helyéről és a zava
rokról, melyeket okoz. Az orrgaratüreg hátulsó falának legfelső 
részén normális adenoidos szövetet, a nyálkahártyába ágyazott nyirok- 
csomócskákat találunk, melyek azonban a nyálkahártya felületén 
nem állanak ki. Ha valamely ok miatt ezen adenoidos szövet túl- 
burjánzik s a torok mandulákhoz hasonló csomót alkot, akkor e 
növedéket nevezzük adenoid vegetációnak. Wilheim Meyer kopen- 
hágai fülorvos 1873-ban megjelent értekezésében nevezte el így 
s ő volt első, ki a garatmandula okozta működési zavarokra föl
hívta az orvosok figyelmét. Ha tudjuk helyzetének anatómiai viszo
nyait, könnyen elképzelhetjük, hogy hátulról mintegy betömi az 
orrüreget s ráfekszik az Eustach kürtre, ezáltal nemcsak az orri 
légzést akadályozza, hanem gátolja a dobüregnek normális levegő 
cseréjét, mely az Eustach kürtön át történik. Állandó vérbőséget is 
tart fenn s ezáltal az agy vérkeringésében okozhat zavarokat.

Az orri légzés gátoltsága legfeltűnőbb okozata a garatman
dulának, már a gyermek arckifejezése is elárulja. A gyermek orrán 
át erőlködve veszi a lélegzetet, ezáltal széles lesz orrgyöke, mivel 
azonban így sem kap elegendő levegőt, hozzászokik a szájon át 
való lélegzéshez. Az állandóan nyitott száj adja a bámészkodó, 
bamba arcot. Éjjel hortyog a gyerek, ha kiszárad garatja föl-föl 
riad, szóval nyugtalanul alszik. Beszéde orrhangú, dünnyögő, sok
szor alig érthető.

Természetes, hogy az egész testre is kihat a lélegzés nehéz
sége, mert amint a nyelőcső szűkületénél nem képes a beteg ele
gendő ételt nyelni és elsatnyul, épen úgy itt a lélegző csőrendszer 
szükeleténél nem kap elegendő levegőt, oxygént, elgyöngül 
szervezete.

Említettük, hogy akadályozza a garatmandula a dobüreg lég-
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cseréjét, mert ráfekszik az Eustach kürt garati nyílására. Még egy 
fontosabb befolyása is van azonban a dobüregre: a nyitott szájjal 
lélegző gyermek tél idején a hideg levegőt az orr íölmelegitése 
(és megtisztítása) nélkül leheli be s ezáltal gyakran kap torokman- 
dula-gyulladást, ennek gyulladásos baja mindég átterjed a garat
mandulára is s innen az Eustach kürtön át a dobüregbe. Már maga 
a dobüreg levegő hiánya is, de méginkább a gyakori hurut káros 
elváltozásokat okoz a dobüregben, melyek a hallás csökkenését 
okozzák. Néha alig észrevehető a csökkenés és csakis a felnőtt 
korban lép előtérbe; máskor ha kis gyermeknél lép föl erősebb 
mértékben, siketnémaságot is okozhat.

A garatmandula okozta agyi vérkeringés zavara, oka lehet a 
gyermek fejletlenségének, melyet aprosexia nasalisnak neveznek. 
Erről később még szólunk.

Szerencsére, hogy ezen sok okozaton mintegy egy csapásra 
segíthetünk, mert az okot könnyen eltávolíthatjuk: Az oirtükörrel 
vagy újjal diagnosztizált garatmandulát az ezen célra szerkesztett 
speciális műszerekkel szakorvos néhány pillanat alatt kivághatja.

Ismervén az okozott zavarokat könnyen felismerhetjük, hogy 
a gyógypedagógia mely ágaiban van szerepe a garatmandulának. 
Még a normális pedagógia, az elemi iskolai tanítás keretébe is tar
tozik, mert akárhány szülő nem veszi észre, hogy a gyerek szu
szog, tátott szájjal ül, dünnyögve beszél. Igaz, hogy a fiziologikus 
pöszebeszéd idejében lévő kis gyermekekről lévén szó, a szülő sok
szor annak rovására ír minden beszédhibát: a tanítónak kell figyel
meztetnie a szülőt, hogy nézesse meg szakorvossal gyermeke orr- 
garatüregét. A beszédhibásokkal foglalkozó gyógypedagógiában a 
rezonáió üregek épsége fontos szerepet játszik és bizony akárhány 
esetben a hibás beszéd egyedüli oka nagy garatmandula.

Legnagyobb súlyt a siketnémákkal foglalkozó gyógypedagógia 
fordít az adenoid vegetációkra. Minden intézetnek van szakorvosa, 
ki vizsgálatai alapján pontos kimutatásokat közöl a garatmandu
lákról. Azon esetekben ugyanis, hol a garatmandula okozta Eustach 
kürt szűkület és hurutok voltak a gyermek megsiketülésének okai, 
az adenoid eltávolitásával, a tuba tágítása és a dobüreg kezelése 
alapján sokszor sikerül a hallás kis maradékát fölnyítni s ezáltal 
sokkal könnyebben lehet őket tanítani.

Legfontosabbnak tartom a garatmandula okozta zavarok meg
figyelését, illetőleg gyógyítását a gyengetehetségűek tanításánál. A 
nehezen lélegző, figyelmetlen, nyugtalan gyerek, kinek hallása rom
lik, egészen más tanítási anyag, mint a normálisan lélegző, erősebb



szervezetű, jól halló és így figyelésre képesebb. Az aprosexia 
nasalis kérdését egyelőre figyelmen kívül hagyva, nagyon érdekelt 
az a kérdés, hogy vájjon hány adenoidos lehet a gyengetehetségű 
tanulók között? milyen okozatait találhatjuk föl leggyakrabban?

Ranschburg Pál dr. a gyógypedagógiai és pszichológiai labo
ratórium igazgatójának szives engedőmével, Éltes Mátyás kisegítő- 
iskolái igazgató úr szives közreműködésével sikerült a mosonyi-utcai 
állami kisegítő-iskola 1907/8. és 1908/9. isk. év tanulóit ezirányban 
megvizsgálnom, mely vizsgálatok részletes eredményét a bpesti 
kir. Orvosegyesület ortológiai szakosztályának 1908. dec. 18-án 
tartott ülésén voltam bátor bemutatni.

Jelen alkalommal csakis főbb eredményeim közlésére szorít
kozom. Hogy a talált eredmények értékét kellőképen kidomborít
sam, párhuzamosan közlöm 150 ugyanolyan korú ép tehetségű 
gyermeken végzett vizsgálataim eredményeit is, melyeket a II. kér. 
érseki főgimnázium tanulóin, mint iskolaorvos végeztem.

Az orrgaratüreg eldugulásának illetőleg szűkülésének főoka 
a garatmandula volt, részben egyedül, részben kombinált az alsó 
orrkagylók túlzott nagyságával, az orrsövény eltéréseivel s a torok
mandulák túltengésével. Szám szerint a 150 gyengetehetségű, ille
tőleg ép tehetségű gyermeknél:

G y engetehetségű

Normális orrgarat volt ......... 22 esetben
Adenoid egymagában ......... 26 „
Adenoid egyéb eltérés mellett 48 „

Az adenoid vegetáció tehát a 147 gyengetehetségű gyermek
nél 74 esetben 50%, a 149 ép tehetségűnél 11 esetben 7% sze
repelt.

Már felületes megszemlélésre is sejthetjük az adenoidok ily 
óriási számát a kisegítőiskolában, mert igen sok a nyitott szájjal 
lélegző, dünnyögve beszélő gyerek. (Vizsgálataimat a gyenge- 
tehetségűeknél minden esetben ujjal végeztem s így tapintottam 
az adenoidot.) Az adenoid káros okozatai közül legfontosabb a 
gyermekek dobhártyavizsgálatainak eredménye:
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Ép dobhártya v o lt............
G yengetehetségű Ép teh e tség ű

25% 64 %
Hurutos dobhártya............. 67% 32 %
Gennyes, lukas dobhártya.. 6% 3%
(A hiányzó % fülzsírdugó miatt nem szerepel).

Ép tehetségű  

84 esetben
6 „
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A fül működési vizsgálatánál, a hallás megfigyelésénél külö
nösen a taníthatóság lebegett előttem s ezért 3 csoportot vettem fel.

„Jól hallódnak vettem azokat, kik úgy a társalgási, mint a 
suttogó beszédet 5 méterről jól hallották. Ha a társalgási beszédet 
jól meghallották 5 méterről, de a suttogó beszédet csak közelebb
ről, „csökkent hallásának neveztem e kisfokú nagyothallást, mely
nek pedagógiai fontossága abban rejlik, hogy a gyermeknek foko
zottan kell figyelnie, hogy a tanító vagy a felelő gyermek beszédét 
meghallja. Ezen két csoport alkalmas a közös tanításra, de nem a 
harmadik csoport, melynek „alig halló“ nevet adtam, hol a gye
rekek a társalgási beszédet sem hallották meg 5 méterről. Felette 
fontos ezen utolsó csoportnál eldöntenünk, hogy csakis az egyik, 
vagy pedig mindkét fülére ilyen alig halló-e a gyerek, mert míg 
az első esetben a másik talán ép fülével mindent nagyon jól meg
hallhat, azon esetben, ha mindkét fülére alig halló, nem alkalmas 
a közös iskolázásra s esetleg a siketnémák oktatására szorul. Elő
fordult, hogy ilyen nagyot hallás színleges gyengetehetséget oko
zott, azért ezen esetekben pontos tehetségi vizsgálatok szükségesek. 
Eredményeim a következők:

G yenge tehe tségü Ép teh e tség ű

Jól halló fül volt ......... -"4 o
o o © ©

Csökkent hallású fül .. 15% 5%
Egy fülére alig halló ... 2 % 1%
Két fülére alig halló -. 8 ° /0 —

Ha pedig összefüggést keresünk az adenoid és nagyothallás 
között, láthatjuk, hogy a gyengetehetségű 74, illetőleg a normális 
tehetségű 11 adenoidos gyerek közül:

Ép dobhártyáju volt .....................  10
Hurutos dobhártyáju v o lt............... 60 11
Gennyes, lukas dobhártyáju volt... 4

Tehát a gyengetehetségüeknél pontosan kimutatható, hogy a 
nagyothallás, mely a csökkent figyelemnek egyik fontos oka, 
milyen sok esetben szerepel, továbbá az is, hogy a csökkent hallás 
oka mindenkor az adenoid vegetáció. Aki tudja, milyen sok türe
lem, kitartás és valóban művészet kell ahhoz, hogy a gyengetehet- 
ségüek figyelmét felköltsük és fenntartsuk, s így a tanításban 
valami eredményt elérjünk, az méltányolni fogja vizsgálataim végső 
eredményét, midőn a gyengetehetségü intézetekben szakorvosok 
működését sürgetem, kik ne csak vizsgáljanak és statisztikákat Írja
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nak az adenoidokról, hanem vegyék ki azokat. Az eddig elmon
dottak alapján bátran állíthatom, hogy az adenoid vegetációknak 
káros okozatait a gyógypedagógusok között a gyengetehetségüek- 
kel foglalkozó látja leggyakrabban.

Végezetül még az aprosexia nasalisról is meg kell emlékez
nem, bár vizsgálataim még csak a kezdet kezdetén állanak. Sokan 
vallják azt a nézetet, hogy az adenoidos gyermek figyelmetlensége, 
szellemi fejletlensége — mivel szerintük a garatmandula okozatai 

megszűnnek ennek kivételével. Nézetem szerint azon mérgek 
hatása, melyek az adenoidot előidézik, mint a tuberkulózis, szifilis, 
alkohol stb. direkte károsan befolyásolják az agyszövet fejlődését 
is és így az adenoid kiirtása után sem várhatjuk a szellemi élet 
újjászületését. Sub judice lis est. Egyelőre 30 adenoidos gyermeket 
operáltam meg s e gyermekek tanítói lesznek hivatva eldönteni, 
hogy vették-e észre az operáltakon a tehetségnek hirtelen, nagy
fokú javulását. A mint nagyobb anyag és legalább egy-két évi 
megfigyelés áll rendelkezésemre, beszámolok vizsgálataimról.

KÜLFÖLDI SZEMLE.

Vak tanítók Franciaországban. (Kivonat Pluche Fr.-nek az 
„Eos“ legutóbbi számában megjelent közléséből.) A vak tanítók 
száma néhány száz, kik csaknem kizáróan zenetanítók. Javarésze 
látókat tanít magán-, ének-, polgári-, ipariskolákban és árvaházak
ban. Többen, amellett, hogy intézetekben tanítanak, magáníanfolya- 
mokat nyitnak s magánórákat adnak. Tanítanak nyilvános iskolák
ban, gimnáziumokban, felsőbb iskolákban és elemi iskolákban is. 
A nyilvános iskolákban való tanításhoz 1887. óta oklevél szüksé
ges. A magánoktatásban minden tanítási ág szerepel: zongora, 
ének, mandolina, harmonium, hegedű, fúvó- és rézhangszerek s 
a t. Vezetnek zenetanfolyamokat, ének- és zeneegyesületeket is. 
A kezdet rendesen nehéz, az előítéletek és a konkurrencia küz
delmessé teszik. Sok vak mint orgonáló és karvezető nyer alkal
mazást plébániákon, beteg- és árvaházakban, szanatóriumokban. 
Párisban és 55 vidéki városban, úgy világi iskoláknál és intézetek
nél, mint zárdákban, számos zenetanítónőt találunk alkalmazásban.

Csaknem valamennyi tanító egyben orgonáló is, ami kettős 
előnyt biztosít nekik: anyagit és erkölcsit. Az orgonálásban való 
jártasság fölébreszti irántuk a figyelmet és tekintélyt szerez nekik. 
Akárhányan a tanítói hivatalt egyesítik az orgonáló hivatásával, 
zongorahangolással, zongorakészítéssel, hangjegykereskedéssel, vagy 
szalmaszékfonással.
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Párisban 30 év óta egy társaság foglalkozik a vakok nemzeti 
intézetéből kilépő növendékek elhelyezésével. Mahaut a „Valentin 
Haüy“ 1907. januári számában a nemzeti intézet 262 volt növen
dékének életsorsával foglalkozván, három csoportba osztja azokat: 
nős férfiak, nőtlenek és a családjuk, hozzátartozóik körében élők.

A nős férfiak között többen igen jó módban élnek. A családi 
élet rendesen igaz szereteten alapszik. A vak férfiak hitvesei több
nyire önfeláldozó müveit nők, tanítónők, vagy üzletekben alkalma
zottak.

A nőtlenek között gyakori a pénzszükség. Legtöbben távol 
élnek családjaiktól. Egyesek igen jó állásokba jutottak, másoknak 
meg hányatott az életük. Az utóbbiak jórészt nyugtalan vérüek, 
sorsukkal elégedetlenek, igen költséges nekik a vezetők tartása. 
Egyik-másik saját maga látja el konyháját is egyedül, vagy vezetője 
segítségével. Mások meg vezetőt sem tartanak; oly környezetben 
élnek, hol szívesen segítségükre vannak. Keresményük a helyi 
viszonyok és egyéni arravalóságuk szerint nagyon különböző, 
néhány száz és több ezer frank között ingadozik. A nőtlenek élete 
az anyagiakat tekintve általában kielégítő.

A harmadik csoport (akik hozzátartozóik körében élnek), jó
részt a minimális keresetképességűekből kerül ki, akik életfenntar
tásukhoz csak hozzájárulni képesek.

A lányok k o zü I tíz zenetanítónő leánypensionátusban nyert 
alkalmazást. Kívánatos volna, hogy zárdákban, árvaházakban stb. 
minél sűrűbben alkalmazzanak zenetanítónőket, kik ott szolgálatai
kért teljes ellátásban részesülnének s néhány frank ellenében a 
templomi orgonálást látnák el.

La Sizeranne úgy véli, hogy a vak zenetanító könnyen kereshet 
havonta 100—200 frankot, a zenetanítónő is penzionátusokban 
vagy más intézetekben a teljes ellátáson kívül évi 300 frank fize
tésben részesülhet, míg egy munkásnő, ki naponta tíz órát dolgo
zik, alig jut néhány franknyi keresethez. Ezért tanítják a vakok 
párisi nemzeti intézetében oly alaposan a zeneművészet minden 
ágát. Ez intézetben a növendékek 65-°/0-a mutatkozik alkalmasnak 
a zene tanulására. A zene itt a tanítási időnek két harmadát veszi 
igénybe. Kilenc évet tölt a növendék az intézetben. Az első három 
évben naponta három órán át gyakorolja magát a zenében, a 
további években hat-hét órán, az utolsó' években pedig naponta 
tíz órán át. Az eredményeket az intézetet látogató legnagyobb mes
terek is dicséretre méltónak találják. Az intézet zenetanárai kevés 
kivétellel az intézetnek volt kiváló növendékei.

Fölvetődik a kérdés: képesek-e vak tanárok egy osztályt a 
zenében vezetni és tanítani ? Az illetékes egyének, úgy épérzéküek, 
mint vakok egyhangúan nemcsak képeseknek találják őket, hanem 
a látók elé helyezik a vak zenetanárokat, mert türelmesebbek és 
jobban szeretik hivatásukat, mint a látók. Látó zenetanárok alkal
mazása vakok intézeteiben egyébként kedvezőtlen hatással lehetne 
a vak növendékek jövőjére is.
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A párisi intézetnek nagy előnye, hogy a zeneművészet egyik 
központjában lévén, növendékeit gyakran részesítheti a legkiválók 
művészek előadásainak élvezésében.

K irschenheuter Ferenc.Néhány külföldi siketnéma-intézet.
Brisbanei intézet. (Ausztrália)

Lapunk első számában ismertetett módon szerzett információ 
alapján közlöm Marién Zraser esperanto levele után a nevezett 
siketnéma-intézetről a következőket: Ezen intézet 1893-ban nyilt 
met? és az elmúlt évben volt 27 növendéke és pedig 9 leány és 
18 fiú. A növendékek legnagyobb része benlakó és csak azok a 
bejárók, akik szüleiknél lakhatnak. A tanítási módszer vegyes. Tani- 
tanak beszédet és jeleket. Csupán nők foglalkoznak a tanítással. 
Bár nem írta levelezőm, hogy ez intézet tanítónői valamely szer
zetrendnek a tagjai volnának, de abból, hogy minden tanítónő 
teljes ellátással az intézetben lakik s hogy ez intézet vezetése 
iskolafőnöknő kezében van, méltán következtethetem, hogy apácák 
lehetnek ezek a tanítónők. Van ez intézetben 4 rendes és 3 segéd
tanítónő. Az intézet kiadásait részben gyűjtésekből, részben hatósági 
segélyből és igen csekély részben a szülők befizetéseiből fedezik.

Münchenfouchseei és waberni intézet.
Az előbbinél jóval értékesebb adatokkal szolgált E  Uhlmann 

kisasszony 77zzz/z-ból a kies Svájc Bern kaníonában levő két állami 
intézetről, a münchenbuchseei és a waberni intézetekről. írja leve
lezőm, hogy Svájcban minden kanton maga intézkedik törvényei 
útján az iskoláztatásról. A berni kantonban a normális iskolákba 
csak egészséges gyermekeket vehetnek föl, miért is ez iskolákból 
ki vannak zárva a sikeínémák is. Ezeket speciális intézetekbe utalja 
a kantoni népnevelési törvény.

A berni kantonban az államnak csupán az említett két intézete 
van ugyan, de magán-intézetek is vannak. Az egyik állami intézetbe 
a münchenbuchseeibe csak fiúkat, a másikba csak leányokat vesz
nek fel. A münchenbuchseei intézet hosszú időn át Frienisbergben 
volt, ahonnan 1889-ben helyeztetett át mostani helyére. Ez intézet
ben átlag 70—80 fiú növendék szokott lenni évenként; mig a 
waberni leány intézetben (Bern mellett) 50—60 az átlagos növendék
létszám. Mindkét intézetben csaknem egyenlő tanítási rendszert 
követnek ugyannyira, hogy lévén mindkét intézet tisztán internátusos, 
még a napi munkabeosztás is csaknem ugyanaz.

A növendékek átlag napi 5—6 órán át foglalkoznak a tanu
lással. Napi 3 órán át kézimunkát végeznek. Egy órát vesz igénybe 
a házimunka, a takarítás stb., amit a gyermekek maguk végeznek. 
Ezenkivűl nyáron, a hosszú nappalok idején egy órát fürdésre 
(vízi sportra), _ egy órát testedző játékokra fordítanak. A tanítási 
órákon kívüli időkben is szakszerű ellenőrzés alatt állanak a gyer
mekek a beszédet illetőleg.
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Csak ha a növendékek ily arányú elfoglaltságát és ellenőr
zését ismerjük, magyarázhatjuk meg magunknak azt: hogyan lehet 
kitűzni az első osztály feladatául olyan terjedelmes anyagot, amint 
azt levelezőm írja. Már az első osztályban kell kisebb mondatok 
keretében feleletet adniok a siketnémáknak a következő kérdésekre:
Mi ez? Ki ez? Mit kérsz? Miből van? Hol? Mennyi? Mikor? Kié? 
Kivel? stb. Továbbá már az első osztályban tudni kell a gyerme
keknek a maguk és tanulótársaik nevein kivül az intézetben forgo
lódó személyzet neveit is. . , ,

Hogy a leghelyesebb módszertani irányt követik ez intézetek
ben, következtetem levelezőm ama szavaiból, hogy úgy a kérdé
seknek, mint a feleleteknek mintegy a gyermekek momentán cse
lekedeteiből kell eredniük. Csakis emez eleven szemléleti alapon 
álló fokozatos tanításmenetnek lehet az a végeredménye, amit leve
lezőm csodaszerünek tartva mond, hogy a 7-ik évfolyam végén 
— mert hét osztályosak ez intézetek — a legtöbb siketnéma gyer
mek, aki ez intézetből kikerül, fölülmúlja a tudást illetőleg a vele 
egyenlő képzettségű normális gyermekeket.

Rendkívül nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermekek
beszéde tiszta és érthető legyen. , , ,

Bár a fiúk részére vannak az intézetben felállítva különféle 
műhelyek — asztalos, cipész, szabó, — mégis maga az intézet 
gondoskodik arról, hogy a végzett növendékek ügyes mestereknél 
kapjanak helyet, mint tanoncok. Rendelkezik továbbá az intézet 
egy nagyobb alapítvánnyal is, amelyből a mesterségüket jól kitanult 
siketnémákat segélyezik, ha azok mesterségükben önállósítani kíván
ják magukat.

Mindkét intézet müdödése a lehető legnyilvánosabban történik. 
Bármikor szívesen fogadnak látogatókat, foglalkozzanak bár a gyer
mekek tanulással vagy munkával. _ . . ,

Megemlíti még végül ¡evezőm azt is, hogy a wabeini inté
zet már kicsinynek bizonyúlt a leányok számára, miért is a lehető 
legrövidebb idő alatt ki fogja azt bővíttetni az állam.

Medgyesi János.

1909. év január hó 4-én volt száz éves évfordulója Braille
Lajos születésének. .

Braille L. volt a domború pontrendszer zseniális feltalálója. • 
Vele egy időben lépett fel Párizsban Barbier és Linzben Engel- 
mann, hogy a vakok részére domború pontírást szerkesszenek.
E nemes törekvésekben Braille L. lett a győztes s a dicsőség 
pálmaága őt illeti.

Barbier a vakok részére olyan írást akart szerkeszteni, mely 
képessé tegye a vakot, hogy toll nélkül, kevés fáradsággal írhas
son, a leírtakat olvasni is tudja s amely a helyesírás nehézségeit 
is megkönnyítené.

A francia nyelv 36 alaphangjának megfelelőig 36 jelet szer
kesztett mellyel, a hangírásmódszerét léptette életbe. A kísérlet 
mindenesetre nagyon érdekes volt, de ha Barbier azt hitte, hogy
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az általa konstruált 36 jellel a hangirást a francia nyelvben meg
teremtette, akkor másrészt lebecsülte ezen probléma nehéz oldalát.

Amennyiben Barbier fonetikai Írásában a hangoknak bizonyos 
jelek felelnek meg, találmánya a pontírás, a rendes írás változatára 
emlékeztet, amely pedig már az egyptomiak és babilóniaiak előtt 
is ismeretes volt s amely az ó-görög gyorsírás rövidítésében nyert 
volt már alkalmazást. Ezzel Barbier akaratán kívül a modern rövi
dített vakos-írás feltalálóinak dédősévé lett.

Noha Barbier „Ecriture nocturne“-je nehezen volt olvasható 
és írása is sok nehézséggel járt, mégis több évtizeden át használták 
Braille L. domború pontrendszere mellett.

Braille L. hosszas kutatás után szakított a fonetikai elvvel, s 
ennek eredményekép alkotta meg a szisztematikus sorrendben fel
épített domború betűsorozatát, melyet minden nyelvre könnyen 
átültethetett bárki is.

Jóllehet Braille L. már 20 éves korában tüdejében hordta a 
halál csiráját, mégis megérhette, hogy Írásrendszere hazájában el
terjedt, melyet később a hangjegyírás alapjául is elfogadtak az 
egész világon.

E nevezetes évforduló alkalmából mi is hódoló elismeréssel 
hajtjuk meg Braille Lajos emléke előtt ügyünk szent zászlaját.

1908. évi december 13-án a császár jubileum alkalmával 
nyüt meg Bécsben a 13-ik kerületben a város által ajándékozott 
nagy telken Baumgartenstrasse 77—79. sz. alatt 50 vak részére egy 
modern munkásotthon. Az otthon 125.000 koronába került.

Múlt év november 26-án került színre a bécsi Raimund- 
féle színházban az alsóausztriai államtanács által Stockert Meynert 
Dóra koszorúzott drámája a „vak.“ A dráma prológusát Erzsébet 
(Carmen silva) Románia királynője irta. A tiszta jövödelem rész
ben a purkersdorfi intézetből kilépő vakok, részben pedig a melki 
vak leányok otthona javára fordíttatott.

Kisegítő-iskolák. Az 1907. év végével Németországnak 205 
városában volt kisegítő-iskola. Ezek közül Poroszországra esik 115. 
A német birodalom egyes államaiban a kisegítő-iskolái tanítók 
külön-külön szervezkedtek, helyi köröket alkotnak. Ezek a helyi 
köiök, továbbá az összes kisegítő-iskolák és tanítók egy közép
ponti szövetséget alkotnak, melynek neve „Verband dér Hilfsschulen 
Deutschlands“ székhelye Hannoverben van. E középponti szövetség 
tagjainak a száma meghaladja az 1000-et, kitünően szerkesztett 
szaklapot ad ki és kétévenkinf gyűléseket (Verbandstag) tart a 
birodalom különböző városaiban. 1909. évben a hallei kisegítő
iskola fenállásának 50-ik, a dresdeni fenáliásának 45-ik,*) a gerai 
fenállásának 35-ik, az eiberfeldi kisegítő-iskola, mely mint ilyen, a

*) Halle és Dresden között nagy vita folyik afelett, hogy melyik állította 
az első iskolát a gyengetehetségűek részére. A pálmát úgy látszik Halle viszi 
el, mert egykorú iskolatanacsi határozatot mutatott be, mely szerint itt már 
1859-ben. külön osztályt nyitottak a gyengéknek. Sőt úgy látszik, hogy Kern és 
btotzner is innét nyerték az ösztönzést a gyengetehetségüek érdekében kifejtett 
munkásságukhoz. 1
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legelső volt Poroszországban, fenállásának 30-ik évét ünnepli. 20 
év óta működnek az altenburgi, altonai, a brémai és a m. frank
furti (Hölderlinschule) kisegítő-iskolák, míg a gothai és nürnbergi 
kisegítő-iskolák 15 éves múltra tekintenek vissza.

Franciaországban eddig csak két város (Paris és Bordeaux) 
állított külön osztályokat gyengetehetségű gyermekek számára. 
Franciaországban ezeket kiegészítő-osztályoknak nevezik (classes de 
perfectionnement). Az a törvényjavaslat azonban, melyet a múlt év 
folyamán terjesztettek a francia képviselőház elé s amely törvény
erőre emelkedve, hivatva lesz arra, hogy a fogyatékos elméjű gyer
mekek oktatását egyöntetűen rendezze, bizonyítja, hogy ezzel a 
kérdéssel Franciaországban is behatóan foglalkoznak. Párisban 1907- 
ben alapították az elsőt s az év végével már 4 kiegészítő-osztályt 
találunk a franciák fővárosában. A növendékeket nem szerint elkü
lönítik. Egy-egy osztályban a növendékek száma 19—20, akik mind 
8— 1 4  éves korban vannak, de az elemi iskola második osztályát 
egy sem végezte el közülök. A franciáknál ma még az a nézet 
uralkodik, hogy a gyengéket a normális gyermekektől elkülöníteni 
nem szabad s amint csak lehet, azokat az elemi iskolának vissza 
kell adni.

Ez osztályokkal kapcsolatosan gondoskodnak a nagyobb 
1 4  — 1 5  éves gyengetehetségü gyermekek továbbképzéséről is. 
Minden gyengetehetségű gyermek mellé két normális leánykát 
(petites mérés) rendelnek segítőnek, akik naponta kétszer meglátogat
ják páitfogoltjaikat, átnézik azok füzeteiéit, tanácsokat adnak nekik 
stb. Ez által állítólag rendkívüli eredményeket érnek el.

Belgiumban az irgalmas rendiek 3 gyógypedagógiai vezetés 
alatt álló intézetet tartanak fenn (Gént, Manaye, Tesíenderloo) 
gyengeelméjű gyermekek számára; van továbbá egy menhelyük 
epileptikus gyermekek részére (Lokeron). Löwenben szintén van 
egy intézet, ide azonban csak gyengeelméjű leányokat vesznek fel. 
Brüsselben van két gyógypedagógiai klinika, fan továbbá 4 egye
sület a gyógypedagógia szolgálatában. FIárom városban (Brüssel, 
Antwerpen. Gént) találunk kisegítő-iskolákat. A brüsseli iskolának 
8 osztálya és 2 előkészítő osztálya van. Kiváló eredményeket érnek 
el a tanításban ; a pedagógus munkáját nagyban elősegíti a minta
szerű berendezéssel bíró iskola (tágas helyiségek, óriási játszóiéi mek, 
nagy kert, melyben a leggyakrabban előforduló növényeket és fákat 
maguk ültetik és gondozzák stb.). Ennél az iskolánál alkalmazták elő
ször az u. n. eurhytmikus tornagyakorlatokat, melyeknél a vezény
szót a zongora hangjai pótolják. Itt működik dr. Demoor, aki mint 
a kisegítő-iskola szakorvosa „Les enfants anormeaux“ című híres 
munkájával nagy szolgálatot tett a kisegítő-iskolák ügyének. Brüssel
ben újabban intézetet is alapítottak gyengeelméjű gyermekek szá
mára, melynek 25 növendéke van. A tanítóképzőkben mindenütt 
külön tanfolyamokon adják elő a gyógypedagógiai ismereteket. 
Mint látjuk, Belgiumban tehát általában nagy érdeklődést tanúsítanak 
a gyógypedagógiai ügyek iránt. Krónikás.

M ag y a r G y ó g y p ed ag ó g ia . 6
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HAZAI HÍREK.
A magyar pedagógiai társaság f. évi január hó 23-án 

tartott évi közgyűlésén, egyhangú lelkesedéssel tagjai közé iktatta 
dr. Náray Szabó Sándor min. tanácsost, ügyosztályunk vezetőjét, 
a magyar gyógypedagógiai oktatásügy körűi kifejtett nagy munkás
sága elismeréséül; továbbá dr. Ranschburg Pál idegorvost, a 
gyógyped. psychológiai laboratórium vezetőjét, ki a „Gyermeki 
elme című munkájával a pedagógiai körök osztatlan elismerését 
kivívta magának.

Előadói megbízatás. A m. kir. vallás és közoktatásügyi mi- 
nisterium  ̂a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának 
előadói tisztével az 1909. évre újból Berkes János igazgatót bízta 
meg.

Vizsgálatok. A hazai gyógypedagógiai intézetek szokásos 
tanévközi megvizsgálásai ez idén január hónap utolsó és február 
hónap első heteiben tartattak meg.

A ministérium által kiküldött biztosok közül Berkes János a 
siketnémák egri, aradi, kecskeméti és kaposvári intézeteinek, vala
mint az egri, kecskeméti és csongrádi kisegítő-iskolának; Klis 
Lajos a siketnémák váci, kolozsvári, körmöcbányai, továbbá a gyen- 
geelméjüek budapesti és a vakok kolozsvári intézeteinek; Bor
bély Sándor a siketnémák budapesti, pozsonyi és soproni intéze
teinek, valamint a budapesti áll. kisegítő-iskolának; Herodek Károly 
a siketnémák szegedi, temesvári és ungvári, valamint az ifjú vakok 
szegedi és szombathelyi intézeteinek; Ákos István a siketnémák 
jolsvai, debreceni és a vakok budapesti intézeteinek, továbbá a 
debreceni és szatmári kisegítő-iskolának taneredményét vizsgálta

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa ez évben január hónap 23-án tartotta első ülését, 
amelyen a következő ügyekkel foglalkozott:

1. A gyógypedagógiai képző előadó tanári testületének január 
13 iki jegyzőkönyve.

2. Az ifjú vakok szegedi intézetének szervezeti szabályzata.
3. Az ifjú vakok szegedi és szombathelyi intézetének tanterve.,
4. A vidéki kisegítő-iskolák viszonyának rendezése.
5. Martin Gyula kisegítő-iskolái igazgató munkájára vonatkozó 

javaslat.
6. A gyengeelméjűek budapesti intézetének tanterve.
7. Győr vármegye kir. tanfelügyelőségének kisegítő-iskola 

szervezése iránti felterjesztése.
8. A siketnémák váci intézete tantestületéből alakult gyámo- 

Iító bizottság jegyzőkönyve s az ipariskola szervezete.
9. A siketnémák szegedi intézete tantestületének jegyzőkönyve.
10. A siketnémák pozsonyi intézete tantestületének jegyző

könyve.
11. A vakok budapesti intézete tantestületének jegyzőkönyve.
12. Az egri kisegítő-iskola növendékeinek hitoktatása.
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új gyógypedagógiai intézmény. Oly gyermekek számára, 
akik idegességük, vagy fejletlenségük miatt rendes iskolákban 
nevelés-tanításban nem részesülhetnek, a vallás és közoktatásügyi 
ministerium a budai áll. gyógypedagógiai nevelő intézettel kapcso
latban az e célra megvásárolt telken egy új intézményt létesített, 
amely elemi iskolai és középiskolai tagozatra oszlik. Internátusát 
egyelőre 10— 12 fiú növendék számára rendezik be, de indokolt 
esetekben bejárók is felvétetnek. Az intézmény megnyitását csupán 
az átalakítási munkálatok hátráltatják, valószínű azonban, hogy még 
február hó folyamán átadható lesz rendeltetésének.

A fogyatékos gyermekek tankötelezettsége. Egyik tekin
télyes temesvári hirlap, a „Neue Temesvarer Zeitung.“ múlt évi 
szilveszteri számának vezércikkében érdemes nesztorunk: Schaffer 
Károly, a siketnémák temesvári intézetének nyugalmazott igazgatója 
Sötét pontok“ cím alatt hosszasabban foglalkozik a fogyatékos 

gyermekek tankötelezettségének kérdésével. Midőn méltatja korunk 
ama humanitárius törekvéseit, melyek itt is, ott is áldást terjesztő 
intézményekben sietnek a társadalom minden arra szoruló rétegé
nek segítségére, nem mulasztja el gondos vizsgálódással kikeresni 
s elénk tárni az ily irányú törekvések fényében csak futólag süt
kérezett ama „sötét helyeit“ társadalmunknak, hol hazánk fogyaté
kos gyermekei: a siketnémák, vakok és gyengeelméjüek találhatók. 
Nem tagadja, hogy nevezettek sok, nagyon sok jóban részesültek 
utóbbi időben az állam s az adakozó közönség részéről, ámde 
számukra eleddig nem akadt oly alapvető intézkedés, mely teljes
séggel biztosíthatná azt, hogy hazánk 91.779 ily fogyatékos érzékü 
és értelmű gyermekének jövője szilárd alapokra helyeztetnék, ille
tőleg, hogy azok mindnyájan produktív munkásokká képeztetnének. 
Erre ’egyedüli eszközül azok tankötelezettségének törvénybe ikta
tása volna alkalmas, mely a magyar társadalom humánus cseleke
deteit egy ékes virággal egészítené ki, s amely végül a fogyaté
kosok ügyét arra a magaslatra emelné, mely őket — mint munka
bíró, s a kellő neveltetés mellett kolduskenyérre nem szoruló 
egyedeket — joggal megilleti.

Cikkíró felhívja a hatóságokat és körzeteket, amelyekben gyógy
pedagógiai intézetek már is létesültek, kövessek Temesvár nemes 
példáját, mely saját hatáskörében kimondotta siketnémáira a tan
kötelezettséget. Egyben konkrét javaslattal is szolgál, amely szerint 
a neveltetési költségek előteremthetők volnának. Erre vonatkozó költ
ségvetési tervezete Temesmegye viszonyaihoz alkalmazkodik, s 
a vármegye községeinek anyagi helyzetét és a fogyatékosok 
számát veszi alapúi a kirovandó pótadó százalék nagyságának 
meghatározásánál. Eszerint minden törvényhatósági joggal felruhá
zott város évi 450 K-t, minden rendezett tanácsú város 210 K-t, 
minden nagyközség 120 és minden kisközség évi 30 K-t fizetne 
eltartási hozzájárulási díjként, mely oly összeget biztosítana, hogy 
abból 145 tanköteles siketnéma eltartási költségei a legreálisabb 
számítás mellett is fedezhetők volnának. Emellett a községi hozzá-
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járulás külön-külön oiy csekély, hogy az egyetlen egy községet 
sem terhelne meg különösebben.

Érdemes kartársunk eme cikkéről említést téve. óhajtanánk 
hogy akár ezen a módon, akár pedig más, talán megfelelőbb és 
sikeresebb módon mielőbb elérhessük a fogyatékos érzéküek tan
kötelezettségének kimondását. rrr.

Ungvári hírek. A munkácsegyházmegyei szentszék 200 K-át 
szavazott meg és gróf Schönborn-Buchheim Frigyes munkácsi 
nagybirtokos szintén 200 K-át adományozott a siketnémák ungvári 
intézete céljaira.

— A siketnémák ungvári intézetének igazgató-tanácsa az elmúlt 
évben az intézet körzetéhez tartozó Zemplén-, Ung-, Bereg, Ugo- 
csa- és Máramarosvármegyékben lévő virilisták között gyűjtést 
rendezett a következő eredménnyel: Zemplénvármegyében van 
327 virilista, a befolyt összeg 183 K 02 f, Ungvármegyében van 
156 virilista s befolyt 361 K 80 f, Beregvármegyében van 201 viri
lista s befolyt 319 K 34 f, Ugocsavármegyében van 74 virilista, 
azoktól befoly 9 K, és Máramarosvármegyében van 236 virilista s 
befolyt 124 K 80 f, összesen: 994 virilistától befolyt 997 K 96 í.

— A vöröskereszt egylet ungvári fiókja a siketnémák ungvári 
intézete javára febr. 7-én műkedvelői előadással egybekötött tánc
estélyt rendezett.

A vakok budapesti orsz. kir. nevelő és tanintézetében a folyó 
tanév végén 14 országos és 3 magán alapítványi hely megürese
dik. A magán alapítványi helyek névszerint a következők: Simor 
jános-féle magán alapítványok 1. és IV-ike, továbbá a gróf Zichy 
Károly-féle magánalapítvány. A magánalapítványokra vonatkozó 
kérvények közvetlenül a kegyurakhoz küldendők, míg az orszá
gos alapítványok elnyerése iránti kérelmek a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi ministériumra címezve közvetlenül az intézet igazgató
ságánál (VII., István-út 95.) f. évi május hó l-éig nyújtandók be.

A londoni kiállítás beszámolója. A ped. társaság gyűlésén, 
nagyszámú és díszes közönség előtt, melynek soraiban megjelent 
Molnár Viktor áll '.mtitkár is, tartott beszámolót dr. Erődi Béla, a 
londoni magyar kiállítás ügyvivő igazgatója, a kiállításon elért ered
ményekről. A részletes és minden kiállító intézetre kiterjeszkedő 
beszámoló igen elismerőleg nyilatkozott a magyar gyógypedagógiai 
intézetekről. Intézeteink szervezete, elterjedése és működése a leg
nagyobb mértékben kivívta magának az angol körök elismerését. 
A felolvasott számos újság és folyóirat véleménye szerint az az 
ország, mely ily nagy emberszeretetet tanúsít a fogyatékosok iránt, 
kultúrája nagy fejlettségéről tesz tanúságot. E beszámolót lapunk 
jövő számában részletesen közöljük.
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VEGYES.
Gyermektanulmányi értekezlet. A magyar gyermektanul

mányi társaság ez évi február hó 11-én tartott nyilvános értekez
letén lapunk felelős szerkesztője Berkes János ,,A gyengeelméjű 
gyermekek akarat- és érzelemvilága“ cím alatt előadást tartott. Ez 
érdekes előadással lapunk következő számában foglalkozunk majd 
bővebben.

Gyógypedagógiai összejövetel. A budapesti áll. gyógypeda
gógiai intézetek tanárai s családtagjaik, valamint az intézetek gond
nokai február hó 1-én közös vacsorára gyűltek össze, mely oly 
kedélyesen és meleg együttérzéssel folyt le, hogy elhatározták, 
miszerint minden hóban tartanak ilyen közös összejöveíeit. ̂ Mint 
értesülünk a legközelebbi összejövetel március hó első napjaiban 
lesz s az agilis fiatalság már is készülődik, hogy ezt az estét 
mindenki számára kellemessé és élvezetessé tegye.

fíogyan érintkeznek vakok és siketnémák egymással ? 
Erre vonatkozólag az utóbbi időben alkalmam volt némi tapasz
talatokat gyűjteni. Volt tanítványaim, kiket az izraelita siketnémák 
országos intézetében tanítottam, gyakran felkeresnek és ilyen alkal
makkor élénk társalgás folyik köztük és vak növendékeim között. 
Utóbbiak ugyanis nagyon hamar rájöttek arra, hogy hogyan kell 
a tanult siketnémával beszélni. Ezt a tényt csak mellékesen emlí
tem fel. Érdekes azonban a társalgásnak az a módja, melyet vak 
növendékeim egy tanulatlan siketnémával folytatnak. Ugyanis van 
intézetünkben egy tanulatlan siketnéma szobaleány, kivel a vak 
gyermekek kizárólag jelek segélyével érintkeznek. E  ̂ jeleket ők 
maguk állapították meg egymás között. A jelek egy része hasonlít 
a siketnémák természetes jelbeszédében előforduló jelekhez, egy 
része azonban egészen más; olyan, amely tapintásra is alkalmas. 
A társalgás úgy történik, hogy a siketnéma a vak gyermek kezébe 
jeleli mondanivalóját. Így például, ha azt akarja nekik mondani, 
hogy páros kolbász lesz vacsorára, akkor a mutató és középső 
ujját lefelé tartja és így jeleli a páros kolbász két szárát. A darát 
úgy jeleli, hogy a hüvelyk és mutató újj helyét egymáshoz dör
zsöli (az aprót akarván így kifejezni) majdnem úgy, mint mikor a 
a siketnémák a pénzt jelelik. Hogy meleg van-e a hálóteremben, 
azt a vak gyermekek úgy kérdezik meg tőle, hogy az alvási 
jelelik, azután tele arccal fújnak, ami szerintük a meleget jelenti. 
Á fürdésnek ugyanaz a jele, mint aminőt a sikeínémák általában 
használnak. A tésztának jele a inetélésnek kézzel való utánzása, 
míg a gombócot a két kéznek gömbbé való alakítása jelzi. Egy
előre csak ennyit kívántam felemlíteni. Adandó alkalommal, ha a 
szerkesztőség ezt elég érdekesnek tartja, külön tanulmány kereté
ben bővebben fogok e tárggyal foglalkozni.*)

A dier S im o n .

) Szívesen vesszük
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Egy könyvhöz fűzött gondolatok. A „Kalandok a vakok 
életéből,“ („Abenteuer aus dern Blindenleben) című könyvet vak 
írta a vakokról. Nem typhlopedagogiai mű ez, hanem három el
beszélés. S hogy mégis itt kívánunk vele foglalkozni, annak oka az, 
hogy az író ezen elbeszélésekben kirohanást intéz a vakok német- 
országi intézetei igazgatóinak egy elvi megállapodása ellen. Szerző 
célja az volt, ami a Max Bród német író által írt előszónak ezen 
szavaiban rejlik: „Hiszem, senki sem fogja ezt a könyvet benső 
épülés nélkül olvasni.“ „A művészt csak mellékesen fogja izgatni, 
a szakembert azonban annál inkább érdekelni, hogy a vakok neve
lésének bizonyos hiányai itt szigorúan megállapíttatnak.“

Tehát felvilágosítani, tanítani e könyvnek a kimondott célja.
Tanulhatunk is, sokat tanulhatunk ebből a könyvből, de nem 

tudom azt-e, amire az előszó írója gondol ? Mert ő ki nem mondja, 
hogy a könyv írójával teljesen egy meggyőződésen van-e ? Ha a 
két író meggyőződése azonos, akkor azt hiszem, hogy sikerük 
nem lesz valami nagy a remélt irányban.

Nem akarok a németországi intézetek igazgatóinak, akik Baum 
Oszkár vak író szavai szerint maguk közt kifőzték és megállapod
tak abban, hogy a vaksággal vele jár a hálátlanság, védelmére 
kelni, de konstatálnom kell, hogy e könyv elolvasása után még 
kevésbbé lesznek hajlandók elismerni, hogy a vakok az emberiség 
leghálásabb elemei.

Mert az bizonyos, hogy a vakoknál is elég gyakran meg
történik az, hogy a legjobb szándék és a legjobb tudással végzett 
munka a kellő méltánylásra nem talál, hanem inkább félremagyará
zásra, sőt gyanúsításokra használtatik fel. Baum Oszkár legalább 
talán inkább arról győzhet meg mindenkit, hogy a hálátlanság a 
vaksággal együtt jár, hogy az nem a vakok intézetei igazgatóinak 
a ráfogása, hanem a szomorú tapasztalatokból vont tanulság.

Tagadhaílan, Baum Oszkár erős kézzel, határozott vonások
kal alkotja meg vak alakjainak lelki képét, de az ostromolt elvi 
megállapodást nem ingatja meg, sőt inkább megerősíti.

De hadd beszéljen Baum Oszkár. Ezt írja könyvében : „Gyű
lölöm azt a nagyra becsült „kutyatulajdonságot,“ a háladatosságot, 
az önállóság és a szabadság hiányának a symbolumát.“

És itt, az ehhez fűzött fejtegetésekben enged bepillantani a 
a vakok lelkivilágába, itt győződhetünk meg arról, hogy a vakok 
hálátlanságának a rugói nem mindig oly rútak, mint a minőknek 
azokat sokan tartják.

Paradox-nak látszik, j de [[meggyőződésem, s jelen mű is 
amellett szól, hogy ezen tulajdonságot, a hálátlanságot a vakoknál, 
a legszebb lelkitulajdonságo'k ketteje: a szabadság és az önálló
ságra való törekvés rugói mozgatják"legtöbbnyire.

Igaz, hogy ez a hálátlanság;lényegén mit sem .változtat, de 
az elbírálás^ mérlegén, a vak javára esik a mérleg serpenyőjébe.

Mielőtt azonban tovább'fűznők fejtegetéseinket, vegyük szem
ügyre Baum Oszkár novelláit, hogy azokból következtetéseket 
vonjunk.
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I. Ilyenformán hangzik : jó hogy vak vagyok, mert különben 
nagyon boldogtalan ember lettem voina. Csekély tiszteletet érzek 
a mások élet és szeretet nézetei iránt és sokkal többet tulajdonítok 
a boldogságban töltött órákért a körülményeknek, mint azoknak 
az embereknek, akikkel azokat átéltem. Senki kedvéért le nem 
mondok azon jogomról, hogy életemet élvezzem.

Érzelmeim és tetteimben soha senkihez nem alkalmazkodom 
aszerint, ami én vagyok.

Az ily becstelen és hideg számításokat ízlésteleneknek tartom.
További elmélkedéseiben azt mondja, hogy a háladatosságot 

koldusfogásnak, az alárendeltség és a szolgaság symboiumának, 
a koiduskenyér melegágyának tartja. Ezt a „kutyatulajdonságot“ 
ő gyűlöli, s éppen azért a vakok intézeteinek igazgatói reá mint 
alkalmas példára hivatkozhatnak, annál is inkább, mert az 6 hozzá
tartozói is ilyen „hízelgő“ nézeteket táplálnak felőle.

Szülőiről és rokonairól kicsinylőleg, sőt megvetőleg nyilat
kozik, mert egy intézetben neki állandó otthont (szerinte kaszárnya 
életet) biztosítani igyekeztek. A szülői háznái a gondtalan  ̂de 
dologtalan életet csakhamar megunván, a község plébánosa által, 
a hozzátartozói megkerülésével orgonista álláshoz jutván, az összes 
családtagok haragját vonta magára, mikor az azok részéről az 
állás elfoglalása ellen felhozott ellenvetéseket a legbrutálisabb sza
vakkal visszautasította és valamennyijüket műveletlennek és osto
báknak nevezte.

A további fejlemények ismertetését itt feleslegesnek tartom, 
minthogy azok, igazságosan Ítélve a pornographiai irodalom terére 
tartoznak, de a vakok sexuális élete fejlődésének a tanulmányozá
sában képezhetnek tanulmányi anyagot, amit azonban ez alkalom
mal nem tűztem ki célomul.

Miként az első elbeszélés, úgy a többiek főszemélyei is vakok, 
akiknek egyike sem marad az intézet gondviselése alatt, de a, 
szülői háznál, ahol különben gondtalanul élhetnének, sincs mara
dásuk, mert önállósításra vágynak, önerejük és képességük után 
kívánják a mindennapi kenyeret megkeresni, s ellenséget látnak 
mindazokban, akik törekvéseiket helytelenítik. Amikor megkezdett 
életpályájukon csalódás éri, mikor a dús sikerek, amelyekkel a jövőt 
eleve oly szépen kifestették, tőlük távol maradnak, ellenük s^őtt 
intrikák, bosszúművek, becstelen verseny, kenyér és babéi ingység. 
avagy a műveletlen, az üresfejű társadalom áldozatainak eizik| 
magukat.

A nem várt támogatást vagy egyáltalán nem, vagy nagyon 
is bizalmatlanul fogadják, mert mindig attól taitanak, hogy vagy 
szánalom, vagy uzsora kamatok fejében kínálják nekik a segítő 
kezet. Ahonnan támogatást, elismerést, vagy bárminemű honorári
umot csak némi rászolgálással kiérdemeltek, ott követelők, ott a 
nekik hozott legnagyobb áldozatokat még akkor is, ha a fennálló 
társadalmi szokásokba ütköznek, természeteseknek tartják.

Ez a Baum Oszkár elbeszéléseiben a vakok mindennapi éle
téről, azok életnézeteiről nyújtotta prespektiva. Nem valami kedves
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és kellemes. És ezt az író maga is tudja, érzi, hogy ez a kép 
mennyire nem számíthat rokonszenvre, azért magyarázatokkal igyek 
szik is szolgálni, s a hibákért olyanokat okolni, akiknek azokban 
legkisebb részük sincsen. Körülbelül úgy van az író az ő lélek- 
rajzával, mint az a hiú de nem szép nő az arcképével, hogy 
önmaga előtt is rejtegetni igyekszik, de a mellett az egész világ
nak kikiáltja, hogy milyen csúf képet készített neki a fényképész 
és ezért átkozza. Mindenben lel hibát, de a médiumban a leg
kevesebbet.

A Baum Oszkár készítette kép nem szép. Rúttá teszi a hálát
lanság,, a bizalmatlanság és az önzés megvallása s dicsőítése.

Általános emberi tulajdonságok e ezek, vagy a vaksággal 
együtt járó lelki tulajdonságok?

Nem akarok meggondolatlan véleményt kockáztatni, de hiszem, 
hogy nem tévedek akkor, ha azt mondom: ha a „Kalandok a 
vakok életéből“ című mű olvasása után ezt a kérdést a vakok okta
tói, nevelői és elöljárói között hirtelen szavazásra bocsájtanók, 
az abszolút többség, alighanem igennel szavazna és a németor
szági igazgatók elvi megállapodását még a bizalmatlanság és az 
önzés hozzátételével is kiegészítené.

K le itsch  J á n o s .
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Elmélkedések
a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről.

Irta: Ranschburg Pái dr.

II!. Gyógypedagógia és orvostudomány Speciális és 
egyetemes kiképzés.

Alig vitatható követelmény, hogy gyógypedagógiával 
első sorban olyan egyének foglalkozzanak, kik a nevelés- 
tani képzettségen felül bizonyos, az összes gyógypeda
gógiai szakmákra közös természettudományi ismeretekben 
is járatosak, akikről tehát feltételezhető, hogy a kóros 
jelenségeket lélekélettani és kórtani alapon céltudatosan 
veszik gyógykezelés alá.

Az összes gyógypedagógiai szakmák természettudo
mányi alapja, a központi idegrendszer és az érzékszervek 
ép és kóros szeikezetének és működéseinek az ismerete, 
melyekhez még a beszéd élettanának ismerete is szer
vesen és természetszerűleg fűződik.

Ezen közös elméleti alap tehát, a gyógypedagógia 
bármely ágában történendő kiképeztetés elengedhetetlen 
feltétele.

Kérdéses lehetne azonban, vájjon ezen alap közös- . 
sége dacára az egyes szakmák különálló intézeteinek j 
megfelelően, ne történjék-e az egyes szakmákban való 
kiképeztetés is elkülönítve?

Minek terhelje magát az, aki tán egész életén át 
vakokat fog tanítani, a siketnémák didaktikájával, melyre 
fizikailag tán reá sem termett, s a gyengeelméjüekkel 
foglalkozni óhajtó mért töltsön annyi időt a vakok és 
siketnémák oktatástanával ? Nem válik-e ügyesebbé a siket
némák oktatásában az a pedagógus, aki a gyógypeda
gógiából kezdettől fogva, s kizárólag csakis ezt tanulta, 
ebbe mélyedt bele, ebben szerzett gyakorlatot?

E kérdésekben látszólag sok igazság rejlik. De dacára 
ezen igazságoknak, a tudományok fejlődésének története 
azt mutatja,' hogy a tudományokra mindig a magasabb 
szempontok figyelembevétele hatott fejlesztő lég.

külön szakmák szerint képe
sített tudorok voltak, a kizárólagos sebész esetleg sokkal 
ügyesebben vágott eret, s rakta sínbe a törött végtagot,

7Magyar Gyógypedagógia.
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mint sok mai egyetemes orvos-doktor, aki kivétel nélkül 
belorvos, sebész, szemész, szülész és sok egyéb.

S mégis, ki vitatkoznék komolyan ma a felett, hogy 
az orvostudomány azóta indult komoly fejlődésnek, amióta 
minden orvosnak első sorban a vegytan és fizika taná
ban, a fejlődés, a bonc- (szövet-) és élettanban, az álta
lános és részletes kortanban és kórbonctanban meg kell 
szereznie az összes gyógytudományok közös alapjait, 
azután azonban a belgyógyászatból ugyanúgy ki kell 
magát képeznie, mint a sebészetből, a szemészetből, 
miként a szülészetből és nőgyógyászatból, a gyermek
orvostanból ugyanúgy, miként az elmeorvostanbál. S annak 
is, aki bár egész életén át kizárólag egy speciális szakra 
adja magát, s pl. mint fogorvos akarja kenyerét meg
keresni, ugyanúgy keresztül kell esnie mindezen s még 
számtalan más retortán, mint annak, aki kizárólag gyer
mekeket, kizárólag nőket akar gyógyítani, vízgyógyinté
zetet akar vezetni, avagy csakis a fül- és orrbetegségek 
orvoslása terén óhajt ténykedni.

S aki csak valamennyire igazán orvos, az mindig, 
egész gyakorlatában uton-utfélen érzi annak hiányait, ha 
azok egynémelyikét mostohább elbánásban részesítette, s 
lépten-nyomon közvetlenül vagy közvetve hasznát veszi 
minden irányú, nem csak gyakorlati, de elméleti kiképez- 
tetésének.

Az orvostudomány külön szakmái tanításának egye
sítése pedig magára az egységes orvostudományra ugyan
úgy, mint annak különböző, egymástól néha látszólag 
teljesen távolálló ágazataira szinte elképzelhetlenül termé- 
kenyítőleg hatott.

Ha a gyógypedagógia egyes szakmái között, ami &
tanítás módszertanát illeti, első pillantásra talán nagyobbak
nak látszanak is az eltérések, mint az orvostudomány1 
különböző ágainak gyógyeljárásai között, a lényegbeli) 
megegyezés semmivel sem kisebb.

Kétségtelen, hogy nevelhet valaki igen jól siket
némákat, anélkül, hogy vakok oktatására képesítve volna 
és viszont. De hogy ez a specializálás nem magasabb, 
hanem alantasabb foka a gyógypedagógiai fejlődésnek, 
azt éppen az orvosi tóién felhozott analógiák mutatják.

A gyógyászati szakmákban való specialistaságnak



Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről. 83

meg vannak a maguk kétségtelen előnyei. Az egyes szak
mák területe ma már oly óriási nagy, hogy a megfelelő 
szakbeli különleges tudást és a hozzátartozó módszertani 
ügyességeket sem az orvosképzés folyamán,^ sem az 
egyetemi tanulmányokat és szigorlatokat követő kötelező 
egy évi kórházi gyakorlat által tökéletesen megszerezni 
nem lehetséges. Aki tehát valamely különleges szakmával 
mint speciálista óhajt foglalkozni, az kénytelen magát, 
minden előző képzettségen felül, mint kész orvostudor 
még évekig valamely szakmát különösen mívelő klinikán 
vagy jelesebb közkórházon, az illető szakmában tovább 
tökéletesíteni, s gyakorlati tudását még nagy mennyiségű 
elméleti ismeretekkel is kiegészíteni, sőt e szakmában 
való önálló tudományos búvárkodással is bizonyítani, 
hogy szakmájának kérdéseibe, irodalmába s kutatási mód
szertanába mélyen beléhatolt.

Bár ezt legtöbb helyütt csak a szokás kötelező 
hatalma teszi kényszerré, a fejlődés itt is abban nyilvá
nult, hogy ma már a legtöbb államban az egyetemek s 
maga az állam is foglalkoznak azzal, hogy mindenkitől, 
ki magát valamely téren speciálista-orvosnak akarja nevezni, 
az itf felsoroltak kimutatását az orvosi diplomán felül 
megkívánja.

Szóval a specializálás. mely legtöbb tudomány kiin
duló fokozata volt — mint magasabb fejlődésig fok^—- a
tudomány mái fokán, soha nem indulhat ki..ahból. hogy
valaki kezdettől fogva kizárólag egy bizonyos szakmában
míveii ki magát s csakis az..ezzel szorosan összefüggő
elméleti és gyakorlati.tudást szerzi még........... _

Az emberi szervezet.egységes s részleteiben töké
letesen meg nem érthető, működéseiben szét nem választ
ható szerkezet. ,

Bonyolult gépezetébe való igazi beavatkozás altala- 
nosságban s egyre kizárólagosabban csakis az orvos- 
tudornányban egyetemlegesen kiművelt egyéneknek enged
hető meg. , \

A gyógypedagógia is legtöbb helyütt meg a fejlődés
alacsonyabb stádiumait éli. Sok helyütt a gyógypedagó
gusok egyáltalán nem nyernek még speciális kiképzést sem.j 

Pedig gyakorlati szempontból is egyre világosabb 
lesz, hogy a vakok es siketnemák oktatásának eredmé- 

&  7 *
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nyessége is jórés^t attól függ, hogy azok között az értei- 
mileg gyengébb tehetségiieket jókor felismerjük s külön 
osztályokba egyesítve oktassuk, a siketvakok sikeres 
oktatása az érzéki fogyatkozások ezen két ágát hozza 
közeli kapcsolatba, az érzékszervek ép és kóros műkö
déseinek a beszéd élet-, kór- és gyógytanának ismeretére 
pedig valamennyi szakon egyaránt kétségtelenül szük
ség van.

De elméleti szempontból is, ha a gyógypedagógia > 
tudomány, még pedig szervesen egységes tudomány, 
nem pedig különféle ügyességeknek önkényes egy kalap 
alá foglalása, a jövő gyógypedagógiája, csakis az abnor- 
misok gyógyító nevelésének minden ágát felölelő discip
lina lehet, s a bármily ágával való önálló foglalkozás 
csakis az egész területén járatosaknak lesz megengedhető.

Hogy e tekintetben az első céltudatos lépés a g y ó g y 
pedagógiai képzés egységes megteremtésével nálunk 
Magyarországon történt, arra egykor büszkén fogunk j 
még hivatkozhatni.

A gyógypedagógiai tanítóképző, úgy, a hogy azt, ¡f 
mint e téren ma még egyedülálló intézményt hazánkban f  
megvalósítva látjuk: ennek a fentebb kifejtett gondolat- 
menetnek, mint a tudományos szempontból egyedül lehet- |  
ségesnek, szerves kifejezőjén Sjp* $

Távolról sem végleg kiépített, nem is minden időkre 
tökéletes alkotás; de az eszme, mely benne megvalósult, 
a tudományos fejlődés szempontjából nézve a legnagyobb 
elismerést érdemli, mert minden eddigi hasonló intéz
ményt messze felülmúló módon számol a tudományos 
és a gyakorlati igényekkel.

A . gyógypedagógiai képzés további fejlődése a fen
tebb kifejtettek alapján, ezentúl csakis ezen nálunk meg
valósított irányban képzelhető.

Országok speciális szükségletei szerint szervezete 
módosulhat, de a lényeg tekintetében a fejlődés csakis 
ezen irányban történhetik.

Lehetne gondolni arra is, hogy idővel ez a képző, 
melynek elméleti anyaga is igen nagy, egy évfolyammal 
bővíttessék, amint vannak, kik ezt már ma is, mint szük
ségeset hangoztatják.

Ez esetben a továbbfejlesztés oly irányban történ-



hetnék, hogy az elméleti kiképzés s a gyakorlati képzés 
bevezető része addig is közös volna. A hallgatók e ki
képzés két első évében felváltva osztatnának be hospi- 
tánsokként a különböző: vakokat, siketnémákat, gyenge- 
elméjüeket, gyengetehetségüeket nevelő intézetekbe, ily- 
képen az oktatás és nevelés valamennyiféleségével, s az 
eddigi tanfolyamon a beszédhibások oktatásával is ala
posan megismerkednének. Ezt követné azután egy harmadik 
tisztán gyakorlati év, mely alatt azonban a hallgató oly 
szakbéli intézethez volna gyakorlati tanításra beosztva, 
amely szakon jövő működését folytatni kívánja.

llyképen az egységes gyógypedagógiai kiképzés esz- / \ 
méje változatlanul fenmaradna, minden gyógypedagógus 
tudománya minden áuában birna teljes elméleti, s bizo- 
nvos fokú nvakorlfjfi kikpp7tSgc:al—-A végleg választott \ 
szakmában váló alkalmaztatását azonban csak e speciális 
szákon való további egy évi gyakorlati tevékenykedés után 
nyerné el.

Világos, hogy ez a mai állapot továbbfejlesztésének 
csak egyik formája, s hogy e fejlesztésnek más válto
zatai is elképzelhetők.

Tény azonban az is, hogy bár a képző mai szer
vezete mellett a tanfolyam hallgatóinak az első év folya
mán nagy és komoly munkát kell végezniük, mely erői
ket teljes mértékben igénybe veszi, mégis, a hogy az 
eredmények mutatják, a tanárok és hallgatók együttes 
odaadó munkájával igen szép eredmények érhetők el, s 
a képzőből kikerült tanerők átlaga is a mértéket nem
csak, hogy megüti, de a hozzájuk fűzött várakozásoknak 
igen szépen felel meg.

A gyógypedagógiai tanerőképzés további fejleszté
sén, jövőjén joggal gondolkozhatunk és dolgozhatunk 
tehát, de jelenjét is teljes megnyugvással nézhetjük.

Munkálkodásunknak tudományos és gyakorlati irány- 
pontjait tisztán láthatjuk kitűzve. Az azok felé vezető űt 
fáradságos, de eredményes.

Elmélkedések a gyógypedagógia jelenéről és jövőjéről. 85,
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A szaktanács működése 1908 évben.
(A szaktanácsi jelentés alapján.)

A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa 
az elmúlt esztendő végén is beszámolt felettes hatósága 
előtt egy évi működéséről s a gyógypedagógiai oktatás
ügy jelen állapotáról.

Érdemesnek tartjuk, hogy ezt a jelentést kivonatosan 
megismertessük lapunk olvasóival, részint azért, mert a 
felsorolt adatok hű képét nyújtják az év történetének, 
részint pedig azért is, mert ez a jelentés a szaktanács 
életében már a tizedik esztendőt zárja le. A szaktanács 
ugyanis az 1898. évben szerveztetett az addigi szak- 
felügyelői intézmény helyére. Ugyancsak abban az időben 
az 52270/1898. számú rendelettel szervezeti szabályzatot 
is nyert, amelynek alapján működését az 1898—99. tanév 
elejével megkezdette s november hó 12-én első rendes 
ülését megtartotta.

Maga az előttünk fekvő jelentés nem foglalkozik 
bővebben a tiz éves fordulóval. Csak éppen megemlíti, 
hogy a szaktanács működésének kezdetén, vagyis 1898-ban 
7 siketnéma, 1 vak és 1 gyengeelméjüek intézete volt 
hazánkban, ma pedig a siketnémák oktatására 16, a vakok 
tanítására 5, a gyengeelméjüek és gyengetehetségüek 
tanítására pedig 11 különböző intézmény áll fenn. Meg 
kell e helyen jegyeznünk, hogy ebbe a kimutatásba a 
székesfőváros által fentartott kisegítő-iskolák nincsenek 
beszámítva, mert ezek nem tartoznak a szaktanács 
felügyeleti körébe.

Hű képét találjuk a tiz évi fejlődésnek, ha a jelen
téshez csatolt táblázatos kimutatásba betekintünk. E szerint 
az 1899—1900 tanévben 469 siketnéma, 131 vak és 77 
gyengeelméjű, összesen tehát 677 fogyatékos részesült 
nevelésben. A folyó tanév statisztikájában pedig ezek a 
számok már 1329-re, 592-re, illetve 531-re szaporodtak, 
úgy, hogy az intézeti ellátásban, helyesebben nevelés
tanításban részesülő fogyatékosok együttvéve ez idő 
szerint 2452-t tesznek ki. Az összes növendék létszám 
10 évi szaporulata tehát 1775, amelyből 860 a siket- 
némákra, 461 a vakokra és 454 a gyengetehetségüekre 
esik. Összehasonlítva a három oktatási ág fejlődését a
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növendékek száma alapján, legkedvezőbb eredményt 
találunk a gyengetehetségüeknél, mert ezeknek arányszáma 
6-89, azután következik a vakok ügye, amelynek arány
száma 4 51 s legvégül a siketnemák oktatasa, mert ez a 
tiz esztendő előtti növendék számnak csak 2-83-szorosát 
érte el. Még magasabb lenne a gyengetehetségüek ügyé
nek arányszáma, ha a székesfővárosi kisegítő-iskolák 
adataival is rendelkeznénk.

A tiz esztendő emlékének szentelt bevezető sorok 
után a szakképzőnkre vonatkozó rész következik. Ebből 
tudjuk meg, hogy képzőnk életében az 1908. évben 
jelentősebb’ változás nem történt. Előadó tanárok marad
tak a régiek. A junius hónapban megtartott vizsgálatokon 
alapvizsgát tett 12 1. éves. szakképesítést szerzett 15 11. 
éves hallgató. A szeptember hónapban megkezdődött új 
tanévben 13 I. es 12 11. éves hallgatója volt a képzőnek. 
Oktatásügyi szempontból fontos esemény az, hogy az 
1-ső éves hallgatók a fővárosi intézeteken kívül a kor
mány támogatásával felkeresték a váci, kecskeméti, szegedi, 
temesvári és aradi intézeteket is.

Második helyen a siketnémák ügyét találjuk. A meg
lévő intézetek 97-el több siketnéma gyermeket részesí
tenek oktatásban, mint az előző tanévben. A kimutatóid 
1329 növendékből 17 az előkészítő, 1275 az elemi, 37 
az iparostanonc iskolai oktatásra esik. Az intézetekből 
tanulmányaik befejezése miatt kilépő siketnémák gyámo- 
lítására irányuló törekvések meghozták azt a sikert, hogy 
ez idő szerint 5 helyen 27 iparos tanoncot részesítenek 
szakoktatásban, a siketnémák budapesti intézetével kap
csolatos ipartanmühelyben pedig 10 leányt foglalkoztat
nak. Az iparos iskolák tanterve a 143.119/1908. számú 
rendelettel hagyatott jóvá.

Az év folyamán kezdetét vette a nyolc osztályt 
kitűnő sikerrel végzett siketnémák magasabb fokú kikép
zésére vonatkozó, valamint a különböző képességű gy6i- 
mekek elkülönített oktatására vonatkozó kérdések tárgya
lása. Most ért második s némileg módosított kiadást a 
siketnémák intézeteinek tanterve is. Több intézet meg
vizsgáltatta növendékeit szakoivos áltál s az eszlelt koros 
elváltozásokra vonatkozó adatokat tudományos szempont
ból leendő feldolgozás végett a szaktanácsnak beküldötte.
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_ A siketnémák oktatása iránti érdeklődés biztosítása 
céljából az 1908. évben is több ismertető előadást és 
felolvasást tartottak. így pl. Klis Lajos igazgató, aki a 
magyar gyermektanulmányi társaság november 7-iki érte
kezletén a siketnéma gyermekek beszédéről tartott nagy 
hallgatóság előtt felolvasást.

A siketnémák intézeteinek juttatott adományok körül 
felemlíti a jelentés a kereskedelemügyi minisztérium 1000 
koronás segélyét a posta- és távirda alkalmazottak gyer
mekeinek neveltetésére, továbbá a XXV. államsorsjáték
ból a váci intézetnek adományozott 32 ezer koronát, 
amelyből az előkészítő iskola számára alapítványt létesí
tettek. A szegedi intézet Szabadka várostól 3, gróf Ester
házy Miklós Mórictól 1 alapítványt, özv. báró Wodiáner 
Albertnétól pedig 1000 korona adományt kapott.

Harmadik helyen a vakok oktatásáról szól a jelen
tés. A lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss 
Zsófia vakok intézetének megnyitása, továbbá a szombat- 
helyi és szegedi ifjú vakok intézeteinek létesülése e téren 
a legfontosabb intézkedés. A budapesti anyaintézet szer
vezete bővült az óvóval, amelybe 5—7 éves korban lévő 
vak gyermekek vétetnek fel. Az 1908. esztendő a vakok 
ügyét kétségtelenül hatalmas lépéssel vitte előre, amit 
bizonyít az is, hogy a növendékek száma az utóbbi év 
alatt 96-al szaporodott.

A sorban negyedik a szellemileg fogyatékosok okta
tásügye. Ez a Debrecenben és Kecskeméten létesült 
kisegítő-iskolákkal s a „Fehér-kereszt“ délvidéki gyer
mekvédő egyesület temesvári új intézetével bővült. A 
budapesti áll. kisegítő-iskolával kapcsolatban továbbképző 
szerveztetek, a borosjenői intézet pedig házirenddel, 
foglalkoztató osztálya szervezettel és tantervvel látta
tott el.

Oktatásügyi szempontból fontos kezdeményező lépés 
volt a két budapesti áll. intézmény tantestületének a tan
könyvek ügyében tett együttes javaslata, amelynek alap
ján a minisztérium a szellemileg fogyatékosok számára 
szükséges különleges olvasókönyvek megírására pályázat 
kiírását rendelte el. Szól még e fejezet a gyengetehet- 
ségüek oktatására képző szünidei tanfolyapiról, amely 
1908-ban 5 hétig működött s Berkes János, Éltes Mátyás
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és dr. Rejtő Sándor előadók vezetésével 21 hallgatót 
képezett ki.

A jelentés ötödik részének címe új. Az ideges gyer
mek iskolájának felállítását célzó kezdő lépéseket ismer
teti meg velünk.

A hatodik pont tudományos intézetünknek, a gyógy
pedagógiai psychológiai m. kir. laboratóriumnak mükö- 
dését tárgyalja, mely az 1908. évben részben psycholó
giai vizsgálatokra, részben a már befejezett vizsgálatok 
feldolgozására terjedt ki. A laboratórium e mellett heten
ként kétszer ideges és szellemileg abnormis gyermekek 
számára nyilvános rendelést is tartott. Az intézetből ez 
évben is több dolgozat került ki.

Hetedik helyen a beszédhibák javítására szolgáló áll. 
tanfolyam működését olvashatjuk. Ez a tanfolyam most 
is egy szünidei képesítő tanfolyamot, három gyógyító 
tanfolyamot tartott és szokásos állandó rendeléseket vég
zett. A szünidőben 15 tanár, illetve tanító ismerkedett 
meg a beszédhibák gyógyításával.

Az áll. tanfolyamon kívül a jelentés szerint még 
Skultéty Lajos és Solt Lajos a székesfővárosban, Szabó 
József pedig Kolozsvárott foglalkoztak nagyobb mérték
ben beszédhibák gyógyításával. A székesfőváros elemi 
iskoláiban újabban a rendes tanítás keretében foglalkoz
nak a beszédhibák kezelésével és pedig akként, hogy a 
beszédhibás gyermeket lehetőleg egy-egy külön osztályba 
gyűjtik. A folyó tanévben már 6 ilyen osztályt szerveztek.

Az általános érdekű rendelkezések címe alatt a tan
kötelezettség kimondására irányuló kezdeményezések, a 
londoni kiállítás, a hazai gyógypedagógiai kiállítás elha
lasztása, az óradijaknak felemelése, az intézetek meg
vizsgálása s a hitoktatói vizsgálatok vannak felemlítve. 
A tankötelezettség kérdésének előkészítése céljából diplo
máciai utón összegyűjtötte a minisztérium az európai 
államok ide vonatkozó törvényeit és szabályait s a szak
tanácsnak tanulmányozásra és jelentésre kiadta. A londoni 
magyar kiállításon oktatásügyünk méltó helyet foglalt el. 
Az'"" itt bemutatott szép eredményből méltán lehetett 
következtetni a tervbe vett hazai gyógypedagógiai kiállí
tás nagy erkölcsi sikerére. Sajnos, hogy anyagi eszközök 
hiányában erről 'a sikerről egyelőre le kell mondanunk.
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Az óradíjak tekintetében annyi változás történt, hogy 
heti 1 óra után a folyó tanévtől kezdve évi 80 koronát 
kapunk. Az intézetek megvizsgálására a szaktanács tagjait 
az 1908. évben is kétszer küldötte ki a minisztérium. 
Hitoktatói vizsgálat csak Aradon volt.

Legvégül állanak a személyi ügyek s ezek közt első 
helyen a Berkes János jól megérdemelt királyi kitünte
tése. Kinevezés összesen 35 volt, melyből 1 a Vili., 1 
a IX., 6 a X., 15 a XI. fizetési osztályra, 12 pedig a 11. 
éves hallgatókra esik. Betöltetett a gyógypedagógiai status 
mellett szervezett két vidéki kisegítő-iskolái állás is.

Véglegesítés előfordult 9, áthelyezés 12 esetben.
Két kartársunk oktatásügyünk teréről végleg eltávo

zott, egy pedig hosszú és szorgalmas munkával eltöltött 
szolgálati ideje után nyugalomba vonult.

Egyik közismert tanár társunkat rövid nyugdíjas álla
pota után a halál kiragadta sorainkból.

Körülbelül a fent elmondottakat foglalja magában a 
szaktanács 1908. évi jelentése. Átolvasása után zárhat
nánk-e ez ismertető sorokat jobb kívánsággal, mint azzal, 
vajha a következő esztendők beszámolói még kedvezőbb, 
még kielégítőbb világításban tüntetnék fel a gyógypeda
gógiai oktatásügynek és munkásainak több tekintetben 
javításra váró állapotát.

Cx.

A gyengetehetségű siketnémáknak a normális 
képességűektől való elkülönítése.

(Folytatás és vége.)

Az irány szempontjából nagyban körvonalozom a létesítendő 
intézet célját, mely kettős feladat szolgálatában állana, nevezetesen: 
kielégítené az iskola és az élet érdekeit, vagyis: tanít és foglal
koztat!

Mint tanintézet neveli és oktatja mind azon siketnémáinkat, 
akik a jelenlegi intézetekben és iskolákban haladni nem képesek. 
S hogy e feladatának eleget tehessen, alapjában változtatnia keli 
a tananyagon és a módszeren, mely nehézségeinél fogva a -nor
mális siketnéma által többé-kevésbbé ugyan leküzdhető, a gyenge-
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tehetségű siketnéma részére azonban egyenesen leküzdhetetlen 
nehézségeket rejt magában. Ez a változás annyiban igen fontos, 
hogy elhárítja, illetőleg mellőzi azt az akadályt, mely a gyengete
hetségűt haladásában visszatartja, mivel tán jórészben, sót majdnem 
teljesen eltekint a hangzó nyelv tanításától. A hangzó nyelvvel - 
úgy véljük általánosságban — visszaadjuk a siketnemat a társada
lomnak. Meglehet, de egyben részemről azt is hangoztatom, hogy 
hangzó nyelv nélkül visszaadjuk a siketnémáknak egy nem jelen
téktelen százalékát önmaguknak, mert ha a végtelen nehez, fejlett 
lelki életet igénylő és általában a siket természetének meg nem 
felelő hangzó nyelv helyett más könnyebb nyelvet adunk az álta
lunk oyengetehetségünek minősített siketnémának, akkor nagy remé
nyünk lehet ahhoz, hogy a gyengetehetségünek lelkét olyan isme
retekkel fogjuk gazdagíthatni, melyek feltétlenül elő fogjak mozdí
tani azt az egyetlen célt, hogy őt is életképessé tegyük. Ily érte
lemben a gyengetehetségű siketnémák intézetében egyrészt az írás 
pótolná mindazt, mit a normális siketnémák intézeteiben a hangzó 
nyelv tűz maga elé megvalósítandó feladatként, másrészt pedig 
az ujj-abc. E kettőnek egymáshoz való viszonyítása eredményezne 
a gyengetehetségü siketnémáknak nagyobb mérvű reahsmerethez
való juttatását. , , . ,

Kezdetben azon nézeten voltam, hogy meg a gyengetehet
ségű siketnémáknak is kivétel nélkül adjunk legalább valamicskét 
a hangzó nyelvből, ismerve annak a gondolatközlés szolgálatában 
való óriási előnyét, közvetlenségét, rövidségét és könnyedséget. 
Ámde több érdemes kartársammal folytatott hosszabb eszmecsere 
után, tekintve azt, hogy a hangzó nyelv tanítására szánt idő az 
írás minél alaposabb elsajátítására fordítva, inkább ogna elő
segíteni a gyengetehetségü siketnémák ügyét ; s tekintve azt, 
hogy az általa többé-kevésbbé rosszul kimondott szót írásban 
bárki is inkább meg fogja érteni és végül, hogy csakis egyes sza
vakról beszélhetnénk, nem pedig az azokból fűzött mondatokról is,, 
mert hisz erre a gyengetehetségü siketnéma képtelen: elálltam a 
hangzó nyelv általános tanításától s tisztán az írás s az ujj-abe, 
valamint a természetes jelnyelvnek fokozottabb mérvű felhasználását 
tartottam szükségesnek. Az ismeretek közlésének eszközeit ezekben 
meghatározva, az Írás, az ujj-abc és a természetes je sege yevel, 
a gyengetehetségü siketnémák oly mérvű reálismeretekre oktatan- 
dók melyek hat osztályon belül könnyedén feldolgozhatok velük. 
Az iskolai nevelés, illetőleg tanítás idejének tekintélyes részé efog
lalandó a szabad foglalkozások: a játék, főleg a torna, de kivált-
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képen a kézügyességi órák számára, hogy minél nagyobb ügyes
ségre tegyenek szert, hogy a szorgalomban vállvetve versenyez
zenek s végül, hogy a munka iránti kedv és szeretet már fiatal 
korukban felébresztessék bennük, mert az általuk szorgalommal és 
jól végzett munka fogja megtartani számukra azt az intézetet, mely 
a tulajdonképeni iskolán kívül foglalkoztató intézet is, melynek 

mint ilyennek — a következő általános irányt szabom meg: 
A gyengetehetségű siketnémák intézetének hat osztályát vég

zett növendékei továbbra is az intézet kötelékében maradnak, kik 
a foglalkoztatónak produktív tagjait alkotják. Ezeknek célirányos és 
hasznos munkálkodása az intézet fentartását illetőleg igen fontos 
tényezővé válik; annyira fontossá, hogy a köznapi szükségleteket 
kielégítő, általuk készített termékeknek akár ipari, akár élelmiszerek
ben való felhasználhatása fogja biztosítani egyrészt a saját megél
hetésüket, másrészt az intézet feníarthatását. Mert úgy vélem, nem 
a képzelet magas régióiba tartozik az a lehetőség, hogy jól meg
választott munkakörben helyesen foglalkoztatva képes lesz ezen 
intézet, ha kezdetben tán nem is, de később minden bizonnyal önma
gát fenntartani. Bármiféle szükséglet előteremtéséről, — legyen az 
akár élelmiszer, akár ipari cikk, akár szerszám, vagy másféle szük
séglet eszköze, vagy anyaga — amennyire lehet, maguk a növen
dékek gondoskodjanak. És erre képesek is ! Legyenek a foglalkoz
tatóba kerültek egy nagy család tagjai, melynek érdekeit ki-ki leg
jobb képességei szerint szolgálja. Egynek egy, másnak más irányú 
munkája mindenkor az összesnek szóljon s akkor elérhetjük azt, 
hogy senki könyöradományaira nem szorulva, a becsületes munka 
önérzetében fogják kenyerüket megszerezni. Ha ezt elértük, sokat, 
sőt mondhatni mindent elértünk.

Hogy a gyengetehetségű siketnémák ily irányú munkálkodá
sukhoz a megfelelő teret feltalálják, kívánatos, hogy intézetük a 
főváros közelében oly helyen létesítessék, hol intenzív mezőgaz
daságnak élhetnek, hol nagyszabású konyhakertészetet lehet léte
síteni és ahonnan könnyű szerrel juttathatók a fogyasztás központ
jába az esetleg értékesítendő élelmi cikkek, avagy ipari termékek 
is. Minden esetre figyelem fordítandó arra nézve, hogy intézetük 
gazdagon termő, egészséges vidékre helyeztessék.

Végül felemlítem, hogy a gyengetehetségü siketnémák inté
zetének internátusos foglalkoztatóval leendő kapcsolata azért is igen 
fontos és indokolt, miután tény az, hogy gyengéknek ismert növen
dékeink úgy is mint iparosok, úgy is mint napszámosok (bár 
utóbbi igen kevés akad közöttük), magukra hagyatva rendkívül
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ennélfogva jövedelmük is oly csekély, hogy csak kevés tud belőle 
koldulás nélkül megélni. Ezek számára a foglalkoztató valósággal 
áldást hozó, hol természetüknek megfelelő bánásmódban, türelem
ben és szeretetben részesülve oly mérvű munkásságot fejtenének 
ki, mely életük végéig biztosítaná tisztességes megélhetésüket. Sőt 
mi több ! hasznos tevékenységük oly anyagi előnyökhöz juttathatná 
az intézetet, hogy még azon gyermekeket is, kik mint képezhetet- 
lenek eddig menedékházakba, vagy menhelyekre kerültek, a gyen- 
getehetségüek intézetének kötelékébe lehetne bevonni annélkül, 
hogy eltartásuk különösebb megterhelő költségekkel járna és akik 
e mellett munkabírásukkal, mert hisz munkára némikép ők is képe
sek, a tömeg előnyeit fogják szolgálhatni. Szóval mindenképen 
indokolt és célszerű a gyengetehetségü siketnéma jövőjéről való 
ily irányú gondoskodás, mely különösen a foglalkoztató életre
valósága szempontjából végül nem hagyhatja figyelmen kívül az 
oly intézkedést sem, mely hazánk tanulatlan, felnőtt siketnémáinak 
a foglalkoztatóba való juttatását célozná, hol az említettek oksze
rűen foglalkoztatva tisztességes keresethez, illetőleg biztos meg
élhetéshez juthatnának.

Ezekben meghányva-vetve a gyengetehetségü siketnéma ügyét, 
röviden összefoglalom az összefoglalandókat:

1. A gyengetehetségű siketnéma tanulóknak a normális képes
ségű siketnémáktól való különválasztása és számukra emelendő 
külön intézetben való taníttatása nemcsak kívánatos, de felette 
szükséges is, hogy különleges módszerrel oktatva életképességük 
biztosíttassák.

2. A gyengetehetségű siketnémák számára létesítendő inté
zetbe utasítandók mindazon siketnéma fiú- és leánynövendékek, akik 
a normális képességű siketnémák intézeteinek I. osztályát kétszeri 
ismétlés után sem képesek eredménnyel elvégezni. Továbbá azon 
növendékek, akik az I. osztályon túl a III. osztályig bezárólag tehet
ség hiánya miatt általános elégtelen osztályzatot nyertek.

3. Az ily intézetben a hangzó nyelv tanítása általánosan mel
lőzendő s helyette az írás, az ujj-abc és a természetes jelnyelvnek 
nagyobb mérvű használata alkalmazandó ismeretnyujtó eszközül.

4. A nappalnak jó része szabad játékra, tornára s főképen 
kézimunkára fordítandó.

5. A képzés ideje hat (6) évben állapítandó meg, mely idő 
alatt a jelenlegi intézetek számára készült tanterv tetemesen redu
káltabb anyaga végzendő el.
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6. A képzési idő eltelte után mindazon növendékek, akik az 
életben saját erejükből megélni nem képesek, maradjanak továbbra 
is az intézet kötelékében olyképen, hogy tagjai legyenek az intézet 
szerves részeként felállítandó foglalkoztatónak, hol mint munkások 
szerepelnek.

7. Minden munkásnak kötelessége a képességének leginkább 
megfelelő munkakörben oly mérvű munkásságot kifejteni, hogy 
„egy az összesért“ elve alapján az intézet önmagát tartsa fenn.

8. A munka olykép osztandó szét, hogy amennyire lehet, az 
intézet mindenféle szükségleteit munkásaival állíttassa elő. Közelebbi 
meghatározással élve: az intézet munkásainak intenzív mezőgaz
dasággal, nagyarányú konyhakertészettel, egyben ipari termékek 
előállításával kell foglalkozniok.

9. Ily irányú munkálkodást szabva a leendő intézet céljául, 
szükséges, hogy az intézet gazdagon termő, egészséges vidéken 
emeltessék, de közel a székesfővároshoz, hogy esetleges felesleges 
s értékesíthető termékeit könnyen a fogyasztás központjába szál
líthassa.

10. A munkás életfogytáig a foglalkoztató kötelékében 
maradhat.

11. Elegendő anyagi haszon, de főképen az önfenntartás biz- 
tosíthatása esetén mindazon képezhetetlen siketnémák, kik eddig 
menedékhelyekbe soroztattak, a gyengetehetségű siketnémák inté
zetébe vonandók be, hol külön csoportot képeznek s az össz
munkát esetleges munkabírásuk szerint támogatják.

12. A foglalkoztatóba veendők az eddig oktatásban egyál
talán nem részesült, tehát tanulatlan felnőtt siketnémák is.

Schreiner Ferenc.

Griesbach adataihoz fűzött fejtegetések.*)
(Pszikho-fiziológiai értekezés.)
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

(Folytatás.)
A hangirány, hallástávolság és szagérzés.

Az ezekre vonatkozó kísérletek azon alapnál fogva, melyből 
kiindulnak, olyannyira természetszerüek, egyszerűek és világosak, 
hogy az eredmények megbízhatóságához szó sem férhet. Sok év

*) A múlt számunkban közölt táblázatok 5-ikében lényeges sajtóhiba 
származott, amennyiben a „szabadnapon“ és „tanítás után“ szavak felcseréltettek.
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tizeddel kell visszamennünk a természettudományok uralmának 
korszakában, míg azon időponthoz érünk, mikor tudós orvosok 
hajókon akarták a vakokat alkalmazni, hogy az éj sötétjében és 
sűrű ködben, a hol a hajós kizáróan csak hallására van útalva, a 
hajókat az összeütközéstől megmentsék. Ma már a velefoglalkozók 
közül senkisem állítja, hogy a vak hallása jobb mint az épérzéküé.

Gondolkozó embert azonban gyakran foglalkoztat az a tapasz
talat, hogy a vak rendkívül érzékeny a hangok iránt, hamarabb 
észrevesz egy távoli zajt, mint a látó, megmondja, hogy halottas
kocsi zörög-e az utcán, vagy póstakocsi és könnyűséggel ismer 
rá embertársaira beszédhangjuk után s a t. Végül igen gyakran 
mutat hajlandóságot a zene művelése iránt.

E tapasztalatok helyesek, igazak, de ne vezessenek félre 
senkit, mert ezek még nem bizonyítják azt, hogy a vak hallása 
jobb, mint az épérzéküé. Másutt és mélyebben kell kutatnunk 
ennek alapját.

A vak lelkének berendezése más mint a mienk. Az ő világa 
sok tekintetben merően ellentétes a mienkkel. Ha az épérzékü 
postakocsira gondol, egy póstakocsi alakja áll előtte. Hosszú, ma
gas, rugókon álló, zöld vasszekrény, ajtóval, kerekeken. Mert ezek 
a legföltünőbb tulajdonságai, mert ilyennek látja nap-nap után, 
lelke a fogalom megelevenítése pillanatában mindjárt ezt a képet 
állítja eléje. A póstakocsinak mint fogalomnak még sok jegye van 
ugyan, de azok rája nézve nem lényegesek. Zörgésének is saját
ságos hangszíne van, de ő azt sohasem igyekezett megkülönböz
tetni a többi hasonló kocsi zörgésétől, mert nem volt rá szüksége. 
Egy pillantás mindig biztosan eligazította őt a zörgő kocsik zűr
zavarában. Azért, ha postakocsira gondol, talán zörgésének hang
színe lesz a legutolsó, mely mint fogalomjegy a lelkében megjelenik.

A vak, amint az utcán járva kísérőjétől érdeklődött a mellette 
elhaladó kocsik iránt, a nyert fölvilágosítás után mindig a zörgés 
hangszíne volt a legelső jegy, melyet a különböző kocsik fogal
mához fűzött. S minthogy ő e tekintetben leggyakrabban kizáróan 
csak a hangbenyomásokra van utalva, jobban meg is figyeli a han
got s élesen megkülönbözteti a póstakocsi zörgését a többiétől. 
A hangszín lesz tehát nála a póstakocsi fogalmának legelső jegye. 
Amig nincs alkalma megtapogatni ilyen kocsit, ez lesz a legbiz
tosabb ismertető jele és azután is a leglényegesebb és gyakorla
tilag rája nézve a legfontosabbak egyike marad. A vak lelkében 
tehát a hangbenyomás mint fogalomjegy mindig előkelőbb helyet 
foglal el, mint a látó lelkében.



96 Kirschenheuter Ferenc

A látó megismeri a póstakocsit, ha csak távolról is látja, 
ha nem is hallja a zörgését; a vaknak ellenben csak a zörgését 
kell hallania, hogy megismerje, az alakja ez esetben mellékes. De 
mindez még korántsem jelenti azt, hogy a vak távolabbról, vagy 
jobban hallja a zörgést, vagy hogy az épérzékű a vakéhoz hasonló 
gyakorlat által nem volna képes ugyanarra, amire a vak. Képes. 
Sőt sokkal rövidebb idő alatt érné el a tökéletesedés magasabb 
fokait, mert segítené a vakénál sokkal reálisabb gondolkozása, mely
nek háttere a látásból származó óriási fogalomkincs, erőteljes fan
tázia és a képzeteknek ebből folyó tökéletesebb feldolgozása és 
társítása. Itard azt mondja a siketnémákról írt egyik írásában: 
„Érzékeink annyira föltételezik egymást, hogy a puszta látás hallás 
nélkül, ha még oly tökéletesen végzi is munkáját, elveszti szel
lemi vonatkozásait, míg az épérzékű emberre nézve az minden szellemi 
megismerésnek forrása lesz“. Ha e mondatban a „hallás“ és „látás“ 
szavakat felcseréljük, a mondat értéke csökkenhet ugyan súlyban, 
de igazságban nem.

Az épérzékű beteg rövid idő alatt megismeri orvosának lépé
seit, míg környezete nem. Sőt környezete csodálkozik a beteg finom 
érzékén. Vagy ha valaki — betegről lévén szó — ezt más lapra 
akarná írni, úgy jusson eszébe, hogy az épérzékű tanulók ép úgy 
megismerik a szigorú tanár lépteit, mint a vak. A gyári munkás 
pontosan megkülönbözteti gyárának fütyülését a többi hasonlótól. 
Sokszor olvashatjuk, hogy a rab pusztán hallása révéri meglepő 
biztossággal tájékozódik és ítél a celláján kívül folyó események
ről. Ez esetekben pedig aligha jut valakinek eszébe az illetők 
hallását dicsérni. Hogy mért vagyunk oly könnyen hajlandók az ily 
természetű jelenségeket a vaknál mindjárt a jó hallásnak tulajdo
nítani, annak oka ama miszticizmus, melyet a vakról, mint tőlünk 
különböző emberről, hagyományszerűen ápoltunk magunkban. Pe
dig a helyes magyarázat egyszerűen az, hogy a szükségszerűség 
a fogalmak lényegtelen jegyeit, a hangokat, valamely kérdéses 
egyénre nézve lényegesekké, sőt egyedül lényegesekké képes emelni, 
minek következtében eme jelek egyedül elégségesek ahhoz, hogy 
tárgyaikat felismerhetőkhé tegyék. Másszóval itt pszikhológiai jelen
ségekkel van dolgunk, nem pediglen a fül fizio'ógiai tökéletességével.

Ez tehát a megfejtése annak, hogy a vak a tőlük származó 
hangokról igen gyakran biztosabban ismeri meg a dolgokat, mint 
épérzékű embertársai. Hogy a hangokat és szagokat rendszerint 
hamarabb is veszi észre, vagy mondjuk, hogy ezek iránt érzéke
nyebb, annak meg az az oka, hogy a2 épérzékü lelkét állandóan
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a látási képek, ránt rája nézve legfontosabbak foglalják le, míg a 
vak minden figyelme csakis a hang- és szagbenyomásokra irányál. 
Bárki szerezhet ez irányban tapasztalatokat, ha beköti szemeit, s 
egy szobába ül, vagy a szabadban járkál. Azonnal meg fog győ
ződni, hogy állításom nem alaptalan, sőt ha ezt többször ismétli, 
önmagán szerzett tapasztalatokból megfogja érteni mindazt a rejtély- 
szerűséget, melyet a vakokon megfigyelt. Foglaljuk le a vakot is 
lelkileg más irányban, mint ahogy az épérzékű van lefoglalva az 
állandó látási benyomások által, s figyeljük akkor a vak érzékeny
ségét a hangok iránt. A helyzet ilyenkor mindjárt más. Iskolaszo
bámat a folyosó csengettyűjétől egy előszoba és két ajtó választja 
el. Számtalanszor tapasztaltam, ha magyarázással végződött az óra, 
hogy a csengetést vak tanulóim nem hallották meg, míg én min
dig ; holott magam is el voltam foglalva, még pedig active, nem 
mint ők, passive.

Ismételjük tehát, ne vezessenek félre senkit a fentebb emlí
tett tapasztalatok, mert a példákként megmagyarázottakhoz hason
lóan, valamennyi jelenségnek az oka nem az érzékszervek fiziológiai 
tökéletességében, hanem a vak és az épérzékű különböző fogalom
képzésében és ezen alapuló különböző lelki életében keresendő.

(Folyt, köv.)

üti karcolatok.*)
Irta: Simon József.

A gyógypedagógiai képzőn 12-en voltunk I-ső évesek, s a 
múltnak egy serkentő példáján fellelkesülten kértünk egy kis 
utravalót.

A szaktanácsunk bölcsen gondolkozóan ki is eszközölt 40 — 40 
koronát fejenkint a siketnéma intézetek egynehánya meglátogatá
sának lehetővé tételére, az intézetek lekötelező szívessége pedig 
egy kis ellátást eszközölt ki a városok kasszájából, vagy pedig, 
ahol az anyagi erők fogytán voltak, az útiköltségünket megpótolva 
láttuk el magunkat. Szűkösen, ahogyan jutott, mert így is a diákos 
feltaláló képesség nem egyszer a csődöt akarta bejelenteni; hiszen 
ahol nincs, ott még a csodák sem segítenek A csodák idei pedig 
elmúltának.

*) A gyógyp. képző I. éves hallgatóinak a múlt évi tavaszi tanulmany- 
utjáról.

g
Magyar Gyógypedagógia.
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Tizenketten valánk. Volt közöttünk pedagógus, költő, ripor
ter, a természet csodáiban elmélyedő bölcsész, színész, aki a hely
zet komikumát mindig felhasználta, volt bősz tudós, ,aki hallgatag 
megfigyelő módon úti tapasztalatai fölött tépelődött, volt hivatásos 
szónok és dalénekes. Táncos is a javából s minden ami egy 
komplett utazótársasághoz megkivántatik.

Igénybe vettük a fogadtatáskor és az elköszönéskor a tempe
ramentumos szónokot, a tanítási eljárások megfigyelésénél az el
mélyedésre hajlamos nevelőt, a természetbúvár a tovasikló gyors
vonat ablakából az Alföld simaságában és változatos pompájában 
merült el, a dogma emberét pedig a vallásos ihlet szállotta meg és 
úgy állott a kocsi peronján, mint a hithű mohamedán a Kába előtt.

A szinészvér sem tagadta meg magát, mikor a kalauz 12 
gyógypedagógiai hallgatót féláron nem biri a Ili, kocsi osztályban 
elhelyezni s helyszűke miatt az I. és II. osztályba tessékelt be, meg
született az első riport a gyógypedagógiai tanulmányi szakasz néven.

A kíváncsiskodó utazóközönség pedig nem tudott rólunk 
másképen vélekedni, mint egy vérbeli fővárosi társaságról, amely
nek az életeleme az éle, a nevetés s közben egy-egy melódia.

Ebből is, abból is telt bőven.
A szerep senkinek sem volt kiosztva, de a helyzet teremtette 

pillanat mindig megszülte a maga emberét. Az utazás vezetője 
büszkén s némi önteltséggel vette elő az igazgatói c izonyítványt, 
amelynek hites tanúsága szerint útnak indult 12 munkás, tetterős 
ifjú ember látni, tapasztalni, tanulni.

Alig csapta be a jegyvizsgáló bácsi „a tanulmányi szakasz“ 
ajtaját, a természet csodás szépségében elmerült társunk felébredt 
elmélyedéséből s lemondóan intett: „Fiúk, már Kecskeméten 
vagyunk!“ Mintha mondani látszott volna, hogy alig mélyedt el 
az egybeolvadó képek csodás egymásutánjába, s már is meg
szakadt az útvonal.

Be kell tekinteni a műhelybe is, ahol hangot adnak a néma' 
ajkaknak, eszközt a lelki élet gyermeki megnyilatkozásának, csengő, 
édes magyar nyelvet. Itt már mindenki magának gyűjtött, mint 
fürge méheraj, s a közös megbeszélés asztalára a megfigyeléseinket 
csak a tovább utazás alkalmával tálaltuk fel.

Pedagógusunk megfigyelése általános helyesléssel találkozott. 
Nem feledkezett meg arról a nagyon ügyesen összeállított padok
ról sem, amiket az intézet igazgatója a nagy vám dacára is be
hozatott Ausztriából vagy Németországból, amelynek az a sajátos 
ulajdonsága van, hogy az ülőlapja oly mértékben szabályozható
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magasabbra vagy alacsonyabbra, amily mértékben azt a különböző 
nagyságú gyermekek látási síkja megköveteli. Az egész konstruk
tívban az a legsajnálatosabb, hogy nem magyar a tervezője, nem 
magyar a gyárosa, s így a gyártási jog is a másé.

Élénken emlegette a másik pedagógusunk az intézet igaz
gatója által konstruált félovális asztalt is, amely mellett a növen
dékek nagyobb látási mezővel rendelkezhetnek, mint a köralakú 
asztal mellett ülők.

Egyik, a saját egészségét inkább féltő kollegánk meg öröm
mel mondta el azt a megjegyzését, hogy az artikulátióba nem is 
egészen soványkodik bele az ember, hiszen itt olyan tanárt is 
látott, aki öt esztendő óta artikulál az 1-ső osztályban, sőt a gége
hurutjától is megszabadult végleg.

Hogy mily elragadtatással mondta el e megfigyelését s mily 
örömére szolgált, azt sugárzó arca és erősen kifejező gesztusa 
mindinkább igyekezett nekünk még jobban megmagyarázni. Hogy 
mily szerep jutott az intézeten kívül a dalénekesnek, a cabarénak, 
a szónoknak, abból a vidám percek oly sokat meséltek már el. 
S megtoldották egy-egy nagyon kedves személyi vonatkozással is.

Áthasítottuk az Alföld szivét s Szegeden voltunk. A szinész- 
vér szemfülessége felhívta a figyelmünket arra, hogy ahol kender
gyár látszik és van, ott jól figyeljünk, mert már Szögedében 
vagyunk. A hangos kacajt tetőzte még a város szülöttjének az a 
bevallása is, hogy Szögedében tülköl ám a lóvonat s a megálló
helyeket erős csengőrázással jelzi a . . . .  ló.

Ismerte jól a szegény pára, régen járhatta az útját, s bizo
nyos melankóliával ügetett el mellettünk, mintha tudta volna, hogy 
őt is hamar fölváltják a villamosok Szegeden is. S lomtárba kerül 
kedves kocsijával együtt.

Szeged kultur intézményeiből csak futólag, az esthomályban 
láthattuk a kultúrpalotát, s a parkot Erzsébet királyné szobrával.

Másnap a siketnémák intézetében hospitáltunk s jegyezgettünk 
magunknak egyet-mást. Mindazt, amire a saját műhelyünkben 
szükségünk leend.

Feltűnt a slöjdoktatásban a bőr és pléh használata, amelyből 
nem egy nagyon csinos dolgot készítettek a növendékek.

Az intézet rajzterme és tornaterme egyaránt megragadta a 
rajzos és táncos társunkat. El is mondta a táncos kollegánk, hogy a 
növendékek olyan szép szabad gyakorlatokat végeztek, mintha 
a legszebb tánclépéseket lejtették volna.

Hogy ez alatt egyik ugrifüles barátunk az intézeti adminisz-
8*



100 Simon József.

trálió iránt érdeklődött és hogy a szives felvilágosítással nem épen 
az igazgató úr szolgált, hanem egy kis csacska irodista lány, az 
is a megörökítésre tart igényt.

Kedves emlékekkel megterhelten mentünk tovább a délvidék 
metropolisába, Temesvárra.

Egy ipari, gazdasági és kulturális életet élő város ez ! Ott 
tartózkodásunk alatt minden intézményét siettünk látni. De ki birta 
volna mind ! Két nap alatt! ?

Fáradhatatlan buzgalommal, kedvesen lekötelező szívességgel 
tette a siketnéma intézet igazgatója, tanári testületé s a vendégül 
látó város felejthetlenné e napokat.

Hospitáltunk az oktatási órák mindegyikén s a legkisebb 
szabad időt is a leghasznosabb látnivalók szemlélésével töltöttük 
el. Láttuk a gyermekmenhelyet, poliklinikát, városi levéltárat, könyv
tárat s a város hatalmas dohánygyárát.

Itt láttunk egy nagyon kedves jelenetet, amikor is az egyik 
csinos siketnéma munkásnő nyelvkészletének bőségével beszélge
tett a felismert volt tanárával.

Voltunk a magyar Golgothánál Aradon. A város minden 
történelmi vonatkozása megelevenült előttünk, amikor a gyászos 
idők emlékeit szemléltük a múzeumban. Egy csodásán szép, dicső 
idők gyászos elmúlásáról regélt, mesélt minden. A múlt idők haza
járó lelke benépesítette a mezőt, a síkot, s mély megiiletődéssel 
álltunk a közös sirhalom egyszerű, igénytelen sírköve mellett

Hallgattunk magunkba szállva, nem verte fel semmi a mező 
zaját, csak az utánunk őgyelgő oláh paraszt mormolási tett figyel
messé, talán ő is . . . . imádkozott.

Láttuk az aradi várat, beigyekeztünk jutni, hogy láthatnék a 
hősök siralomházát, de utunkat állta egy oláh katona. Olyasfélét 
mondhatott, hogy cibilnek nem szabad oda menni.

A vár téglájából tördeltünk le egy-egy darabkát, mert ezek
hallották az utolsó jajszót s az utolsó golyó süvítését...........

* *
*

Ezeket rótta össze apró sorokba a riporter. Majd, ha szabad, 
utunk gyakorlati hasznáról is beszámol valaki.*) Addig is, mig ez 
meglehet, fogadja ügyosztályunk nagynevű vezetője, dr. Náray 
Szabó Sándor úr Öméltósága utazásunk anyagi segélyezéséért 
csekélységünk iegalázatosabb köszönetét és háláját.

*) Reméljük, hogy cikkíró a tanulmányút gyakorlati hasznáról is el
mondja észleleteit lapunk legközelebbi számában. Szerk.



KÜLFÖLDI SZEMLE.
Statisztika a siketnémák poroszországi intézeteiről. A

német birodalmi tanács 1901. december 12-én elrendelte, hogy a 
tanköteles korban lévő siketnémákra vonatkozó adatok 5 éven 
keresztül gyűjíessenek össze. Az egyes intézeteket pedig egyidejűleg 
arra kötelezte, hogy az e célra szolgáló kérdő-ívet minden évben 
a statisztikai hivatalhoz küldjék be. Az első kimutatás 1903-ban, az 
utolsó 1908-ban jelent meg. Lássuk csak, mit mond e statisztika?

Poroszországban van jelenleg 47 intézet. (Öt év alatt 1 inté
zettel szaporodott.) Állami intézet csak 1 van, a siketnémák kir. 
intézete Berlinben. Tartományi intézet van 33, járási (Kreisschule) 
2, városi 4, jótékony egyesületi 4 és alapítványos van 3.

Egész Poroszországban 1908-ban 4491 siketnéma részesült 
oktatásban (2463 fiú és 2028 leányj. 1903-ban pedig csak 4094 
növendék. Az átlagos szaporodás valamivel több, mint 2.33%.

Oktatásban nem részesült lO08-ban 424 tanköteles korú siket
néma. 1903-ban pedig még 866 tanköteles korban levő nem nyert 
oktatást. Sziléziában—  ahol legtöbb az oktatásban nem részesülő 
siketnéma - azonban egy új intézet felállítását tervezik s így remél
hetőleg rövid időn belül Poroszországban minden siketnémát ki 
fognak képezhetni!

Az összes intézetek közül 7 tisztán internátusi-, 27 tisztán 
externátusi- és 10 vegyes jellegű volt. Azonkívül volt még 3 városi 
intézet bejáró növendékekkel. Internátusbán lakott 1908-ban 1314 
növendék, családoknál 2506 és bejáró volt 671. 1903-ban pedig 
internátusbán volt 1127, externátusban 2276 és bejáró 681 növen
dék. Az internátusokban elhelyezett növendékek száma folytonosan 
emelkedőben, az externátusokban elhelyezetteké pedig fogyóban van.

Az intézetekből 1902-ben kilépett 391 növ., ezekből meghalt 
17; 1907-ben kilépett 447 növendék, meghalt 14.

A kilépett fiú-növendékeknek kb. %-része asztalos-, szabó
vagy cipész mesterséget tanult. A leányok %-része pedig varrónő lett.

Az egyes intézeteknél 1908-ban összesen 566 tanár volt alkal
mazásban (456 férfi, 110 nő). 1903-ban volt összesen 510 tanár.

Igen tanulságos, de amellett hasznos is volna, ha a nm. 
Minister Úr a különböző adatoknak hasonló módon minél széle
sebb körben való összegyűjtését, ez adatok feldolgozását és külön
böző egyéneknek, testületeknek való szétküldését elrendelné. Így 
behatóbban ismernők meg ügyünk fejlődését és eredményét. A 
magyar társadalomnak meg alkalma nyílnék a maga teljességében 
megismerni a siketnémák oktatásügyét, sőt ily utón meggyőződ
hetnénk arról is, hogy a fogyatékosok támogatása nemcsak nemes, 
de hasznos és hazafias feladat is. Schulmann Adolf.

Néhány külföldi siketnéma-intézet.
Algíri intézet.

Észak-Afrikának emez elég népes városából írja esperanto 
nyelven P. Benost az ottani siketnéma-intézetről a következőket,
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amelyeket közvetlen Rolland-tói, az intézet igazgatójától tudott 
meg.

Algírban a gyermekek oktatásáról szóló törvényt még annyira 
sem hajtják végre, hogy biztosan meg lehetne állapítani, hogy a 
siketnémáknak hány %-a nem jár iskolába ? Feltevésszerü számí
tással a fele sem jár iskolába az ottani siketnémáknak.

Az algíri siketnéma-intézet városi és internátusos. Egy-egy 
osztályban 8—11 növendék van. Felvétetnek a gyermekek a 7-ik 
életévtől egészen a 12-ig. A képzés időtartama kétféle. A nagyobb 
korúak csak 6 évig, míg a fiatalabbak 9 évig részesülnek oktatásban. 
Az elért taneredmény megegyezik a normális gyermekek számára 
szolgáló elsőfokú iskolák eredményeivel. A tanítás kizárólag hang
zó nyelven történik. Az internátusbán egy-egy gyermek nevelése 
évi 750 frankba kerül. Az intézetből kikerült növendékek jórészt 
mesterségeket tanulnak, de igen nagy %-ban mennek a kertészeti 
pályára. Az életbe kikerült iparosok jelenben semmi-nemű támo
gatásban sem részesülnek. Kijelentette azonban az intézet igazgatója, 
hogy most fáradozik azon, hogy egy olyan alapot teremtsen, amely
ből az életben szorult helyzetbe jutott siketnéma mesterek segélyt 
nyerhessenek.

Általánosságban azt a benyomást teszi az algíri siketnéma 
intézet, hogy a francia hatás alól az intézet már kiszabadult s hogy 
ott a francia nyelvet tisztán a hangzó beszéd, vagyis a német 
módszer alapján kezelik.

Bradfordi intézet.
L. E. Williams írja ez angol intézetről — szintén esperanto 

nyelven — a következőket:
A vakok és siketnémák elsőfokú neveléséről szóló 1893. tör

vény szerint mindazon gyermekek, akik siketségük, avagy rossz 
látásuk miatt az általános tanítási mód szerint nem taníthatók, nekik 
megfelelő speciális intézetekbe adandók be.

A siketnémák az említett törvény értelmében felállított inté
zetekben csakis a hangzó nyelvet tanulják. A bradfordi intézet 
1885. március 16-án nyílott meg. A legtöbb növendék-létszám 
eddigelé 54 volt. Hála azonban a profilakíikus intézményeknek, írja 
levelezőm, az 1908-ik évben már csak 24 növendéke volt az inté
zetnek. Ez intézet externátusos. A tanszemélyzet áll 4 rendes tan
erőből és 2 bejáróból. Utóbbiak a teknikai tárgyakat vezetik. A 
tanerők a várostól kapják fizetésüket. A növendékekért semminemű 
dijat sem kell fizetni.

Qroningeni intézet.
Hollandiának eme városából F. Mólén árvaatyától kaptam az 

információkat, ki is esperanto levelezésünk közben, hogy nekem 
örömet szerezzen, meglátogatta a siketnéma intézetet s ott P. Roorda 
igazgatótól a következő adatokat tudta meg: Groningenben Henri 
Dániel Gyot tanított először siketnémákat oly formán, hogy 1785-ben 
nehány siketnémát vett fel a saját lakásába s azokat ott oktatta. 
1789-től 1792-ig egy bérszobában tanította siketnéma növendékeit,



Külföldi szemle. 103

majd egy egész házat bérelt ki s ebben oktatta őket. 1808-ban 
külön e célra vásárolt 3 házat és megalapította az első intézetet. 
Ekkor már 52 növendéke volt ez intézetnek, amely 1872-ben új 
épületet kapott. Jelenben 170 növendéke van ez intézetnek. Fiúk 
nagyobb számban vannak, mint leányok. Említésre méltónak találta 
levelezőm azt a körülményt, hogy a zsidó családoknál sokkal na
gyobb %-ban fordulnak elő siketnémák. Most kizárólag hangzó 
nyelven tanítanak, de a jelnyelv tanítását 1864-ig kultiválták. Amint 
a gyermekek elérik a 11 — 12 éves kort, valamely iparágban is fog
lalkoztatják őket. A mesterségek korán való megkezdését azzal 
indokolta meg a nevezett igazgató, hogy mivel az életben a siket
némák önmagukra vannak hagyatva; kivánaios, hogy minél jobban 
értsék mesterségüket.

Az erkölcsi nevelésre is nagy gondot fordítanak s mindent 
elkövetnek, hogy az életbe kikerülő ifjú siketnémákat megmentsék 
az elzülléstől. Ezt célozzák azzal is, hogy az iskola falaira szám
talan olyan képeket aggatnak, a melyekről a képekben gyönyör
ködni tudó siketnéma leolvashatja nemcsak az alkohol okozta 
károkat, hanem még az az által okozott betegségeket is.

Medgyesi János.
Adatok a beszédhibák javítására szolgáló tanfolyamok 

25 éves történetéhez. A „Zeitschrift für Kinderforschung“ ez évi 
januári füzetében érdekes dolgokat közöl C. Anschütz ezen a 
címen. Megállapítja mindenek előtt, hogy a beszédhibások nyilvá
nos tanfolyamainak kezdete ezelőtt 25 esztendőre tehető. Foglal
koztak ugyan korábban is egyesek beszédhibák gyógyításával, de 
ezek csak elszórt jelenségek voltak s azoknak tettek szolgálatokat, 
akik azt meg tudták fizetni. A legszegényebb néposztályból kike
rülő nagy tömegre ezeknek a szórványos kísérleteknek nem volt 
semmi kihatása.

Dr. Berkhan braunschweigi orvosé az érdem, hogy a köz- 
érdeklődést a szegényebb sorsú beszédhibásokra felhívta s meg
mutatta, miként lehet ezek baját is enyhíteni. Az impulzust neki 
Schucht tanító adta meg, aki maga is dadogó volt, a fia is beszéd
hibában szenvedett, s akinek tanítványai között is több olyan for
dult elő, kik beszéd zavaruk miatt nehezen haladtak előre a tanu
lásban. Ez a tanító az 1882. évben felhívta Berkhan figyelmét arra, 
vájjon nem volna-e képes valami módon közreműködni abban az 
irányban, hogy a népiskolákba járó hibás beszédű gyermekek ter
hes bajuktól megszabadhassanak.

A minden szép és nemes eszme megvalósításáért lelkesedő 
orvos, ki különben korábban a városabeli kisegítő-iskola megte
remtésében is jelentékeny szerepet vitt, az előadott ügyet magáévá 
tette. Mindenek előtt azonban meggyőződést akart szerezni arról, 
vájjon mennyi lehet az ottani elemi iskolákba járó gyermekek 
között a hibás beszédű. A tanítóság ebben segítségére sietett s 
összeírás útján megállapították, hogy Braunschweig városnak mint
egy 8000 tanulója közül 63 dadogásban, 23 pedig hadarásban 
szenved. Ez a számadat elegendő volt arra, hogy Berkhan a
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gyógytanfolyamok rendezésére vonatkozólag a városi hatóság elé 
megfelelőleg indokolt és részletesen kidolgozott javaslatot terjesz- 
szen, s hogy ugyan ebben a tárgyban városának tanítói- és orvosi 
testületéit is megkeresse. A buzgalomnak meg is lett az eredménye, 
mert Braunschweig város már az 1883. évben megnyitotta az első 
iskolai tanfolyamot, amely napi 1 óra mellett 3 hónapon á; tartott.

Az első kísérlet eredményeit sietett Berkhan több folyóiratban 
közreadni, aminek nyomán aztán sorra felkeresték a nevesebb 
német városok a tanfolyamot érdeklődésükkel. Csakhamar bátorít- 
tatva érezte magát aztán arra is, hogy terveit a porosz közoktatás- 
ügyi ministernek bemutassa. Az eszme itt is kedvező fogadtatásban 
részesült s a gyógytanfolyamok száma Németországban évről-évre 
szaporodott.

Érdekes, hogy ezeknek a tanfolyamoknak mindjárt kezdetben 
ellenzői is akadtak. így pld. Gutzmann Albert, aki kétségbe vonta 
ezeknek az eredményességét. Véleménye szerint nem szükséges 
külön összegyűjteni a beszédhibás gyermekeket, hanem a rendes 
oktatás alatt kell őket állandóan különös figyelemben és keze
lésben részesíteni és hogy ez megtörténhessék, a tanító növen
dékeknek ehhez megfelelő előképzettséget kellene a képzőkben 
nyújtani.

Kreitzer, intézet tulajdonos is kifogásolta a tanfolyamokat s 
azt javasolta, hogy a szegényebb beszédhibások számára állami 
intézeteket állítsanak fel, mert a városokban működő tanfolyamok 
csak fél munkát végeznek s inkább ártanak, mint használnak.

A jó ügynek azonban semmi ellenvetés nem árthatott. Maga 
Gutzmann idővel lelkes barátja, követője s az 1891-ben alapított 
folyóiratában, a „Mediz.-pädag. Monatschrift für die gesammte 
Sprachheilkunde “-ben úgyszólván nemzetközi szószólója lett a 
beszédhibások gyógyító tanfolyamainak. Mondhatjuk, hogy a lefolyt 
25 esztendő alatt Berkhan kezdeményezése Németország határain 
túl is majdnem minden müveit államban s így hazánkban is kö
vetésre talált úgy, hogy ma már mindenfelé hivatott szakemberek 
törődnek a beszédhibások sorsával és széles alapokra helyezett 
intézkedésekkel igyekeznek az ilyen bajban szenvedőkön segíteni,

C.-x.
A kisegítő iskolák és az igazságszolgáltatás. Az utolsó 

években az iskolák egy új neme, az úgynevezett kisegítő iskola 
keletkezett, hogy a szellemileg visszamaradt tanulókat mint haszna
vehetetlen, sőt a többi tanulóra nézve káros anyagot az elemi 
iskolákból kivonja és külön, egyéniségükhöz mért oktatásban része
sítse. Ez áldásdús intézmény a gyengetehetségű, gyengeelméjű, 
általában psychikailag abnormális gyermekeknek megbecsülhetetlen 
szolgálatokat tesz nemcsak az iskolaköteles korban, de még inkább 
későbbi életükben is. Mert ezen iskolai föladatot nem abban látom, 
hogy növendékeinek az ismeretek bizonyos fokát nyújtsa; igazi 
célja az, hogy e fejletlen, egész életükben támaszra szorúló lelki 
szegényeknek mindenkori hü istápolója, gondozója, tanácsadója 
legyen. Ha ki is bocsájtja növendékeit az életbe, ezzel még koránt
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sem tette őket önállókká, hiszen a tapasztalat mutatja,  ̂ hogy e saj
nálatra méltó emberek egész életükben állandó vezetésre és gyám
kodásra szorulnak.

A német kisegítő iskolák e tudattal áthatva, valóban bámula
tos tevékenységet fejtenek ki. A német sajtó két év óta nyomaté
kosan támogatja az iskolák oda irányuló törekvését, hogy ezen volt 
növendékeit — mint katonai szolgalatra alkalmatlanokat a katonai 
szolgálat alól felmentsék.

De a kisegítő iskolák fogyatékos volta nemcsak a katonaság
nál lett érezhetővé; nehezen megoldható probléma elé állítja ez 
elég gyakran az igazságszolgatást is. A tapasztalat mutatja, hogy 
e szellemi hátramaradottak cselekményei gyakori összeütközésbe 
jönnek a büntető törvénykönyv szakaszaival. Orvostani felfogás 
szerint az ilyen emberek nem annyira bűnös cselekedetre való 
hajlamuk, mint inkább szellemi fogyatékosságuk áldozatává válnak; 
sajnos, hogy jelenleg érvényben levő törvényeink nem alkalmaz
hatják rájuk a beszámíthatatlanság enyhítő körülményét, már azért 
sem, mert a bíróságok nem is sejtik, hogy az előttük álló már zsenge 
gyermekkorában mint abnormis kiközösíttetett az elemi iskolából.

Az igazságszolgáltatás érdekében kívánatos volna, hogy a 
bíró ilyen esetekben, midőn volt kisegítő iskolás növendék fölött 
kell Ítélnie, lehetőleg hü és pontos adatokkal rendelkezhessék az 
illető fogyatékosságának neméről és fokáról. És épen ez irányban 
kitűnő szolgálatokat tehetnek a kisegítő iskolák az igazságszolgál
tatásnak.

A német kisegítő iskolák*) minden egyes növendékükről pon
tos kimutatást, feljegyzéseket csinálnak az úgynevezett törzslapokon. 
(Personalbogen). E törzslapokat oly gondosan szerkesztik, hogy a 
növendékek individuális fejlődésének tiszta képét mutatják. E lapon 
elsősorban feljegyeztetnek a gyermek iskolaköteles kora előtti fejlő
désére vonatkozó adatok, továbbá helyet találnak ott adatok netáni 
örökölt terheltségéről, a felvétel alkalmával tapasztalt testi és lelki 
állapotáról, az iskoláztatás tartama alatti fejlődéséről, feltűnő tulaj
donságairól, jellemvonásairól és jellemhibáiról, a rendestől eltérő 
magaviseletéről, szokásairól, az iskolából való elbocsátás idejében 
konstatált állapotáról stb. E törzslapok vezetése a kisegítő iskolák 
orvosaira és olyan tanítókra is van bizva, kik a psychopathologiá- 
val behatóan foglalkoztak és alapos lélektani készültséggel ^bírnak. 
A német szövetséges államokban két év óta felsőbb helyről kibo
csátott rendelet értelmében e törzslapokat átszármaztatják a sorozó
bizottságokhoz, azok pedig a sorozás alá kerülő kisegítő iskolai 
növendékeket az e lapokban foglalt adatok alapján többnyire fel
mentik a katonai szolgálat alól. Ez mindenesetre csak előnyére 
válik a hadseregnek, mert emeli a legénység színvonalát! Minden 
katonaviselt ember tudja, hogy egy-egy ilyen gyengeelméjű katona 
mennyi bosszúságnak akaratlan okozója csapatánál és hogy felebb-

) A magyarok is. Szerk.
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valói mennyire örülnek, ha egy ilyen, a szolgálatot rendszerint 
csak zavaró kölönctől szabadúlnak.

E törzslapoknak azonban nemcsak a katonaság, hanem az 
igazságszolgáltatás is hasznát veheti akkor, midőn a vádlott, vagy 
akár a tanú psychikai egészségéhez kétség fér. Hiszen a ’ lapok 
fontos adatokat nyújtanak arra nézve, hogy a szóban forgó egyén 
individualitásáról és felelőségre vonhatásáró! tiszta kép legyen 
alkotható. P

A német kisegítő iskolák most arra törekednek, hogy a bíró- 
ságok a kisegítő iskolai törzslapokat az ilyen vádlottak megítélésé
nél vegyék tekintetbe, mint sok évi megfigyelésen alapuló hiteles 
gyógypedagógiai szakértői véleményt. A német birodalmi törvény
széknél már is benyújtottak egy erre vonatkozó javaslatot, mely 
most tanulmányozás tárgyát képezi. Hogy ily irányú intézkedés 
szükséges és üdvös, bizonyítja az a tény, hogy egyik szövetséges 
állam, Hamburg, máris elfogadta és gyakorlati alkalmazását elren
delte. A hamburgi szenátus utasította az államügyészséget, hogy 
volt kisegítő iskolai növendékekről külön törzslapokat készítsen, 
melyben szellemi abnormitásuk neme és foka könnyen áttekint
hetően és pontosan fel legyen tüntetve és hogy e törzslapok 
beszerzése végett az illetékes iskolai hatóságok közreműködését 
vegye igénybe.

Hazánk kisegítő iskolái még csak a kezdeményezés stádiumá
ban vannak. Még csekély a számuk és nem tekinthetnek vissza 
évtizedes múltra, mint a hatalmas fejlődésnek indult német kisegítő 
iskolák; de reméljük, hogy rövid időn belül annyira megerősödnek, 
hogy ők is szavukat felemelhetik szerencsétlen növendékeik érde
kében és hogy ők is befolyásukkal előmozdíthatják oly reformok 
életbeléptetését, melyek támaszra szoruló növendékeik javát oly 
nagy mértékben vannak hivatva szolgálni. (A Berliner Tagblatt után.)

H e rczk a  G u sz táv .

HAZAI HÍREK.
Szvacsina Géza udvari tanácsos. A királyi elismerés a 

közelmúltban oly férfiút ért, ki méltán rászolgált arra, hogy műkö
dését még a legfelsőbb helyen is észrevegyék és kit, ha szemé
lyesen nem is, de névről bizonyára mindnyájan ismerünk.

Nem közülünk való, de hozzánk tartozó. Nemcsak mert a 
siketnémák és vakok kolozsvári intézeteinek megalapításával örökre 
beírta nevét a magyar gyógypedagógia történetébe, hanem azért 
is, mert még ma is igen gyakran velünk érez, velünk gondolkozik 
es egy rohamos fejlődésben levő nagy város súlyos gondjai mel- 
lett is ráér a mi ügyeinkkel foglalkozni.

E férfiú Szvacsina Géza, Kolozsvár szab. kir. város polgár
mestere, kit a király „buzgó szolgálatainak elismeréséül“ a magyar 
királyi udvari tanácsosi címmel tüntetett ki. Nem első ilynemű 
kitüntetése ez Szvacsina Géza polgármesternek. Még az 1900. évben
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ugyancsak „a közügyek terén szerzett érdemeinek elismeréséül“ 
kapta Ő Felségétől a királyi tanácsosi címet s ezt megelőzőleg a
Ferenc József-rend lovagkeresztjét. ,

Mostani kitüntetése nem jött váratlanul. Múlt nyaion volt 
10 éve hogy Szvacsina Géza mint polgármester vezeti Kolozsvár 
szab. kir. város ügyeit. Nagy arányokat öltött Kolozsvár haladasá, 
fejlődése e 10 év alatt. Nem egy maradandó emléket emelt ezalatt 
az idő alatt úgy önmagának, mint Kolozsvár városának. A vakok 
kolozsvári intézetének alapítási éve (1900) is erre az időre esik. )

A város, a polgárság impozáns módon akart ez alkalomból 
kifolyólag hálájának, szeretjének és nagyrabecsülésének kifejezést 
adni Az ő végtelen szerénysége azonban több ízben meghiúsí
totta azt. De ha sikerült is neki emez ünnepeltetés elől kitérnie a 
királyi kegyet már nem utasíthatta vissza s a város legszerenyebb
polgárából íme méltóságos úr lett. ■ ,

Számosán keresték fel ezen alkalomból, hogy gratulációikkal 
megtiszteljék őt. Egyesek és testületek járultak elébe, de nemes 
egyszerűségében egy sem volt oly megható, mint a siketnema es 
vak növendékek tisztelgése tanáraik vezetése mellett.

Megható volt látni és hallani, mikor a mi Szerencseden gya- 
moltjaink szeretett atyjuknak nevezik őt s ő viszont kedves gyer
mekeinek szólítgatja őket. Nem üres szavak, szívből jövő érzel
meknek őszinte megnyilatkozásai voltak azok. Növendékeink valóban 
a szó legszorosabb értelmében gyámolító atyjukat tisztelhetik benne 
s ő viszont hálásan érző gyermeki sziveket nyert általuk

Amilyen szeretettel van az ő „gyermekei“ iránt, ép oly becsu- 
léssel van azok nevelői, tanárai és minden ügyük iránt. N. P.

A Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztősége kötelességet tel
jesít midőn e magas kitüntetés alkalmából a nemesen és humánusan 
érző emberbarát kitüntetéséhez a maga részéről is Szerencset kivan 
s őszinte szívvel csatlakozik a Szvacsina Géza tisztelgőinek soraba.

Kinevezés, fiercsuth Kálmán a pozsonyi siketnémák intezete 
tanára segédtanfelügyelőül neveztetett ki s szolgálattételre a pozsonyi 
kir. segédtanfelügyelőséghez osztatott be. Kartársunknak az uj 
pályán boldogulást és szerencsét kívánunk.

Szaktanácsi ülés. A gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa 1909. évi március hó 6-án éŝ  10-én tartotta ez évi 
második illetve harmadik ülését a következő napirenddel :

1. Az állami kisegítő-iskola igazgatóságának az epileptikusok
iskoláztatása iránti felterjesztése. ; ,

2. Az állami kisegítő-iskola igazgatóságának a továbbképző 
női kézimunka óráinak díjazási iránti felterjesztése.

3. Az állami kisegítő-iskola tantestületének február lo-iki
jegyzőkönyve.

4. Medgyesi János tanulmányúti jelentese.........................
5. Dr. Gruber Sándor jelentése a budapesti siketnéma-intezet 

növendékein végzett vizsgálatairól. *)

*) A siketnémák intézetét még tanácsos korában 1888-ban alapította.
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6. A siketnémák körmöcbányai intézete {. bizottságának jegy
zőkönyve.

?. A gyengeelméjüek bpesti orsz. intézete tantestületének 
jegyzőkönyve.

8. A németországi kisegítő-iskolák szövetségének 1909. április 
7-ik gyűlésére szóló meghívó.

9. Csongrád vm. kir. tanfelügyelőségének a csongrádi kise
gítő-iskola ügyébeni felterjesztése.

10. Dr. Ranschburg Pál jelentése a laboratórium 1908. évi 
működéséről.

11. A siketnémák szegedi intézete f.-bizotlságának felterjesztése 
a vakok által használt épületnek átengedése iránt.

12. A miniszteri biztosi jelentések.
A 111. kerületi kisegítő-iskolái gyermekvédő bizottság 

megalakítása. Dr. Bencze Benő a III. kerület elöljárójának meg
hívására márc. 9-én d. u. 5 órakor az elöljáróság dísztermében a 
kerületből orvosok, pedagógusok értekezletre jöttek össze avégbői, 
hogy a III. kér. Kisegítő Iskolai Gyermekvédő bizottságot megalakítsák.

Az elöljáró bevezető szavai után Martin Gyula tartalmas beszéd
ben vázolta a bizottság gazdag programmját, amely felöleli a növen
dékek iskolai oktatását, a továbbképző iskolában (ismétlő iskolában) 
való tanításukat, ipari kiképzésüket s anyagi segélyezésük módját.

A megjelentek az egyhangúlag helyesnek talált tervezetet 
elfogadván, a bizottság megalakítását szükségesnek mondották ki.

Ezután az értekezletet összehívó dr. Bencze Benő felhívására 
megalakították a bizottság tisztikarát.

Elnöknek dr. Botzenhardt János orsz. képviselőt, alelnöknek 
Martin Gyula kisegítő iskolai igazgatót, pénztárosnak Beke Mózest, 
jegyzőnek Szende Sándort választották meg.

Még dr. Szilágyi Arthur Károly az Orsz. Gyermekvédő Liga, 
Török Gyula pedig a Magyar Gyógypedagógia szerkesztősége részé
ről üdvözölték a bizottságot, mely után az elnök lelkes zárószavaival 
az értekezlet bevégződött.

A londoni magyar kulturális kiállítás és tanulságai. 
Múlt számunkban már megemlékeztünk arról, hogy ezen a címen 
Erődi Béla dr., a magyar pedagógiai társaság január hó 23-iki 
nagygyűlésén terjedelmes előadást tartott. Ennek keretében termé
szetesen megemlékezett a gyógypedagógiai intézetekről is és pedig 
a következő szavakkal:

„A nyolcadik fülke (Institutions fór the Defective) a gyógy
pedagógiai intézetek kiállítását, a siketnémák, vakok és gyengelmé- 
jüek oktatását és nevelését foglalta össze egy gazdag és tanulságos 
keretbe. Térképek, statisztikai grafikonok és diagrammok adtak 
felvilágosítást ezen intézetek elterjedéséről és mindennemű állapo
táról, fényképek és aquarellek mutatták be az iskolaépületeket, a 
tanulók rajzai, írásai és házi munkáinak nagy és szép gyűjteményé
vel számoltak be a tanítás eredményéről. A szemléltető taneszközök 
sokfélesége adott fogalmat arról a humánus és gondos munkáról, 
mellyel a szerencsétlen embertársaink kiképzésén fáradoznak. Egy
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angol lap (The Journal of Education) augusztusi száma erről a 
tanulságos és érdekes tülkéről ezt írja: „Magyarország tanulmányi 
kiállításának ismertetése nem volna teljes, ha meg nem emlékez
nénk arról, ami a kiállítás legvonzóbb része, a gyengeelméjüek 
osztálya. A nemzeti oktatásnak ez a szükséges, de sajnos, leggyak
rabban elhanyagolt ága szokatlan figyelemben részesül ennél a 
népnél, mely az emberszeretet és ideálok iránt oly sajátlagosan 
érzékeny, a siketnéma és vak gyermekek kézimunkáinak meglepő 
kiállítása egymagában is szembetűnő bizonyítéka annak a sikernek, 
mely a munkásság ezen irányában folyik. Hímzések, gyerekjátékok 
és agyagmintázások között vannak a legsikerültebb tárgyak s ezek 
között is figyelmet érdemelnek különösen a vakok munkái. Itt érde
mel említést, hogy Budapesten és másutt az országban külön 
iskolák vannak a hülyék és epileptikusok számára . Meg kell emlí
tenem, hogy ennek a felette érdekes gyűjteménynek jó nagy részét 
a minisztérium részéről Náray Szabó Sándor miniszteri tanácsos úr 
a London County Counsil iskoláinak ajándékozta, hol állandóan 
tanulságos mintákul fognak szolgálni enemü iskoláink magas szín
vonaláról.“ : , , ,

Az a szép elismerés, ami Erődi előadása kapcsán a tentiekDen 
és még más alakban is jutott oktatásügyünknek, örömmel és meg
elégedéssel tölthet el bennünket. De egyúttal buzdításunkra is szol
gálhat ahhoz a nehéz és nagy munkához, amelyet ügyünk távol
ban tündöklő ideáljainak eléréséig még megvívnunk kell.

Az izr. siketnémák orsz. intézetében a tanév végén kilépő 
kiképzett növendékek helyébe két új csoport, harminc siketnéma 
gyermek, fog felvétetni. A felvett ingyenes és fizető növendékeket 
az intézet mindennel ellátja és semmiféle külön díjat nem fizetnek. 
Az intézet igazgatósága a szükséges tudnivalókról készséggel nyújt 
felvilágosítást.

Vakok felvétele. A vakok kolozsvári áll. segélyezett intéze
tében a jövő tanévre 15 -1 6  8—14 éves vak fiú növendék vétetik 
fel. Több alapítványi hely is üresedik meg. Bővebb felvilágosítást 
az intézet igazgatósága nyújt.

VEGYES.
Elmélkedések a kisegítő iskoláról. Ha tekintetbe vesszük 

azt a rohamos haladást, melyet e téren észlelünk, lehetetlen meg 
nem hajtanunk az elismerés zászlaját ez ügy lelkes vezetői előtt.

Azonban ép ez a rohamos haladás hozza magával, hogy egy 
és más irányban talán nem olyan a helyzet, mint a milyent a már 
régi s némi tapasztalattal s tradícióval rendelkező intézmény és 
munkásai óhajtanak.

Nem zöld asztal mellett, sem írói ambicióból keletkezett 
cikket akarok én írni, hanem, mint kizárólag ez ügynek gyakorlati 
munkása évtizedes tapasztalataimat akarom általánosságban vázolni.
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Az egyesítésről. Mint egyike ez ügy úttörőinek, diplomámat 
még az egyesítés előtt szereztem. Midőn pár év múlva az egye
sítés elrendeltetett: megvallom, eleinte idegenkedtem az újítástól, 
de miután a másik két szakból is levizsgáztam, be kellett látnom, 
hogy a látókör szélesítése s az összes pedagógiai ágak ismerete’ 
csak előnyére válik az embernek.

Sőt az általános pedagógia terén is az lenne a legideálisabb 
állapot, ha annak összes előadói a gyógypedagógiát is alaposan 
ismernék.

Az egyesített hármas képzésnek azonban lehetnek olyan hely
zetei is, melyeket világosan s kötelezően biztosítani kell, pl. a kü
lön szakosztályok fenn- és tiszteletben tartása s az egyének szabad 
szakválasztási joga. Ezek figyelembe vételével — az egyenlő köte
lességek és egyenlő jogok alapján — azt hiszem, nyugodtan egye
sülhetünk: csak a közös anyagi és szellemi téren való együttes 
működésre.

A képzésről. Nemsokára az egyesítés után, az egyesített ízmos 
törzs egy  ̂kis oldalhajtást bocsájtott ki magából. (A ő hetes kise
gítő-iskolái tanfolyamot.)

Lehet, talán a gyors tanerő szükséglet kívánta ezt így, de 
mint szükséges rósz, s az ideális céllal ellentétben állónak beszün
tetését s a különálló gyógypedagógiai képző felállítását minden 
gyógypedagógus örömmel üdvözölné.

A tantervről. Hogy egy jó, részletes tanterv milyen hasznára 
van az ügynek, arról azt hiszem, mindnyájan meg vagyunk győ
ződve. Hát még itt milyen kívánatos, hol sok az új ember s fiatal 
az ügy ? A kísérletektől való megóvás, a normális pedagógia terén 
tett újabb gyökeres változtatások s az egyöntetű eljárás elodáz- 
hatatlanúl sürgeti a külön „kisegítő-iskolái“ tanterv kiadását. (Már 
el is készült. Szerk.)

Az intézetek címéről. Hogy ezen a téren némi zavar észlel
hető, azt a kezdet nehézsége, egy pár szakiskola még ez idő sze
rinti hiánya és a meglévők elnevezésének rendezetlensége okozza.

Pedig a növendékek anyaga világosan megmutatja az iskolák 
helyes elnevezését. Ma mindhárom állami intézet — ha jól tudom — 
kisegítő-iskolái alapon dolgozik, de elnevezésük más és más.

így a kisegítő-iskola kénytelen tűrni, hogy osztályonként 1— 2 
ideges, 1— 2 züllött, 1— 2 hülye foglalja a helyet, mert ha eluta
sítja őket, mi lesz belőlük? Ámde az amúgy is magas növendék 
létszámmal dolgozó iskolát, (osztályonként 20) ezek az elemek 
annyira veszélyeztetik, hogy miattuk sem a kellő módon, sem a 
kellő sikerrel nem lehet működni.

Miután a városok egyre-masra állítják fel a „kisegítő-iskolákat“, 
sőt a székesfőváros egy a „Züllött gyermekek“ részére felállí
tandó iskola javaslatát is elfogadta, már most csak a hülye, epi
leptikus és ideges gyermekekről való gondolkodás terhelné az 
államot.
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E szerint a két székesfővárosi állami intézet kapná a ,, Gyenge- 
tehetségüek intézete“ elnevezést; míg a harmadik vidéki intézet, a 
„Gyengébb tehetségüek nevelő és foglalkoztató intézete lenne.

Természetes, hogy ezen osztályozás nem zárja ki annak a 
lehetőségét, hogy egyik, másik nagy állami intézet, többféle isko
lával is rendelkezzék.

Ma különösen a képezhetetlen, de munkára alkalmas elem 
jövőjét nem látom biztosítva, pedig úgy a kisegítő-iskola, mint 
ezek egyéni érdeke megköveteli, hogy az állam nemes humaniz
musát velők is éreztesse.

Számuk oly nagy, különösen a szegény sorsuak közt, hogy 
részükre egy külön állami intézet fenntartása nem volna indo
kolatlan.*) c ;

Gyermektanulmányi értekezlet. A gyermektanulmányi tár
saság február 2b-iki értekezletén Grósz Gyula dr. „A gyermek- 
nevelés feleségeiről“ tartott felolvasást.

Nézetek a gyengeelméjűek oktatásáról. Schopenhauer, a 
nagy gondolkodó és bölcsész „Paraenezisek és maximák“ című 
müvében a következőket olvasom: „ . . . a  nevelés azon fáradozik, 
hogy fogalmakra tanítson. De a fogalmak nem adják meg a tulaj- 
donképeni lényeget: ez, tehát minden ismeretünknek alapja és 
valódi belső értéke, inkább a világnak szemléletes fölfogásában 
rejlik. Ezt pedig csak mi magunk szerezhetjük meg és nem lehet 
valamilyen módon megtanítani rá. innen van, hogy miként erkölcsi 
értékünket, úgy értelmi értékünket sem nyerjük kívülről, hanem a 
tulajdon lényünknek mélyéből fakad és semmilyen Pestalozzi-félé 
nevelő-művészet sem képes rá, hogy egy ostobának született 
emberből gondolkodó embert faragjon: soha! Aki ostobának szü
letett, annak ostobán is kell meghalnia“.

A nagy gondolkodó, aki ezen kijelentéseivel kétségkívül a 
legigazságosabb kritikát gyakorolta kora tanítási módszerei felett, 
mi által nem kis mértékben hozzájárult a mai lélektani alapokon 
nyugvó modern pedagógia kiépítéséhez is, ma bizonyára meg
nyugodva látná, hogy nem fogalmakat tanítunk, hanem a lényeg
gel foglalkozunk: t. i. a körülöttünk levő események és tárgyak 
öntudatos szemléletére, érzékszerveik használatára vezetjük rá a 
tanulót, aki ennek segítségével maga alkot fogalmat, azok egybe
vetésével ítél és gondolkodik. Ha ezt az eljárásunkat látná, meg 
vagyok győződve, hogy a nagy gondolkodó is elismerné, mikép 
az ostobának született gyermek igen sokszor helyesen gondolkodó 
emberré válhatik.

f'lachsmann mint nevelő c. Ernst Ottó ismeretes vigjaíekaban 
Flemming tanító az alábbi lelkes .szavakat mondja a gyengeelmé
jűek oktatásáról: „Hiszitek-e, hogy nagy kedvem volna gyenge

*) Szívesen vennők, ha e rövid elmefuttatasban kifejezésre jutott esztnék 
bővebb f e j t e g e t é s t  nyernének, hogy a  szükségesség, célszerűség bővebb indoko
lással s gyakorlati tapasztalatokkal indokolva meggyőzőbb erejuve váljék.

Szerit.



112 Vegyes.

elméjű gyermekeket tanítani ? Igen, mert van-e nagyobb gyönyö
rűség, mint lassanként kibogozni azt az ezer meg ezer szálat, 
melyek a lekötött _ szellemet fogva tartják? Mint előhozni azt a 
fényt, mely ezer éjszaka mögött pislog ? A tompaelméjüséget, ezt 
az otromba, esetlen szörnyeteget legsötétebb odújában felkeresni 
s a lelket, mint valami bájos hercegkisasszonyt onnét biztos kéz
zel kivezetni: ez a leglovagiasabb élvezet, amit csak ismerek“.

A gyengeelméjűek tanításának ezen dicsőitésére Ziegler K, 
aki az idsteini intézetben hosszú időn keresztül tanította a gyenge- 
elméjűeket „Unsere schwachen Kinder“ című munkájában a követ
kezőképen válaszol: „Attól félek, hogy a jó Flemming ezen 
idealismusával, józan gyakorlat közben, igen hamar hajótörést 
szenvedne. Mert ha az embernek heteken, hónapokon, sőt nem 
ritkán éveken át kell ezzel a sárkánnyal harcolnia és a végén még 
sem győzi le: bizony nagyon hamar megunja az ily lovagias 
gyönyörűséget ; annál is inkább, mert hiszen a legkedvezőbb eset
ben is a lélek, melyet az ember a sárkány sötét odújából kive
zetni remélt, sokkal inkább hasonlít valami gyenge, vézna és 
bánatos leányzóhoz, mint egy élete virágjában levő, boldogságtól 
áradozó hercegnőhöz. De mi azért az ily eredménynek is örü
lünk és szívesen lemondunk a költői világításba helyezett lovagi 
szolgálatokról, megelégedvén azzal, ha csendben, zajtalanul sza
maritánus munkát végezhetünk“. Krónikás.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909. 
évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküldötték: Zádor Endre 
Temesvár 10, Tasch Péter Temesvár 10, Zemkó Péter Budapest 10, 
Siketnémák intézete Sopron 10, Siketnémák intézete Debrecen 10, 
Siketnémák intézete Kaposvár 10, Áll. tanítónőképző intézet igaz
gatósága Szabadka 10, lovag Wechselmann-féle vakok intézete 
Budapest 10, Róna Gizella Gyöngyös (félévre) 5, Müller Lajos 
Kolozsvár 10, Siketnémák int. Arad 10, Dr. Szily Adolf Budapest 
10, Horváth Attila Budapest 10, Beszédhibák javítására szolgáló 
áll. tanfolyam Budapest 10, Rózsa Gizella Szabadka 10. Német 
Gizella Rákosszentmihály 10 K.

Budapest, 1909 március 10.
A kiadóhivatal nevében : 
Éltes Mátyás pénztáros.

Vili, Mosonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
Herczka Gusztáv. Az érdekes közleményt köszönjük. Kérjük további 

szives közreműködését. ■-^ C. Budapest. Elmefuttatását köszönjük. Kérjük az 
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A képességek megállapításának fontossága az f 
oktatás szempontjából.

Az a gyakorlat, melyet a budapesti állami gyógy
pedagógiai nevelő-intézet tantestülete évek sora óta űz, 
hogy t. i. az újonnan belépett növendékek minden irá
nyú képességét megállapítja, követendőnek látszik nem
csak abból az okból, mert így az egyes növendékek 
előhaladása szembetűnőbben állapítható meg, hanem azért 
is, mert így kétségtelenebből meghatározható az az alap, 
melyen az egész oktatásnak felépülnie kell.

Gyógypedagógiai intézeteink egyes osztályaiban a 
növendékek létszáma nem oly nagy, hogy ezeknek a 
megfigyeléseknek a keresztülvitele és megrögzítése nagy 
nehézségekbe ütköznék, különben is az újonnan felvett 
növendékekről lévén első sorban szó, az oktatás mene
tének megzavarása nélkül is néhány nap alatt, mondjuk 
2 hetet, elkészülhetünk ezzel a munkával.

A felsőbb osztályokban levő gyermekekre nézve a 
megfigyelések már nem oly fontosak, mert az előző évi 
osztályzat kellőleg útbaigazít, de azért a magam részé
ről a rendes tanítást sehol meg nem kezdeném, míg a 
gyermek képességeiről saját megfigyeléseim alapján lehe
tőleg hű képet nem nyertem. Ez nem bizalmatlanság az 
előző évi megfigyelővel szemben, de mert mindenki más 
és más színben látja a jelenségeket s ezek okát is saját 
tudása és gondolkodása szerint állapítja meg, a magam 
felfogása és tudása pedig nem fedi esetleg kartársamét, 
a magam megnyugtatása, módszeres eljárásomnak saját 
tudásom szerinti megállapításá céljából elkerűlhetlennek 
kell találnom, hogy a tapasztalatok az én lelkemben élő 
tudásnak megfelelően álljanak szemeim előtt.

A megfigyeléseket a magam részéről fontosnak tar
tom. Tanításunknak, nézetem szerint, alkalmazkodnia kell 
a gyermek egyéniségéhez és képességeihez; általánosí
tani, mintegy kényszer zubbonyba verni a gyermek lel
két nem lehet s ez a mód nem vezethet sikerre. Soha
sem szerettem az iskolai élet egyöntetűségét, sohasem 
tudott elragadni az a fegyelem, mely a testi szervezeté
nél fogva nyugtalan és ideges gyermeket a mozdulatlan
ságra kényszeríti, sohasem bámultam meg a merev ülés,
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összetett karok talán tetszetősebb egyformaságát, vala
mint nem imponált a kerekded, kifogástalan mondatokban 
adott felelet sem. Én a gyermek leikéhez férkőzve, annak 
a tudásnak a fokához mérem a tanítandókat, amely fokon 
nézetem szerint a gyermek áll s ha helytelen feleletet 
kaptam, akkor nem tekintem a gyermeket sem ostobának, 
sem hanyagnak, hanem azt kutatom, hogy mi lehet annak 
az oka, hogy a gyermek az előadottakat nem tudja, hogy 
felelete nem üti meg azt a minimális mértéket sem, melyet 
vele szemben alkalmaztam.

Ismétlem, engem á tanításnak csak az az eredménye 
elégít ki, melynek megnyilvánulása a gyermek leikéből 
látszik fakadni bármily szegényes alakban jelenjék is meg, 
mert az a meggyőződésem, hogy a cifra köntös, az 
emlékezet tárházából előhúzott kerekded mondatok tömege 
nem az igazi tudás fokmérője. Ezért tartom fontosnak, 
hogy a gyermek képességeit előre ismerjem, mert más
kép nem tudom megítélni, hogy az adott felelet a gyer
mek valódi tudásának megfelel-e.

A megfigyeléseknél a következőkre terjeszkedem ki:
1. Testi állapot általában;
2. Érzékszervek állapota;
3. Észrevevő és megfigyelő képesség;
4. Ítélő és következtető képesség;
6. Beszédbeli képesség;
A testi állapot megfigyelése nem olyan lényegtelen, 

mint amilyennek látszik, különösen pedig nem az a szel
lemileg fogyatékosoknál. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy 
a testi fájdalmak a szervezetnek bármily tekintetben való 
rendellenes működése, minő óriási befolyással van a 
gyermek, de még a felnőtt ember szellemi munkásságára 
is. Az a gyermek, akinél a szervezet működése akadályo
zott, sohasem lehet annyira figyelmes, sohasem összpon
tosíthatja gondolatait annyira, mint a teljesen egészséges. 
Ki kell tehát puhatolnunk egyes jelenségekből — nyug
talanság, bágyadtság, izgékonyság — váljon a megfigyelt 
állapot állandó, sűrűbben ismétlődő, vagy csak szórvá
nyosan jelentkező-e? Amennyiben tapasztalataink meg
engedik, a jelenségek okát is megállapítjuk, vagy ha az 
okot felderíteni nem tudjuk, az orvos tudását vesszük 
igénybe. Mindenesetre azonban oktatásunkat ezen körül-
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mények is szabályozni fogják s a beteg szervezetű gyer
mektől nem fogunk annyit kívánni, mint az egészséges
től. A testi állapot megfigyelésénél különösebb eljárást 
nem tartok szükségesnek, de ha a növendékek létszáma 
nagyobb, az előfordult jelenséget az illető gyermek lap
ján megjegyzem, hogy feledékenységbe ne menjen s 
ismétlődés esetén már útmutatással szolgálhasson.

Nagy gonddal figyelem meg az érzékszervek műkö
dési képességét, különösen pedig a látást, hallást és 
tapintást. Az izlelés és szaglás a vakok oktatásánál min
denesetre nagyobb fontossággal bír, mint akár a siket
némáknál, akár a szellemileg fogyatékosoknál s ezen 
intézetekben ez a két érzékszerv is a megkivántató figye
lemben kell, hogy részesüljön.

A látási távolságnak milliméter távolságra való meg
állapítása az oktatás szempontjából kevésbé fontos. Min
denesetre jó volna, ha olyan műszerekkel rendelkezhet
nénk, melyek e tekintetben teljesen megbízható adatokat 
szolgáltatnának, de magam részéről elégnek tartom azt 
is, hogy ha a szoba két ellentétes oldalának távolsága 
vétetik alapúi s a kísérletek ezen távolságban történnek.

A látás jóságát megállapítottnak veszem, ha a gyer
mek ilyen távolságból, minden hunyorgatás és erőlködés 
nélkül felismeri a vékony vonalat, megkülönbözteti az 
irónt a palavesszőtől vagy tollszártól, megismeri a 2 fil
lérest, 10 fillérest a színe után, megmondja, hogy újjaim 
között tartok-e valamit vagy sem. Természetesen csak 
kisebb tárgyakat használhatok e kísérletezéshez, mert 
hiszen nem akarok egyebet megállapítani, csak azt, hogy 
a gyermek az oktatás folyamán bemutatott tárgyat képes-e 
és milyen távolságról látni s a táblán írt betű minden 
vonalát képes-e meglátni, vagy sem. Ha azt látom, hogy 
a gyermek téved, a távolságot kisebbítem, míg a kívánt 
eredmény jelentkezik.

A hallás jóságának megállapításánál ugyanezt a távol
ságot veszem, s hangok, ismert és ismeretlen, esetleg ide
gen szavak suttogása vezet reá, váljon normális hallású 
gyermekkel van-e dolgom, vagy sem. Kísérletet teszek, hogy 
mind a két fül egyenlő hallási képességgel bír-e, valamint 
úgyanerre a látás megállapításánál is figyelmet fordítok.

A tapintás érzékének fejlettsége is befolyásolja az
9*
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ismeretszerzést, bár csekélyebb mértékben. A fejlettség 
megállapításánál az ismert tárgyak alakjának, nagyságá
nak, felületének fölismerése az irányadó. Behunyt szem
mel, hátratartott kezekkel áll előttem a gyermek, s kezébe 
adva a tárgyat, kívánom, hogy annak megtapintása után 
nevezze meg. Ezen kísérleteknél eléggé érdekes tapasz
talatot szereztem, azt t. i. hogy a csekélyebb látással 
bíró gyermek sokkal nehezebben ismeri meg a tárgyat, 
mint a jó látással biró.

Az izlelés és szaglás megállapítása már kevésbé 
fontos a mi oktatásunknál, de azért mindig meggyőző
döm a gyermek ezen két érzékének jóságáról is és pedig 
oly módon, hogy behunyt szemmel 5—6 fűszernek ízét 
és szagát kívánom meg, hogy felismerjék.

Az érzékszervek működésének kifogástalansága az 
ismeret és tudás legbiztosabb fokmérője. Az a gyermek, 
akinek egyik vagy másik érzéke kevésbé fejlett, vagy 
hiányosan működik, lehetetlen, hogy olyan tiszta benyo
másokat szerezhessen, mint a teljesen jól működő érzé
kekkel biró gyermek, ettől tehát joggal annyi tudást és 
ismeretet nem várhatok, mint a másiktól. Az a kísérle
tező tehát, aki a gyermek képességeit az érzékszervek 
működési képességének előzetes megállapítása nélkül 
akarja megismerni, nézetem szerint, téves utakon jár, 
éppen olyan téves utakon, mint az, aki a gyermek szem
léleti körétől távol eső, vagy még egyáltalán nem szem
lélt, ismeretlen fogalmak megnevezését, vagy képről való 
megismerését kívánja tőle.

Az érzékszervek megállapítását célzó kísérleteknél 
igen nagy óvatossággal kell eljárnunk. Tekintetbe kell 
vennünk mindenekelőtt azt a körülményt, hogy a gyer
mek új környezetbe jutván, nem lehet annyira elfogulatlan, 
mint a szokott környezetben, hisz még a felnőtt egyén 
is féfszeg olyan helyen és olyan körben, ahol ritkábban 
szokott megjelenni. A másik igen fontos szempont, amit 
figyelmen kívül hagynunk nem szabad az, hogy a gyer
mek szorongattatva érezvén magát, igen könnyen hajlik 
az „igen“ vagy a „nem“ kimondására s szívesen ráfogja, 
hogy hallott, látott valamit, csakhogy a kényelmetlen 
helyzetből mielőbb szabaduljon. Hogy miféle mellékuta
kon próbál némely gyermek szerencsét, hogy iskolatársai,
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tanítója őt eszesnek tartsa, azt azt hiszem kartársaimnak 
nem szükséges bővebben fejtegetnem; hogy milyen mel
lékjelek és mellékkörülmények csábítják arra, hogy vala
mit tudottnak tüntessen fel, arra vonatkozólag elég lesz 
talán, ha egyik gyengén látó leánynövendékemmel szer
zett tapasztalataimról teszek említést. Gyanús volt előt
tem, hogy a lány néha lát, néha pedig nem lát meg 
olyan dolgokat, amelylyek eléggé közönségesek ugyan, 
de kisebb terjedelműek. Szorosabb megfigyelés alá vettem 
s a tanterem tőlem ellentétes falához állítva, egymásután 
felmutattam az asztalon levő tollszárat, írónt, krétát, golyót, 
gesztenyét stb. Egy-két tévedés fordult elő s azután, hogy 
újra megbizonyosodjam, még egyszer felmutattam ugyan
azon tárgyakat s azt láttam, hogy a gyermek pontosan 
felel s megmondja mi van a kezemben. Nem voltam 
megnyugodva. Úgy tettem, mintha az íront felvenném 
az asztalról s kérdeztem mi ez, a leány felel „írón.“ 
Megtettem ugyanezt a kísérletet minden tárggyal s bárha 
nem mutattam semmit se fel, a leány gondolkodás nélkül 
adta meg a helyes nevet. Szegény, valóban igen roszul 
lát s hogy mégis látszólag megismerte a tárgyakat, annak 
a magyarázata nem meglepő ugyan, de a gyermek értelmi 
képességét eléggé bizonyítja. Mikor először mutattam fel 
a tárgyat, találomra felelt, de mert a helyes nevet meg
kapta, megfigyelte a kéz irányát és a helyet ahová a most 
már helyes névvel nevezett tárgyat letettem. Öt-hat tárgy 
lehetett az asztalon. A gyermek mindeniknek a helyét 
jegyezte meg s látva az irányt, mikor a tárgyat felmuta
tásra felvettem, ismét csak találomra, de biztosnak látszó 
tudással felelt.

Hogy ez így van, arról máskép is szereztem meg
győződést. Mellényem bal zsebében tartom az órámat. 
A gyermekek látását megállapító kísérletek közben több
ször mutattam fel ezt, valamint a jobb zsebemben tartott 
tolikést stb. Zsebemhez nyúlva tehát, úgy tettem, mintha 
kivenném az órát s kezemet felemelve kérdeztem tőle, 
hogy mi is van nálam? Nyugodtan mondta „az óra.“ 
Közelebb hívtam s mutattam, hogy nincs a kezemben 
semmi. Csalódottan mondta: „a tanár úr megcsalt.“ 
„Miért csaltalak meg?,, kérdeztem meglepődve. „Mert 
úgy tett, mintha a zsebébe nyúlt volna.“ A látási képes
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ség jóságát ilyen előzmények után nem állapíthattam ugyan 
meg, megjegyeztem azonban, hogy a leány helyesen 
következtet.

Az érzékszervek működésének ezen megállapítása 
után már biztosabb támpontokkal rendelkezem további 
kísérleteimnél, mellyel a növendék értelmi képességeiről 
kívánok meggyőződni.

Mindenek előtt tudni akarom, hogy a gyermek az 
egyes jelenségeket észreveszi és megfigyeli-e? Olyan 
tárgyakat teszek elébe, amelyekről tudom, hogy érdek
lődik irántuk. A macska, tehén, bárány, kutya, kút stb. 
mind olyanok, amik még azt a gyermeket is kiváncsivá 
teszik, aki bárányt p. o. egész életében még sohasem 
látott. Saját testrészei, a lakóház és annak jelenségei 
mindenki előtt ismeretesek. Alkalmas kérdésekkel arról 
szerzek meggyőződést, hogy e jelenségek és tárgyak 
nyomtalanok-e a gyermek lelkében, vagy ismeri-e őket, 
bárha nevüket nem is tudja.

Hogy milyen kört állapítottam meg e tekintetben, 
arról a cikk végén közölt szavak eléggé tájékoztatnak. 
Mind olyan fogalom, amelyről akár a falun, akár pedig 
városban élő gyermek, talán a g) és h) pont alattiak 
kivételével, szemléletekkel bírhat.

Tudnom kell, váljon ezek az igazán közkeletű sza
vak jelentéseikkel együtt élnek-e a gyermek lelkében s 
váljon a gyermek lelkében élő szemléletek kifejezője meg 
van-e a gyermek tudatában ?

Kísérletezéseim közben többször tapasztaltam, hogy 
maga a szemlélet meg van. A gyermek ismeri a tárgyat, 
ismeri a jelenséget, bárha a kifejezője, a szó, nincs is 
birtokában. Amikor tehát a megfigyeléseket teszem, akkor 
úgy a fogalom, valamint a szó iránt is érdeklődöm. A 
testrészek megnevezésénél p. o. nem elégszem meg az
zal, hogy a kimondott szó alapján a tárgyat, vagy jelen
séget megmutassa a gyermek, hanem azt is külön kísérlet 
tárgyává teszem, váljon megmutatás esetén a helyes szót 
használja-e vagy sem ?

A tárgyak megnevezése s illetve a megnevezett tár
gyak megmutatása előttem még nem elég az észrevevő 
és megfigyelő képesség megállapítására, ennél sokkal fon



tosabbnak és megbizhatóbbnak találom a tulajdonságok 
és cselekvések ismeretét és megnevezését.

Mindenki előtt tudott dolog, hogy p. o. már a lai
kus ember sem elégszik meg azzal a felelettel, a mit a 
gyermek a fal fehérségét illetőleg kijelent. Olyan meg
szokott kijelentés ez, hogy mindenki önkénytelenül is más 
fehér tárgyat keres és mutat, hogy meggyőződjék, váljon 
a fehéret igazán felismeri-e, vagy sem.

S ez természetes dolog. A gyermek a tulajdonságot 
és cselekvést mindig a tárggyal, vagy a cselekvést végző 
személlyel köti össze. A fehér szin mindig csak a fal
lal, hóval, vagy papírral összekötve jelenik meg s a tárgy 
neve a tulajdonság nevével olyan szoros kapcsolatban 
van az ő szemében, hogy azokat különváltan elképzelni 
csak hosszú gyakorlás után tanulja meg. Éppen ezért 
látom a képesség megállapításánál a tulajdonságok és 
cselekvések felismerését és megnevezését fontosabbnak, 
mint a tárgyét.

Különös figyelmet fordítok arra is, hogy a gyermek 
a mutatott tárgyon önmaga vesz-e észre egyes részeket, 
vagy pedig csak az én segítségemmel. Ha valóban jó 
megfigyelő képessége van neki, akkor kérdezget, vagy 
egyes sajátosságokra önmaga hívja fel a figyelmemet.

Többször megtörténik, hogy a gyermekek előtt tel
jesen ismeretlen tárgyat mutatok, p. o. egy kitömött álla
tot. A jó megfigyelő képességgel bíró gyermek azonnal 
érdeklődik, megtapogatja s megjegyzéseket tesz reá. Sőt 
az egyes testrészek rendeltetése iránt is kérdéseket intéz. 
Kedvező jelnek veszem, mert azt látom belőle, hogy 
lelkében az ismeretszerzés vágya felébredt már.

Az Ítélő és következtető képesség jelenléte a leg
nagyobb biztosíték, hogy a tanítás eredményessége biz
tosítva van. Az a gyermek, aki megtudja mondani, hogy 
a levest miért nem esszük villával, vagy késsel s a kenye
ret miért nem vágjuk a kanállal, kevesebb szemléltetésre 
szorul mint az, aki az egyszerűnek látszó kérdésekre 
bambán mosolyog és egyúttal több reményre is jogosít.
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Griesbach adataihoz fűzött fejtegetések.
(Pszikho-fiziológiai értekezés.)
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

(Folytatása és vége.)

A tapintási érzés.

Mindenekelőtt feleljünk e kérdésre: megbízható alapon nyug
szanak-e Griesbach számadatai ?

Ő bebizonyította, hogy a vak két bőringert bizonyos távol
ságban már egynek érez; oly távolságban, melyben az épérzékü 
még mind a kettőt külön-külön érzi. Hogy ebben az esetben tehát 
a látóé az elsőbbség, az kétségtelen. De általánosítható-e ez, 
vagyis nem változik-e a viszony, ha nem két hegyes pont inge
réről van szó, hanem egyébről?

A tapasztalat mutatja, hogy nem. Sokszor megfigyeltem, hogy 
oly kicsiny felületű tárgyak érzékelésénél, melyeknél az ujjak már 
fölmondják a szolgálatot, a vak az ajkához emeli a tárgyat s azzal 
határozza meg a test alakját és felületi tulajdonságait. S ha ajka is 
cserben hagyja, nem ritkán nyelvével teszi az utolsó kísérletet. 
(Kár, hogy Griesbach az utóbbiról megfeledkezett!) A levelek szé
lét, az ásványokat, ha felületüket akarja behatóbban vizsgálni, ajkai
hoz emeli. Az aranylánczon a próba mélyedését már a nyelvével 
érzékeli, mert a mélyedés oly csekély, hogy ajkai ennek fölfede
zésére képtelenek. A mélyedésben levő zergefej kidomborodását, 
melyet nagyjában az épérzékű még lát, azonban már a nyelvével 
sem érzi.

Ez esetekben tehát nem két kiemelkedő pontról van szó, 
mégis az itt szerzett tapasztalatok és Griesbach mérései fedik egy
mást, mert az ajkak egymástól jóval kisebb távolságban éreznek 
két pontot kettőnek, mint az ujjak.

Hogy Griesbach számadatainak bázisa helyes, bizonyítja 
továbbá az is, hogy az idegrendszer különböző állapotában tett 
mérések eredményei összhangzásban vannak a fiziológia törvé
nyeivel. Tudjuk, hogy közvetlenül munka után az idegrendszer 
munkaképessége kisebb, mint pihenés után. És ez alól nem vétet
nek ki a tapintóidegek sem. Ebben különösen bő tapasztalattal 
rendelkeznek a vakok oktatói. A tapintóidegek fáradtsága bizonyos 
zsibbadásszerű érzéketlenséggel jár. (Nem egyszer tapasztaltam, 
hogy a vak tanuló olvasás közben, különösen ha a pontok vala
mely oknál fogva nehezebben érzékelhetők, leveszi az ujját az
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írásról s lefelé tartja vagy megrázza. Ez a művelet ugyanis a zsib
badást megszünteti.) Ha most már vizsgáljuk Griesbach táblázatait, 
élénken föltűnik, hogy munka után a kísérletek számadatai (a távol
ságok) minden ponton következetesen nagyobbodnak. Ez tehát 
világosan mutatja, hogy az ismertetett aesthesiometer a tapintó
érzékszerv tökéletességének megbízható fokmérője, melyre bátran 
építhetnek a pszikhológusok és pedagógusok.

Térjünk át ezekután a mérések eredményeire, melyeket köny-
nyebb áttekinthetés végett a következőkben összegeztem:

(.Meg kell jegyeznem, hogy Griesbach összes táblázatai nem állanak 
rendelkezésemre. Az összes táblázatok végső eredményei mindenesetre külön
böznének az alábbiaktól, melyeket a már ismertetett táblázatokból vettem, 
jobban megközelítenék az abszolút igazságot, noha a számok arányában fel
tűnőbb különbözetet azok sem eredményeznének.)

Az egyes táblázatok
A vakokról 

szóló adatok 
összege

Az épérzé- 
rűekről szóló 

adatok 
összege

,,(:)).) 
Különbözet 
az épérzé
kű ek javára

A v a k  ta p in tó -  
é rz ék é n e k  fö l
fogó k ép esség e  
(f in o m ság a ) az  
é p é rzé k ü é h ez  
v is z o n y ítv a

1. Pihenés idejében 1711 mm. ÍO’69 mm. 6'42 mm. 62-6:100

2. Szellemi munka 
után . . . • 21 ‘ 18 mm. 18-35 mm. 2'83 mm. 86-5:100

3. Ipari foglalkozás 
után . . . . 25785 mm. 1875 mm. 7'035 mm. 72-1 :100

4. Két vak leány 
(szünidőben) és 
két épérzékü 
leánycseléd ada
tai ...................

•

17'37 mm 12-70 mm
•

4'67 mm. 73-2:100

Az 1., 2. és 3. táblázat összegezett adatainak összehasonlítá
sából kitűnik, hogy:

I. a vakok tapintóképességének finomsága minden körülmé
nyek között elmarad az épérzékűeké mögött;

II. úgy a szellemi, mint a testi munka aránylag jobban csök
kenti az épérzékű tapintóképességét, mint a vakét, mert ily mun
kák után a vak tapintóképességének finomsága jobban megközelíti
az épérzéküét, mint pihent állapotban;

III. az épérzékü tapintóképességét a szellemi es ipari foglal
kozás egyenlő mértékben csökkenti, míg a vakét az ipari foglal
kozás jobban csökkenti, mint a szellemi.
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A 4. táblázat adatai igazolják, hogy:
IV. a durva (cseléd-) munkák csökkentik a tapintóképességet:
V. az épérzékünek még, ha durva munkákkal foglalkozik is, 

finomabb marad a tapintása, mint a vaké.
Fejtegessük ezen öt pontba foglalt tényeket újabb öt pont

ban tüzetesebben.
I. Hogy az épérzékű tapintóképessége miért fejlettebb, mint 

a vaké, ez tudtommal eddigelé még nincs megmagyarázva. (Ter
mészetes is, mert hisz ez a tétel az újabb kísérletezésekig, külö
nösen pedig Griesbachig, épen ellenkező értelemben volt elfo
gadva; hogy t. i. a vak tapintóképessége a fejlettebb.) Az okokat 
két irányban lehet kutatni. Fiziológiai és pszikhológiai irányban.

A fiziológiai okokat nem kutatom, mert erre nem érzem 
magam hivatottnak. Lélektani irányban azonban — lássék bár 
szerénytelenségnek — megkísérlem a magyarázatot. Bevezetésül 
azonban még sem hallgathatok el némikép a fiziológiába vágó 
egy-két megjegyzést.

Nem tartom ugyanis lehetetlenségnek, hogy az érzékszervek 
kölcsönösen nemcsak segítik egymást munkájukban, hanem hogy 
a közös együttműködés következtében tökéletesítik is egymást.

Hogy segítik egymást és hogy ez természeti szükség, mutatja 
az, hogy pl. múzeumokban á kiállított tárgyak között járva, alig 
álljuk meg, hogy hozzájuk ne nyúljunk. Mert a látásból származó 
képeket nem találjuk eléggé tisztáknak s a hiányokat tapintással 
akarjuk pótolni. Azt is tudjuk, hogy ha megtapogattunk valamit, 
mindjárt „más szemmel nézzük.“ A tapintás tehát nemcsak segí
tette a látást, de eredményében munkájára is befolyással volt. A 
szem a tapogatás után oly tulajdonságokat fedezett föl, amelyek 
fölfedezésére egyedül magára utalva képtelen volt, de amelyeket, 
a tapintás fölhíván rájuk figyelmét, később szintén észrevett és a 
tapintási képzetek alapján behatóan vizsgált. Gyakran megesik, ha 
a vak növendéknek azt mondjuk, hogy: tapogasd meg jobban, 
akkor füléhez emeli a tárgyat, ott húzza át rajta ujjait s így a 
tapintási érzeteket hallási érzetekkel erősíti. Hogy ily munkálatok 
közben ez vagy amaz érzékszerv is csiszolódik, finomodik, mon
dom, nem tartom kizártnak, mert oly irányban is működik, amely
be a másik érzékszerv segítsége nélkül sohasem terelődhetett 
volna. És ha ez valóban így lenne, akkor természetes az, hogy 
ahol öt érzékszerv támogatja, csiszolgatja egymást, ott az egyesek 
tökéletesebbekké válnak, mint ott, ahol a koncertből épen a lég-
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fontosabbak egyike, a szem hiányzik. Lehetséges azonban, hogy 
mélyebb és pusztán fiziológiai okok is közrejátszanak itt.

Ez előzetes megjegyzésekből azonban kitűnik, hogy e jelen
ségekben is az oroszlánrész a léleké. De még inkább kitűnik ez 
az alábbiakból.

Az épérzékű egy vasreszelő felületi egyenetlenségeit három 
módon érzékelheti: ha megnézi, ha megtapogatja és abból a rit
mikus hangbenyomásból, amely akkor származik, ha egy tárgyat 
(akár az ujját is) végighúzza rajta. A vaknál az első, a „meg
nézés“ elmarad. Az épérzékü lelkében tehát a reszelő felületéről 
a szerzett kép mindenesetre tisztább, tökéletesebb lesz, mint a 
vakéban, mert háromféle érzet társításából, összeolvadásából szár
mazott. Minthogy pedig az egy képet alkotó, egyidejűleg kelet
kezett és egyazon tulajdonságra vonatkozó — mondhatnám egy
azon okok szülte — érzetek szoros összefüggésük következtében 
képesek egymást fölidézni, azért a látóban, ha bármikor reszelőt 
tapogat, nemcsak tapintási érzetek keletkeznek, hanem felidéződ
nek az egyidejűleg keletkezett és egyazon okok szülte látási érze
tek is. ha mindjárt tapogatás közben nem is látja a reszelőt. így 
tehát a bekötöttszemű épérzékűnek a tapintásból származó képzete 
okvetlenül határozottabb, tisztább és élénkebb lesz a reszelő tapo- 
gatáskor, mint a vaké. S ez áll még akkor is, ha eltekintünk az 
épérzékü tapintóérzékszervének előbb föltételezett tökéletesebb fizi
ológiai voltától. Mert jóllehet az épérzékü tapintóérzéke a reszelő 
érzékelése közben egyáltalában nem fejtett ki a vakénál tökéletesebb 
munkát, de az eredmény, a képzet, a már korábban szerzett látási 
képek fölidézése által mégis tökéletesebb lesz, mint a vak kép
zete, mely csak a tapintáson alapult akkor is, most is.

Nem változtat a dolgon az sem, ha ismeretlen tárgyról van 
szó. Mert ha a bekötöttszemű épérzékü még nem is látta azt a 
tárgyat, amelynek felületi tulajdonságairól egy adott esetben tapo
gatás alapján képzetet kell szereznie, véleményt kell mondania, de 
látott ahoz többé-kevésbbé hasonló felületeket, amelyekről tapintási 
képei is vannak s így az ismeretlen tárgyról szerzett tapintási érzet 
föl fogja idézni a hasonló felületek érzékelésekor született látási benyo
másokat is, amelyek pedig okvetlenül tökéletesítőleg fognak hatni a 
kezében levő ismeretlen tárgyról szerzendő képzeteire; miért is a 
látó ítélete ez esetben is jobban meg fogja közelíteni a valóságot, 
mint a vaké.

Ilyformán tehát arra az eredményre jutottunk, hogy amikor 
az épérzékü egyes érzékszerveinek a vak érzékszervei fölött való
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előnyéről szólunk, szavaink voltakép illuzoriusak, mert az előnyö
ket nem az érzékszervekben, hanem abban a lelkifolyamatban kell 
keresnünk, amely az épérzéküben a képzetek szerzésekor végbe
megy.

Hogy miben rejlik tehát a vak tökéletlenebb tapintásának 
tulajdonképeni oka, erre nézve az utolsó szó kimondásától egyelőre 
tartózkodnunk kell. Lehet, hogy az okok fiziológiaiak, lehet, hogy 
lélektaniak, lehet, hogy mind a kettő. Én a lélektani okokat keres
tem benne. Maga a tény azonban elvitázhatlan.

Ám ennek határozott kimondásakor egyszerre szembe találjuk 
magunkat egy sereg kérdéssel, melyek ugyancsak megostromolják 
álláspontunkat. Pl.: Miért ismeri föl igen gyakran a vak a tárgyakat 
a maguk egészében hamarabb, mint a bekötöttszemű látó? Miért 
számlálja meg a vak a papíron kidomborított pontokat gyorsabban, 
mint a látó sötétben ? Miért tanulja meg a 9 éves vak egy fél év 
alatt pompásan a Braillet, míg látó tanárai, kik egy emberöltőn át 
tanítják őket, mindvégig szemeikkel olvassák a domború íráso
kat? stb.

Mindezekre a részletesebb választ megkapjuk később. Egye
lőre elégedjünk meg a következő főbb pontokkal:

Mindazok a rendkivüliségek, melyek a vakok világában a 
tapintással összefüggően mutatkoznak, nem a vaknak az épérzé- 
küénél tökéletesebb tapintóérzékében keresendők, hanem : l .a  vak
nak a külső világra vonatkozó sajátságos lelki életében (melybe 
fönnebb már több ízben bevilágítottunk); más szóval az érzékelés 
módjából kifolyóan az épérzékü leikétől elütő azon elemekben, 
melyeken az ő külső világra vonatkozó képzetvilága épül; 2. igen 
gyakran azon ügyességben, mellyel tapintóérzékszervét és ezzel 
kapcsolatban többi érzékszerveit alkalmazza; 3. az épérzékűénél 
bizonyos tekintetben jobb izomérzésében és 4. épen az épérzé- 
küénél fejletlenebb tapintóérzésében.

II. Hogy úgy a szellemi mint a testi munka aránylag jobban 
fárasztja az épérzékü tapintóidegeit, mint a vakéit, ennek termé
szetes oka az, hogy a vak tapintóérzéke az épérzékűénél edzet
tebb. Edzettebbé pedig a folytonos használat teszi. Munka után 
sem versenyezhetik azonban a vak tapintása az épérzékűével. A 
vak csak jobban megközelíti az utóbbiét, ha mind a kettő munka 
után van. A kifáradás az eredményre nézve tehát csak rela
tív értékű.

Az orvosi tudomány kimutatja, hogy az a fáradtság, amelyet 
rendesen testi fáradtságnak nevezünk,, voltakép szintón idegfáradt
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ság, mert nem az izmok, hanem az idegzet mondja föl a szolgá
latot. Arról is meggyőzött bennünket az orvosi tudomány, hogy 
testi munka csökkenti a szellemi erőt is és viszont a szellemi 
munka, a testi erőt. (Igen szépen illusztrálja mindezeket Thyssie 
„Elfáradás“ c. müvében.) Kitűnik ezekből, hogy úgy a testi, mint 
a szellemi munka befolyásolja az egész ideg- és izomrendszert 
és csökkenti a szervezetnek mindenirányú működési erejét, követ
kezőkép a tapintószervek munkaképességét is.

A gyakorlat edzettebbekké, ellentállóbbakká képes azonban 
tenni az egyes szerveket, idegcsoportokat. Ezt igazolja a minden
napi élet minden téren. S mivel a vak fölötte nagyobb mértékben 
munkáltatja tapintóidegeit, mint az épérzékű, innen magyarázható, 
hogy az ő tapintása a testi és szellemi munka következtében az 
épérzéküénél aránylag kevésbbé fáradt. Hogy mégis finomabb 
megkülönböztetésekre képes az épérzékü tapintása még munka 
után is, ennek oka szerintem nagyrészt megint az érzetek tökéle
tesebb társításában és azzal összefüggő lelki folyamatokban kere
sendő, mint azt az előbbi pontban részletesen kifejtettem. Tehát 
itt is megint csak a lélekre kell utalnunk, mely hatalmas erővel 
nyomja rá bélyegét az embernek nemcsak minden aktiv, de min
den passzív ténykedésére is.

111. A Griesbach több adatsorának összevetéséből származott 
táblázat azt mutatja továbbá, hogy az épérzékü tapintóképességét 
a szellemi és ipari foglalkozás körülbelül egyenlő mértékben csök
kenti, míg a vakét az ipari foglalkozás jobban csökkenti, mint 
a szellemi.

Ez is, mint e téren minden jelenség, megint csak a lélek 
azon munkájának elemzésével értelmezhető, amelyet az a tapintás 
közben végez.

Ha az épérzékü szellemi munka után végez tapintást, a 
többé kevésbbé fáradt lélek az érzetek társítását és egyéb hasonló 
működéseit, amelyekkel mindenkor módosítja és kiegészíti kép
zeteit, nem végzi oly tökéletesen, mint pihent állapotban. Ebben 
az esetben tehát azért veszít értékben a tapintás munkája. — Ha az 
épérzékü pihent lélekkel, de fáradt tapintóérzékkel (pl. ipari fog
lalkozás után) tapogat, akkor meg, noha a lélek erőteljesebben 
működik, a homályos tapintási benyomások akadályozzák a tiszta 
képzet kialakulását. Ilyenformán a szellemi és ipari foglalkozás 
eredményében megközelítően azonos hatással van az épérzékü 
tapintására.

Másként van ez a vaknál. Az ő leikéről tudjuk, hogy kisebb
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térről szedi az érzettársításhoz szükséges anyagot, mert hiányoz
nak a látási benyomások, miből kifolyóan ő nála a léleknek keve
sebb befolyása van a tapintás eredményére, mint az épérzékünél. 
(Hisz épen ennek tulajonitjuk elsősorban a vak gyengébb tapintó
képességét.) Ha tehát a vak ipari foglalkozás után fáradt tapintó
érzékkel tapogat, őt nem segíti a lélek a sok látási benyomás 
társításával (nincs tehát, ami kiegyenlítőleg hasson, mint az épér
zékűnél) s ezért ő benne egyáltalán nem keletkezhetik oly töké
letes képzet a tapogatódról, mintha az érzékelést fáradt lélekkel, 
de pihent tapintóérzékkel végezte volna.

Hogy durva testi (cseléd-) munkák rontják a tapintást az 
könnyen érthető, ha meggondoljuk, hogy a folytonos nyomás, 
súrlódás ellen, melynek a bőr munkaközben ki van téve, a ter
mészet a bőr alsóbb rétegeit és a hámrostokat megvédeni igye
kezvén, az epidermiszt megvastagítja s így a tapintóérzék vég
készülékeit a külső hatások elől többé kevésbbé elzárja.

V. A Griesbach-adatok végül azt igazolják, hogy az épérzé- 
künek még ha durva munkákkal foglalkozik is tökéletesebb marad 
a tapintása, mint azé a vaké, aki ily munkákra nincs szorítva. 
Mert Greisbach két épérzékü nőcselédet állított szembe olyan 
két hasonlókorú iskolázott vak leánnyal, akik kizáróan csak finom 
női kézimunkákkal foglalkoztak. Hogy a mérleg itt is a látók javára 
billent, az megint csak a lélek befolyásáról megalkotott elméletünk 
helyességét látszik igazolni, mert alig tételezhető föl, hogy az ép
érzékű cselédek vastagbőrű ujjai a léleknek ama már ismert finom 
árnyalatú működése nélkül határozottabb megkülönböztetésekre 
lennének képesek, mint a vak leányok puha kezei.

*

íme ily irányokba terelik a pedagógust Griesbach mérései, 
melyek a vakok lélektanának fejlődését valósággal fordulóponthoz 
juttatták. Sok illúziótól fosztanak meg bennünket s ezért talán ne
hezen fognak átmenni még a szakemberek körében is a köztudatba. 
Számtalan ellenérvvel kell majd megküzdeniök, de mindent meg
lehet inkább dönteni, mintsem a számok igazságát. E számok 
alapja biztos s bárhol bukkanjon is föl egy kétkedő kérdés, csak 
a vak leikébe kell tekinteni, ott készen vár a válasz. És épen 
ez Griesbachnak egyik kiváló érdeme, hogy mintegy ujjmutatással 
tereli a figyelmet a vak lelkének fiziológiai alapon való vizs- 
gálására.
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Kérdések és feleletek.

Említettem, hogy vissza fogok térni a vakokkal való foglal
kozás közben szerzett ama tapasztalatokra, melyek szemben álla
nak Griesbach számaival s épen az ellenkezőt látszanak bizonyí
tani. Kérdések alakjában említettem is már nehányat, amelyekhez 
hasonlókat százat és százat lehetne fölvetni. Négy pontban foglal
tam össze ama tényezőket, melyekkel az ezen és hasonló irányú 
kérdésekre adandó feleletek motiválhatók. Ne ismételjük e pon
tokat, térjünk mindjárt a példákként említett kérdések megvála
szolására.

1. Miért ismeri meg igen gyakran a vak a tárgyakat a ma
guk egészében hamarább, mint a bekötöttszemü látó ? (Azért 
mondom, hogy „igen gyakran“ mert általánosságban ez egyálta
lában nem mondható, csak oly tárgyakról, amelyeket a vak jól 
ismer, melyek már többször megfordultak kezében.)

Nos hát itt gondoljunk azokra a vakokra, akik szerencsés 
operáció következtében hirtelen látáshoz jutottak. Látnak-e ők volta- 
képen azonnal, mikor kitárul előttük e ragyogó világ ? Nem, csak 
néznek. Neki mennek a vékonyabb fáknak, feldöntik a székeket 
ép úgy, mintha vakok lennének. Pedig néznek, de „nem tudnak 
még látni“. Egy ily gyermek a tükörbe nézett s a saját képére 
azt mondta, hogy állat. Miért mindez? Mert hiányoznak a látási 
képek. Lassanként azután a tapintás segítségével „megtanulnak 
látni“, úgy, hogy tapogatnak is, néznek is egyszerre. Tapintás 
útján ugyanis mint volt vakok fölismerik a tárgyat s a tárgyfoga
lomhoz most már a látás is hord jegyeket látási képzetek alakjá
ban, melyek a tapintási jegyekkel ilyformán szoros kapcsolatba 
lépnek a tudatban s így adott alkalommal az utóbbiakat fölidézni s 
az egyént a tárgynak látás útján való megismerésére képe
sek vezetni.

Szakemberek tapasztalataiból és följegyzéseiből tudjuk, hogy 
ily egyéneknél kezdetben jó sokáig a ¡tapintási jegyek dominálják 
a látásból származottakat. Sőt azt is tudjuk, hogy kezdetben épen 
ezért nem használják szívesen a szemüket, különösen a kézi fog
lalkozások közben, mert megszokottabb s így könnyebb nekik 
tapintás segítségével például rajzolni, vésni, térképet érzékelni 
vagy egyébbel foglalatoskodni. Természetes, hogy a tapasztalás las- 
sankint rávezeti őket a látás óriási előnyeire s később már min
dent szemük segítségével végeznek, holott akkor sem látnak jobban 
fiziológiailag, mint láttak az első pillanatban.
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Tehát megint a lelki-élet berendezésében találtuk meg a ma
gyarázatot.

Ámde a nehezen hívő ember mindjárt azt kérdezi tőlem 
hogy hiszen természetes, hogy a szerencsésen operált nem láthat 
azonnal, bárhogy néz is, mert hisz őt a fény érzése egész más, 
eddig ismeretlen világba helyezi, melyben az eligazodás természe
tes, hogy időbe kerül; de az épérzékü, kinek be van kötve a 
szeme, azelőtt is tapogatott, mégis mögötte marad a vaknak a 
dolgok megismerésében. Igen ám, de a bekötött szemű látó nem 
is fogja az éles kés pengéjét marokra fogni, ha meg van neki 
engedve annak előzetes végigtapogatása, ép azért, mert ő ezt tapo- 
gatás útján is képes megismerni. De a szerencsésen operáltak 
bárhogy nézik is, ha nincs alkalmuk előzetesen tapogatás által 
megismerni — belemarkolnak.

A vaknak, mikor a tárgyat tapogatja, módjában van annak 
minden rája nézve lényeges tulajdonait érzékelni, a fogalom tudata 
tehát azonnal kiváltódik benne; míg az épérzékü, ha bekötjük 
szemeit, épen a rája nézve lényeges jegyektől esik el, neki tehát 
a lényegtelen tulajdonságokról, a tapintási benyomásokból kell a 
tárgy milétét meghatároznia. Ez pedig óriási különbség. Ép azért 
a bekötöttszemü épérzékü itt igen könnyen tévedhet, ép úgy mint 
nagyon gyakran téved a színes és fényes világnak amaz új jöve
vénye, a szerencsésen operált, aki még hónapok múltán is össze
téveszti a színeket és távolabbi tárgyakat, jóllehet tisztábban látja 
azokat, mint pl. a kezdettől fogva rövidlátó, vagy rosszullátó em
bertársai, akik pedig nem tévednek. Egy fiú, miután látásának bir
tokába jutott, sokáig nem tudta megkülönböztetni egymástól a 
kutyát és a macskát. Végre is megfogta a kis kutyát s újból ala
posan megtapogatta, miközben nézte. Bizonyos tehát, hogy ezen 
állatokra vonatkozóan benne még mindig a tapintási tapasztalatok 
voltak az uralkodók s a látásiak még mindig a lényegtelenek sze
repét játszották.

Azt hiszem, ezekután mindannyiunk előtt világos, hogy a vak 
nem azért ismeri fel igen gyakran hamarább és — mondjuk — 
biztosabban a tárgyakat, mint a bekötöttszemü épérzékü, mert 
jobb a tapintása, hanem azért, mert ő, mikor tapogat, képzet és 
fogalomszerzési módjának természetes elemében van, míg a be
kötöttszemü épérzékü, rá nézve természetellenes tapasztalatszerzésre 
van utalva. Mindez pedig, mint kifejtettük, nem az érzékszervek 
fiziológiai tökéletességén, hanem pszikhológiai okokon alapszik.

2. Az idegek és izmok amaz együttes működése, amelyet
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izomérzésnek nevezünk nagy szerepet játszik a vakok oktatásában, 
bár nekem úgy tűnik, hogy eddig nem részesült méltó figyelem
ben. Az izomérzés fiziológiai ismertetése nem tartozhatik rám; 
ezért csakis gyakorlati érvényesüléséről szólok. Az izomérzés hatá
rozza meg, mi a kemény, puha, merev, hajlítható, szilárd, gyönge, 
könnyű, nehéz; vele határozzuk meg a mozgások távolságát (értem 
a mozgás kezdetének és megszűnésének egymástól való helyi 
távolságát), a mozgás irányát s általában az izmok összehúzódá
sának és elernyedésének bizonyos mértékét. Mindenesetre van az 
izomérzésnek még több működési iránya, de bennünket kiválókép 
ezek érdekelnek. Még pedig azért, mert az én tapasztalatom és 
nézetem szerint a vak izomérzésének működését a jelzett irányok 
egynémelyében a gyakorlat az épérzékűénél biztosabbá tette. Ebben 
lelem magyarázatát a következő esetnek is.

Ansaldi Lajos olasz középiskolai okleveles tanár, aki hétéves 
korában vakult meg s iskoláit mint vak végezte, azzal vélte né
hány évvel ezelőtt a vaknak az épérzékűénél jobb tapintóérzékét 
igazolni, hogy egy papírlapon rendetlenül elhelyezett kidombo
rodó pontokat számláltatott meg ujjakkal. A kísérletet egy bekötött- 
szemű épérzékűvel és egy vakkal végeztette. Mivel a vak hama
rább készült el, ami természetes, Ansaldi kimondta, hogy a vak 
tapintóérzéke tökéletesebb, mint az épérzékűé.

Bármennyire becsülöm is Ansaldinak az „Eos“ 1905. 1. 
számában megjelent fejtegetéseit, ezen pontnál azonban alighanem 
egy kis tévedés csúszott be a következtetés levonásába, mert e 
művelet nem alkalmas arra, hogy belőle a tulajdonképeni tapintó
érzékre következtessünk. Csak látszat szól a helyes alap mellett, 
amennyiben az ujjakkal történt a pontok megszámlálása.

Hogy a vak hamarabb készül el, annak oka az ő ujjainak ily
nemű munkában való jártassága, mert ő mindent a kezeivel szám
lál meg. Az épérzékű nem azért késik, mert nem érzi a pontokat, 
hanem mert ő kezeivel még sohasem számlált pontokat, ujjai ily 
műveletre még sohasem voltak beidegezve, azért irányt tévesztenek, 
egy helyen kétszer-háromszor húzza át az ujját, többször számlál 
egy pontot stb, Ily hibákba a vak nem esik, rég átsegítette őt 
ezeken gyakorolt izomérzése. Minthogy ez utóbbinak szerepe 
ebben az esetben és a következő kérdésben azonos, a részletezést 
alábbra hagyjuk.

3. Utolsónak maradt a legizgatóbb kérdés, melynek magya
rázatára, tudom legkiváncsiabb szakember és laikus egyaránt: 
Miért nem tudják a legfinomabb tapintású épérzéküek a vakok

10Magyar Gyógypedagógia.
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írását egyáltalában olvasni, vagy csak nagynehezen kibetűzni, míg 
a rossz tapintású vak folyékonyan olvassa ?

Itt először átadom a szót Kunznak, aki több orvosi és peda
gógiai német szakfolyóiratban szintén foglalkozik a Greisbach-féle 
adatokkal, melyeket ugyan más szempontból tárgyal, mint ez az 
értekezés, de a fenti kérdést ő is fölveti s rá a következőkben 
válaszol:

A vakok írásában a pontok 2V4-  3 mm.-nyi távolságban 
vannak egymástól. Egy betűnek egyes pontjai között a távolság 
csak kevéssel kisebb, mint két betűnek egymástól való távolsága. 
Ha tehát egy három betűből álló szó középső betűjére ráhelyez
zük mutatóujjunknak 15—17 mm. széles végső percét, ez érinti 
nemcsak a középső betű pontjait, hanem az első betűnek máso
dik függőleges pontsorát és a harmadik betűnek első függőleges 
pontsorát is. Minthogy azonban a mutatóujj tapogató végső 
perce alul gömbölyded, a középső betű pontjai jobban bemé- 
lyednek az ujj bőrfelületébe, mint az első és harmadik betű pont
jai. Következőkép a középső betű pontjai jobban érezhetők, mint 
a szélsőkéi. A finom tapintású embert tehát az utóbbiak zavarni 
fogják a középső betű fölismerésében, mert nem tudja mely pon
tok tartoznak együvé, összecseréli őket; míg a durvatapintású 
egyénre nézve, aki ezeket alig vagy egyáltalában nem érzi, e 
zavaró körülmény elmarad. Ezért tanul tehát meg könnyebben 
olvasni a gyengébb tapintású növendék, mint a finom tapintású; 
ez az oka, hogy a későbbi korban, tehát mint volt látók rend
szerint érzékenyebb tapintású megvakultak, oly nehezen sajátítják 
el a braille-olvasást; ezért oly meddő a vakok látó tanárainak 
fáradtsága, hogy a pontozott írást tapintva tanulják meg olvasni.

Griesbach úgy találta, hogy 37 vak közül 33-nál, de 56 ép- 
érzékű közül csak 5-nél „nem keletkezik gyenge nyomásra tapin
tási érzés“ ; vagy mint Kunz máshelyről idézi Griesbachot „a vak 
2—5 gr. nyomáson alul nem képes tapintási benyomásokról (érzé
sekről) számot adni.“ Nos e kísérleteken alapuló megjegyzések és 
Kunz előbbi magyarázata, amely a vakok olvasási képességét 
épen gyenge tapintásuknak tulajdonítja, e részben fedik egymást.

Én a magyarázatot első olvasásra elfogadtam, mert egyszerre 
világos lett előttem, ami fölött oly sokszor gondolkoztam, s amit 
semmiképen sem tudtam összeegyeztetni, hogy t. i. épen leg
ügyetlenebb kezű növendékeink s általában azok, akik a reáliák 
minden ágában a legkevesebbet produkálnak, azok a legjobb 
olvasóink. Rögtön megértettem Griesbach grammjai után azt, ami
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az előbbiekre vonatkozó minden kombinációmban a legjobban 
konfundált, hogy t. i. miért épen a legjobb olvasók azok, akik a 
természetrajzi tárgyakat a ropogásig nyomják, szorítják, valósággal 
agyontapogatják, a madarak tolláit össze-vissza borzolják, míg 
végre is félre ismerik azokat; holott a régi elv szerint, mely az 
olvasási készségből a tapintóérzék fejlettségére következtetett, épen 
ezeknek kellene a leggyengédebben bánni az érzékeltetési esz
közökkel.

Kunz magyarázatát tehát — ismételem — alapjában helyes
nek találom, de nem tartom teljesnek. Kunz kifejtette, hogy a 
kevésbbé érzékeny tapintású tanuló a leírt szóban a betűket azért 
ismeri meg biztosabban, mint az érzékeny tapintású, mert a szom
szédos betűk pontjai őt megfigyelésében nem zavarják. De azt, 
hogy mi tájékoztatja a tanulót egy pillanat alatt abban, hogy mely 
pontcsoport alkot egy betűt, erre nézve nem elégséges ez a ma
gyarázat, mert ez csak addig elégíthet ki bennünket, míg a sor
ban egyetlen betűnek a megismeréséről van szó, amelyen a tanuló 
ujja már eleve rajta van. De olvasás közben máskép alakul a 
helyzet. Itt elsősorban a betűközök nagysága és az egy betűben levő 
pontközök nagysága és ezek összehasonlítása az irányító tényező. 
Ha e között a két nagyság, illetve távolság között különbség nem 
volna, hiába érezne a vak csak kevés pontot (csak két függőleges 
sort), nem volna képes olvasni, mert nem tudná mely pontok 
alkotnak egy betűt, melyek tartoznak össze, melyek nem ?

Magamról tudom, hogy mikor a braillet tapintás útján akar
tam megtanulni olvasni, ez volt a főnehézség. Ha sajátságos 
alakjuknál fogva jól ismert betűkből állítottam össze és írtam le 
magamnak egy-egy rövidke szót, azt csak úgy tudtam elolvasni, ha 
minden betű után egy-egy betűhely üresen maradt; rendesen hézag 
nélkül leírva nem, mert nem voltam képes különbséget tenni a betű- 
köz és az egy betű ponttávolságai között s így nem tudtam mely 
pontok alkotnak együttvéve egy betűt. Mikor az egyes betűket tanul
tam, akkor is a legnagyobb nehézséget a pontok egymástól való 
távolságának, továbbá fekvési irányának meghatározásában éreztem. 
A későbbi korban megvakultaknál is ez az olvasni tanulás legfőbb 
akadálya, nem pedig a pontok érzése, amelyeket elvégre minden 
ember megérez. Hogy a kevésbbé érzékeny tapintású embernél a 
szomszédos betűk pontjainak zavaró hatása elmarad, jobban 
mondva az a körülmény, hogy az ily ember mindig kevesebb 
pontot érez (vagy érez élénkebben), mint a finom tapintóérzékű: 
ez az előbbire nézve határozottan nagy előny; ebben Kunznak

10*
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tökéletesen igaza van. De ez csak az egyik előny, mert egy másik, 
a vaknak a folytonos gyakorlat által a látóénál bizonyos tekinte
tekben jobban felődött izomérzése, mellyel a pontok egymástól 
való távolságát és fekvési irányát határozza meg.

Sajnos, hogy nem mondhatjuk: minden tekintetben. Mert pl.a 
kemény, puha, merev, hajlítható, szilárd, gyönge, könnyű és nehéz 
mértékének meghatározásában az én tapasztalatom szerint a vak 
nem képes többre, mint az épérzékű. De a kis terjedelmű kéz- 
és ujjmozgások távolságának (értem a mozgás kezdetének és meg
szűnésének egymástól való helyi távolságát) és a kisméretű moz
gások irányának megitélésében határozottan túl tesz a látón. A 
braille-olvasásban való előnye az épérzéküvel szemben jórészt 
ennek tulajdonítható. Behatóbb kutatások, azt hiszem Kunzot is rá 
fogják erre vezetni. Ennek kell tulajdonítanom Ansaldi kísérletében 
is a vaknak fölényét.

Általában azt mondhatjuk, hogy azokban az apró műveletek
ben, amelyeknél az épérzékű kizáróan a szemét használja, a vak 
izomérzését a gyakorlat a látóénál határozottan jobbá tette.

Az izomérzésnek *) ezen kicsiny, de a vakra nézve rend
kívül fontos tere volna tehát az egyedüli pont — szerintem — 
a vakok négy érzékszervre támaszkodó érzékelésében, amelynek 
tökéletességében a vak felülmúlja az épérzéküt.

*
Ha ezekután nem egy kedves elvünktől érezzük magunkat 

megfosztva, kérjünk számon mindent Griesbachtól, ki a tudomány 
hidegségével elénk rakta száraz számait, hogy tanulmányozzuk 
azokat.

A laikus nézeteit azonban sem Griesbach mérései, még 
kevésbbé e fejtegetések nem fogják megváltoztatni, az kétségtelen. 
Nem is kell. Az a sok érdekes és tüneményszerű jelenség, ame
lyet a laikus ezirányban a vakok között tapasztalt, sohasem volt 
még ártalmára a vakok ügyének, sőt ellenkezően — használt. 
Mert csodálkozást keltett, sokszor tiszteletet szerzett a vaknak és 
mindenkor elérzékenyítette a szíveket s jótékonyságra indított. 
Sokat köszönhetnek a vakok ezen körülménynek különösen régebben, 
a modernkor előtti időkben, amikor a természettudományok fejlődése 
az emberi értelmet minden irányban még meg nem nyitotta, ami
kor az emberiség gondolkozása még könnyen hajlott a misztikus 
felé. Valósággal anekdotaszerű dolgokról olvashatunk azon idők-
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*) Az izomérzést rendesen a tapintóérzésben bennfoglalva szokták érteni.
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bői. Színek, színharmóniák megítélésére használták a vakokat, sőt 
akadt olyan vak is Párizsban, akit elsőrángú divat-szabók alkal
maztak a színek és formák kiválasztásánál. Hogy mily véleménnyel 
voltak az ily élelmes vakok saját tudományukról és alkalmazóik
ról, az természetesen örök titok maradt, mert az őszinteséggel 
egyik sem cserélte föl jólétét. Ma már hiába hirdetne ily képes
séget magáról bármely vak, nem élne meg belőle.

Ismételjük tehát a laikus helytelen fölfogása e tekintetben nem 
árthat, de nekünk szakembereknek okvetlenül más szemüveget kell 
felvennünk az egyes jelenségek vizsgálásánál, hogy helyes taní
tási módszereket alkalmazhassunk.

üti jegyzeteimből.*)
Irta : Simon József.

A jövő harcát a szellem harcolja meg. Az eszközök: a toll, 
a körző, a véső; a hátvéd: az alkotások s a serkentő erő az az 
örök igazság, hogy csak az eszme győzhet, mert az anyagnak a 
napjai meg vannak számlálva.

Nemzeti kultúránknak a legkiválóbb fokmérője az a sok 
mondhatni módfelett sokféle kultúrintézmény, amely mind arra 
hivatott, hogy a kultúrát, mint szellemi közvagyont szétosztva 
plántálja el ép és nem ép testbe — lélekbe egyaránt.

Az egyénnek joga mily mértékben van itt respektálva?!
S hogy a fogyatékos is el ne essék, hanem meglevő lelki

tulajdona kifejlesztessék mennyi és minő intézményeink vannak?!
S abban mily lelkes munka, s az egyéni jognak mily tiszte

lete, mily szeretete található fel?!
Mily szerencsés, aki bármily elhivatás előtt állva iránymutatót, 

útjelzőt talál maga előtt; az eszmét látja amint a mester keze a 
durva anyagból szedi ki a drága szemeket, vagy az életnélküliből 
is szikrát csihol, az értelem szikráját.

Ilyen szerencsések voltunk mi, a gyógypedagógiai hallgatók.
Az eszmét láttuk megvalósítani; láttuk, lestük, hogy az em

beri behatás nyomán hogyan tör elő az értelmi élet hangos meg
nyilatkozása s hogyan bontakozik az ki, mint gyönge hang, hogy

*) A gyógyp. képző I. éves hallgatóinak múlt évi tavaszi tanulmány- 
útjálioz fűzött elmélkedések.
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megerősödve kifejezze azt, amit az emberi ügyesség és ügyszere
tett bevitt az értelem kibővített tárházába.

Az utat, az irányt láttuk magunk előtt, felmutatva azt is, hogy 
eljárásaik fontossága s a gyermekanyag életszükséglete nem enged
het pihenést a munkában, hanem lelkes fáradozással valő előre
törést láttunk, ahogyan a cél szolgálatába bocsájtanak testi és lelki 
erőt egyaránt.

* *
*

Hazai gyógypedagógiai intézeteink egy néhányát látva, meg
állapíthatjuk, hogy egész oktatási eljárásunk, módszeres berendez
kedésünk szilárdon ragaszkodik azokhoz az elvekhez, amelyek a 
tanterv összeállításában alapvetőkként szerepeltek és szerepelnek.

Az a szellem, amely annak megalapozásában domináns volt, 
az nyer alakot a kivitel többféle egyéni megoldásában.

A keretek azok az utasítások, amelyeket a tanterv határozott
sággal megállapít; a részletkérdések megoldásában már az egyén 
pedagógiai tapintata és tanítási rátermettsége szerepel.

A szellemi vagyon, amit átviendők vagyunk a növendék
anyag lelki kincsévé egy és ugyanaz, csak a helyi körülmények 
átalakításának, illetve hatásának engednek tért, vagy adnak a ke
resztülvitelben elsőbbséget és több fontosságot.

Így azt hisszük, hogy hazai gyógypedagógiai intézeteink 
anyagfeldolgozása az egész vonalon egy időben szinte a legna
gyobb pontossággal egyenlő előhaladásban volna található.

Tehát az anyag, az utasítás, a szellem egy, egy szellem uralja 
valamennyit, csak a kivitel ad annyi különbséget, a mennyit a 
pedagógiai eljárás egyénenkint és helyenkint célravezetőbbnek Iát 
és tud.

Az utasítás egy, a szellem az eljárásokban ugyanaz, csak az 
egyéni módszeres eljárások osztják szét az anyagot növendékeink 
között különbözőképen.

S lehet-e ez másképen!? Nem, hiszen másként vége volna 
az egyéni ügyességnek, s vége volna az egyénnek magának is, 
mert akkor nem önálló és nem egyén volna az, hanem valami 
más, . . . .  talán eszköz. Eszközzé pedig gondolkozó fő nem 
akarhat lenni, hanem munkás, hivatott munkás és nem egyéb.

Az egész oktatásügyünket megalapozó tantervűnk, mintha 
vaskapcsokkal szorította volna össze azokat a szükségeket, amiket 
a gondjainkra rendelt növendék-anyag tőlünk igényel, s mintha 
az utasítás minden betűje magában foglalná azt a lelkes munka-
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szeretetet, amit oktatásügyünk munkásai tevékenységéből kisugá
rozni láttunk.

Az egyéni eljárások gyökérszálai ott futnak szét a gyermek- 
anyag megnyilatkozási vágya felkeresésében. Egy-egy bányász 
valamennyi, akik apró mécsvilágokkal ezernyi akadály elhárításá
val férkőznek a legszebb emberi kincshez, az értelem csirájához, 
hogy kifejtve azt gyarapítsák, s így részese legyen a siketnéma 
gyermek-csapat az emberi szellem alkotásainak. Művészet kinyitni 
az elmeélet lecsukott zsilipjeit s bevezetni oda a szellemi áramlatot, 
hogy hasson, munkáljon az.

Ha csak egyet is sikerül kimenteni az értelmi élet lengéséből, 
már is haszonnal munkálkodtunk, de hányán mentődtek meg ed
dig!? Mily sokan!

S hogy e felemelő, nemes munka szerencsésen kiválasztott 
embereket kapjon munkásokul, a képzőn szerzett szép elméleti 
és gyakorlati tudás után is, mindenhová el kell vezetni a munká
sokúi szegődőket, ahol a pedagógiai rátermettség s az ügyszeretet 
annyi széppel, nemessel és felemelően gazdag eredménnyel lepte 
meg magyar kultúránkat.

Hadd tanuljon még többet tudni, és az ügyért lelkesedni.
Ezek a gondolatok születtek meg, amikor az emberi kultúra 

terjesztésének ilyen műhelyeit szemléltük, s a bennők folyó építő 
munka végzését és az eljárási módok különféleségét figyeltük, 
lestük.

* **

Gyógypedagógiai oktatásügyünk kizárólagosan az egyéni 
oktatáson, az egyén oktathatóságán épül fel. S mivel a tudomány 
mai állása szerint oktathatlant alig, vagy csak keveset ismerünk, 
így az oktatási alanyok száma elég magas számarányokat mutat.

S ezeken számbavehető eredményt felmutatni, elérni a taní
tani tudás fokmérője az.

Szigorúan és kizárólagosan egyéni, a gyermek-anyag fejlő
dési elmaradottsága, vagy fogyatékosságához való eljuthatás és 
eljutás adja rneg az eredmény nyitjának a kulcsát.

Ezt kikeresni, ezt megtalálni az egyéni képesség és az egyéni 
módszer sikerét jelenti.

Mélyreható szemekkel kikeresni a fogyatékosság mellett meg
maradott szellemi élet gyökérszálait s áthidalni azt a tátongó mély
séget ami a fogyatékos és az ép között visszarettentően áll, ez 
az egyéni módszer és tanítási képesség diadala.



Egyéni módszerre szert tenni, ez ránk fiatalokra, az ügy 
leendő munkásaira nézve, a helyzet kulcsa. A letűnt egy év alatt 
a főváros gyógypedagógiai intézeteiben oly sok, oly szép és 
annyiféle tanítási eljárást szemléltünk; tanulmányúinkon a 9 nap 
alatt is hány és hány célravezető eljárás ragadott meg, s a külön
féle és különböző eljárások minő haszonnal kecsegtetnek, ki tudna 
erre kielégítő feleletet adni ? Egyet bizonnyal tudunk, hogy eddigi 
készültségünkhöz a nekünk tetszők hozzászegődtek, az esetleges 
hiányokat kipótolva, magunk magunkból formáltunk újabb alakot, 
újabb embert, újabb pedagógust.

S ha ez alakulás és kipótoltatás úgy sikerült, hogy abból 
oktatásügyünk odaadó munkásságunkkal csak egy lépést is előre 
tesz, akkor a ránk költött összegeket apróra váltva, de megsok
szorosítva adjuk vissza munkánkkal, képességünkkel. Úgy legyen!
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KÜLFÖLDI SZEMLE.
Néhány külföldi siketnéma-intézet.

Rotterdami intézet.

Hollandiának emez élénk kikötővárosából írja esperanío nyel
ven Nyvessel rajztanár A. F. Fehmers ottani siketnéma -intézeti 
igazgatótól kapott információk alapján a következőket: A rotterdami 
sn.-intézet 1853-ban nyilt meg. Hollandiának közel 500 tanköteles 
siketnémája közül mintegy 160 Rotterdámban tartózkodik. Azon
ban nem minden tanköteleskorú siketnéma részesül az oktatás és 
nevelés áldásaiban, mert Hollandiában a tankötelezettség nincs 
kimondva a siketnémákra.

A rotterdami intézet tisztán externatusos. A külső terüle
tekről beadott gyermekek privát családoknál vannak elhelyezve. 
Az intézetben tisztán német-rendszer szerint tanítanak. Egy-egy 
osztályban maximális létszám 10 —12. A tanszemélyzet tanári címet 
élvez. A siketnéma oktatáshoz szükséges ismereteket az intézetnél 
való alkalmazás után szerzik meg, de bizonyos vizsgázási feltétel
hez van kötve véglegesítésük. A siketnémák szakoktatására jogosí
tott tanárok minimális fizetése 1500 Flórén, mely a mi forintunk
nak felel meg. A maximális fizetés nincs megszabva, de a kor
hoz mért előléptetés szerint halad. A tanárok fizetésüket az iskola 
elöljáróságától kapják. Ugyancsak az elöljáróság fedezi az intézet 
egyéb költségeit is. A rotterdami intézet átlag évi 50,000 Floren-be 
kerül. Az intézetből kikerült növendékek valamely mesterséget 
tanulnak meg, de azután nincs az intézetnek semminemű össze
köttetése velük. Hollandiában a siketnémák részére nincs semmi
nemű asylum-íé\e intézmény. Érdekes, hogy ezen levelezőm ada
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tai alapján a siketnémáknak a normális iskolákba való áttételéről 
semmit sem tudnak, míg egy másik levelezőm ff. I. Bulthuis vám
felügyelő írja, hogy Dríebergen-ben találkozott egy gazdag siket
némával, aki 4 nyelvet beszélt és azt mint siketnéma tanulta meg. 
Valószínűleg privát oktatás eredménye ez a siker. Ugyancsak ez a 
levelezőm írja, hogy Rotterdámban rendszeresen tartanak isteni 
tiszteleteket a siketnémák számára.

A rotterdami intézetnél régibb intézet Hollandiában a gronin- 
geni, amelyről a múlt számban írtam. A Szt-Michiels-Gesteli is ha
marább megnyílt, amennyiben azt 1840-ben nyitották meg. Ennek 
az intézetnek 1876 óta C. J. A. Terwindt az igazgatója.

Legújabb intézet Hollandiában a dortrechti, mely 1891-ben 
nyílt meg. Ennek az intézetnek 1907-óta A. Kés az igazgatója.

Drezdai intézet.
Erről az intézetről nem mint kevésbbé ismertről akarok 

írni, hanem épen mert több kartársam előtt ismeretes ez az inté
zet, fel akarom hívni szíves figyelmöket arra, hogy milyen válto
zásokon fog keresztül menni a közel jövőben. A régebben nagy 
telekkel bíró siketnéma intézet növendékei épen olyan kis fővárosi 
udvaron vannak most összezsúfolva, mint a mi budapesti intéze
tünk sápadt növendékei. Az intézet volt telkén szép emeletes 
paloták támadtak. Az intézet igazgatója most minden idegen láto
gató előtt azzal kezdi kedves felvilágosítását, hogy az intézet épü
letét hygienikus szempontból nem szabad elbírálni, hiszen már 
csak egy évig marad e humánus intézmény ezen ósdi épületben. 
Az intézet fejlődése folytán igazán annyira összezsúfolva van már 
e helyiségben minden, hogy például a rajzot is a tornateremben 
kell tanítani. Egyedül az imaház az, mely mutatja, hogy valamikor 
tágasabb, kényelmesebb elhelyezkedés lehetett ebben az intézet
ben. Az imaházról azt a felvilágosítást kaptam ott személyes láto
gatásom alkalmával, hogy ez összekötő kapocs az intézet és az 
intézetet elhagyott siketnémák között. Minden vasárnap ellátogat
nak ide a Drezdában tartózkodó siketnémák és így az intézet 
jótékony hatását egész életükön át érezteti velük. Mély lélektani 
hatása van ennek a rendszernek. Hivatalos jelentésemben is fel
említettem, most pedig felhívom reá nyilvánosan kartársaim 
figyelmét.

Egyébként Drezdában minden kellék meg van ahhoz is, hogy 
az eksztenziv fejlesztés mellett intenzive is eredményeket érhes
senek el. Plánén külvárosban van ott óvoda. Van iparos-tanonc
iskola. Van leány ipari-képző nő-asylummal kapcsolatban. Ez 
utóbbi most bérházban van. Mindezen intézmények, habár most szét
szórtan vannak elhelyezve, mégis egy igazgató vezetése alatt 
állanak.

A jövő évben, 1910-ben azonban centralizáltainak. A szom
szédságban, illetve a közelben lévő vakok intézetét fogják a siket
néma intézmények számára átalakítani s részben kibővíteni. Ide 
fog jönni még a női asylum is, természetesen külön pavillonba.
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A vakok már a múlt iskolai évben Kemnitzbe lettek áthelyezve, 
akol is a hülyék modern berendezésű telepével kapcsolatban a 
vakok is pavillon-rendszerű intézetbe jutottak.

Mintegy 30 paviilon áll már itt a gyógypedagógia eme két 
ágán levő fogyatékosak számára.

Megyesi János.

Esperanto jelnyelv. Hogy milyen erősen tartja magát a 
jelnyelv, az ujj-abc a siketnémák némely külföldi intézeteiben még 
ma is, eléggé bizonyság erre az, hogy Birminghamből egy F. W. 
fiipsley nevű kollega az esperanto lapok útján felhívja a szak
emberek figyelmét arra, hogy az akcentes esperanto betűk részére 
talált-e már ki valaki ujj-betüket a kétkezű, avagy az egykezes 
siketnéma beszéd részére. Nevezett most kezdte meg az esperanto 
nyelv tanítását a siketnémákkal.

HAZAI HÍREK.
Náray-Szabó Sándor dr. miniszteri tanácsos, ügyosztályunk 

vezetője, folyó évi március 26-án Nápolyba utazott, hogy az inter- 
nacionális typhlológiai kongresszuson, melyhez a szemészeti is 
csatlakozik, a magyar kormányt képviselje. Úgy vagyunk értesülve, 
hogy a kongresszuson ő méltósága a vakok tanszereinek egy 
közös forrásból leendő beszerzési helyére nézve indítványt fog 
tenni. Az indítvány tényleg alkalomszerű és elfogadásával igen 
fontos érdekek valósulnának meg. Sikert kívánunk ő méltósága 
működéséhez és az elért eredményekért igen hálás lesz a vakok 
oktatásügye. Itt említjük meg azon körülményt is, hogy a kong
resszus egyik tárgyát képezi. „A szemorvos feladata a gyógyithatlan 
vakság elé néző egyénnel szemben“ cimü kérdés is, amelyet Szily 
Adolf dr. professzor 1906-ban, a magyar szemorvosok gyűlésén 
előadott és a Klinische Monatsblatter für Augenheilkunde cimü 
lapban is megjelent.

Kinevezés. A m. kir. vall. és közokt. miniszter folyó évi 
március hó 27-én 33510. sz. a. kelt rendeletével Együd Lajost, a 
siketnémák váczi intézetének tanárát a Vili. fiz. oszt. 3-ik fokoza
tába; Pischinger Nándort és Horváth Atillát, a vakok budapesti 
intézetének,zenetanárait a IX. fiz. oszt. 3-fokozatába; Szobolovszky 
Istvánt és Abrahám Jánost, a siketnémák körmöczbányai, illetve 
szegedi intézetének tanárát a X. fiz oszt. 3-fokozatába nevezte ki.

Ákos Istvánt, lapunk szerkesztőjét, a m. kir. belügyminiszter 
6 évi időtartamra a Gyermekvédő Országos Bizottság tagjává 
nevezte ki.

Látogatás. A gyógypedagógiai hallgatók folyó évi március 
hó 30-án Herodek Károly vezetése mellett megnézték a lovag
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Wechselmann és neje Neuschlosz Zsófia-féle vakok intézetét. A 
hallgatókat Adler Simon igazgató a tőle megszokott szívességgel 
fogadta s az intézet csinosan és praktikusan felszerelt helyiségeit 
rendre megmutatta. Kétségkívül az intézetben sok olyan látnivaló 
van, ami a hallgatók figyelmét lekötötte s maradandó emléket 
hagyott lelkűkben. Ez idő szerint tizenkét növendéke van az inté
zetnek, akik közt legérdekesebb egyéniség az olvasóink előtt már 
ismert vak-siketnéma leány, a tizenkét éves Egri Margit. Környe
zete és vak növendéktársai a kézujjak belső hat Ízületeire rajzolt 
Braille-féle írással könnyen és aránylag gyorsan érintkeznek vele. 
A hallgatók egyike — miután már ismeri a Braille-féle írásrend
szert — igen kellemes délutánt töltött Egri Margit társaságában; 
természetesen gondolataikat a Braille-féle jegyek tenyérbe írásával 
cserélték ki. Hő vágyát fejezte ki Margit, hogy az állami intézetet 
megtekinthesse. Jelenleg a Picht-féle írógépen dolgozik s Gárdo
nyi „Egri csillagok“ című regényét másolja lázas sietséggel.

A vakokat gyámolító országos egyesület a szegedi fog
lalkoztató műhelyek ellenőréül Séra Tivadart bizta meg. Séra 
Tivadar jelesen végezte a kereskedelmi iskolát s a múlt évi julius 
havától a vakokat gyámolító egyesületben a könyvelési munkála
tokat végezte. Sikert kívánunk működéséhez.

Szaktanácsi ülés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szak
tanácsa 1909. évi március hó 31-én a következő tárgysorozattal 
tartotta meg ülését:

1. A siketnémák temesvári intézete igazgatóságának az ipa
rostanonc-iskola óráira vonatkozó felterjesztése.

2. A gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam.
3. A siketnémák ungvári intézete igazgatóságának a növen

dékek biztosítására vonatkozó felterjesztése.
4. A siketnémák körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságá

nak február 22-iki és március 13-iki jegyzőkönyve.
5. A siketnémák jolsvai intézete tantestületének március 20-iki 

jegyzőkönyve.
6. A siketnémák szegedi intézete igazgatóságának mozgósí

tás esetén a bevonulás alóli felmentések iránti javaslata.
7. A gyógypedagógiai intézetek 1910. évi költségvetési elő

irányzata.
Érdekes látogatója volt a budapesti áll. gyógypedagógiai 

nevelő intézetnek ez évi március hó 30-án Lauffer Mártha híirn- 
burgi kisegítő-iskolái tanítónő személyében. Ez a külföldi kartárs
nőnk csaknem hibátlanul beszéli a magyar nyelvet, aminek magya
rázata az, hogy Budapesten született, innen azonban még kis gyer
mek korában elszármazott.

Cím változtatás. A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz
térium a 25.346 1909. számú rendeletével a gyengeelméjüek buda
pesti m. kir. orsz. intézetének címét „Budapesti állami gyógypeda
gógiai., nevelő intézet“-re változtatta.

Örömmel értesülünk, hogy a vakok kolozsvári intézetének 
tanári kara nagyobb mérvű agilitást fejt ki úgy a kolozsvári intézet
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fejlesztése, valamint más nagyobb városokban felállítandó vakokat 
foglalkoztató intézetek létesítése tárgyában. Legutóbb is — április 
3-án — Nagyváradon tartottak érdekes előadást Kolumbán Károly 
és Miiller Lajos collegáink. Növelte az előadás érdekességét, hogy 
3 vak növendéket is vittek magukkal és azokkal bemutatták a 
vakok írását, számolását, rajzolását stb. Az előadás a városháza 
dísztermében tartatott Glatz főispán, Miskolczy alispán és Rimler 
polgármester, valamint előkelő közönség jelenlétében, kik mind
annyian meghatva és a bámulattól eltelve hagyták el a termet az 
előadás végeztével. A helybeli sajtó is meleg szavakban emléke
zett meg az actióról. Úgy a tanárok, mint a növendékek ellátását, 
úti költségeit Nagyvárad városa viselte.

VEGYES.
Siketnémák jelei. Reuschert Emil berlini kartársunk egy 

nagyobbszabású, siketnémákról szóló pszichológiai munkát szándé
kozik kiadni, melynek egyik fejezetében behatóbban kiván foglal 
kozni a siketnémák jelbeszédével. Hogy munkájához kellő adat
anyaggal rendelkezzék, megkereste levélben a különböző nemzetek 
ismertebb intézeteinek igazgatóságait, köztük a siketnémák budapesti 
állami országos intézetének igazgatóságát is, melyben főleg a fel
nőtt siketnémák között használatos különböző, általa megnevezett, 
különösen elvont fogalmakat kifejező jelek leírását kérte.

Azt hisszük, hogy rendkívül becses munkát végezne az a kar
társunk is, ki a magyar felnőtt siketnémák által használt összes 
jeleket összeírná s megmagyarázná, illetőleg keletkezésük, vagy 
összetételük mikéntjéről felvilágosítást nyújtana. Ezzel a nem kicsiny- 
lendő eszközzel ugyanis közelebbről tekinthetnénk bele siketnémáink 
leikébe. S kérdés, vájjon ismerve a jelbeszéd szabályszerűségeit, 
hasonlóságait és különbségeit a hangzó nyelvvel szemben : a különb
ségek felderítésével, a rokonvortások szembeállításával nem tudnánk-e 
az eddigieknél is több jót cselekedni tanítási célunk érdekében ? 1 
Hiszen idegen nyelvek tanításánál is hányszor utalunk az anya
nyelvre l: Márpedig a jelbeszédet a siketnémák anyanyelvének tekint
hetjük. Es valamennyien jól tudjuk, hogy épp a siketnémák taní
tásánál nincs az „annyifélédnek és „sok“-nak az a fogalma, melyet 
a cél érdekét szolgáló legkisebb eszközzel is, haszonnal ki ne 
bővíthetnénk.

A hatodik érzék. Sokat írtak és beszéltek már a hatodik 
érzékről. Javai Emil dr., párisi orvos 1903-ban állította, hogy meg
találta a sokat keresett hatodik érzékszervet az akadály-érzékben, 
amely nagyon fontos vak embertársainknál. Javai dr. maga is vak 
és így a saját tapasztalataival ellenőrizhette a világtalanok előadását, 
akiket ebben a tárgyban kikérdezett. Hogy hol székel ez a titok
zatos akadály-érzék, arra nézve Javai szerint más és más a vakok 
véleménye. Néhányan az agy homlokrészén hiszik a hatodik érzé
ket, mások aféle mechanikai hatásokra vezetik vissza, amilyet a
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a denevérnél csodálhatunk, melynek az orrán egy darabka bőr 
annyira érzékeny, hogy a levegőmozgásról repülés közben meg
érzi a szembe kerülő akadályt. Az ilyen mechanikai magyarázatnak 
azonban ellentmond az, hogy épp a tárgyakhoz való lassú közeledés
nél érezték a vakok, hogy előttük valami akadály van, amit ki kell 
kerülniük. Egy szavahihető, értelmes vak ember Javainak így adta 
elő önmagán tett megfigyeléseit: Jól lehet vak vagyok, azért úgy 
zárt, mint nyitott helyen megmondom, van-e velem szemben vala
mely tárgy. Ha van, meg tudom mondani, hogy nagy-e, kicsi-e, 
egyedül áll-e, avagy más tárgyak társaságában ? Megmondom né
hány lépésről, hogy az észrevett dolog fából vagy téglából való-e, 
vájjon messze húzódó sövény, vagy egyetlen bokor-e ? Csupán 
azokat a tárgyakat nem veszem észre, amelyek jelentékenyen ala
csonyabbak a vállamnál. Az én impresszióm az, hogy a tárgyakat 
az arcom bőre érzi meg. Ha arcomat fátyol takarja el, semmiféle 
akadályt se veszek észre többé. Megérzem sétálásnál, hol van tér, 
hol vannak a házak, hol keresztezik egymást az utcák. Ez az uj 
érzékszervem nemcsak oldalt, hanem fölfele is működik és így 
megtudom mondani, hogy hol van az erkélye, vagy nagyobb ki- 
domborodása a palotának, mely alatt utam elvisz.

Javai dr. mindezekhez a következő adatokat fűzi: A hatodik 
érzék éjszaka és nappal egyformán működik és segítségével bár
mely vak ember észrevesz egy felhőt, mely elfogja a szemhatárt. 
Javai szerint a vörös és a violántúli sugarak jutnának itt szerep
hez. Kísérletet is tett néhány sugárral, melyek közül némelyik in
gerlőén hatolt a homlokbőrre, de például a rádium sugarai hatás
talanul maradtak.

Gorka Sándor dr. a Természettudományi Közlöny í. évi január 
1-én megjelent számában a következőképen ismerteti a vakok 
távolságérzékét:

Már régóta ismeretes a vakoknak az a tehetsége, hogy a kör
nyezetükben levő nagyobb tárgyakat bizonyos távolságból, tapintás 
nélkül, megérzik. Arra is van számos, megbízható megfigyelésünk, 
hogy a vakok ismeretlen helyeken is, feltűnően jól tudnak tájéko
zódni és határozott biztossággal kikerülik az útjokba eső nagyobb 
tárgyakat. Természetesen a vakoknak ez az érzéke nagy jelentő
ségű, mert a fenyegető veszély elkerülésére képesíti szerencsétlen, 
világtalan embertársainkat.

A vakok csodás távolságérzékét még ma is sokan új, mosta
náig ismeretlen „hatodik“ érzékszerv működésének tulajdonítják. E 
föltevés főleg Spallanzai egyik kísérletének eredményén alapszik. 
Ő a 18. század közepén úgy tapasztalta, hogy a denevérek teljes 
sötétségben is bámulatos biztonsággal surrannak el a sűrű háló
zatban kifeszített drótok között és ezt a tehetségüket akkor sem 
vesztik el, ha szemüket kivágjuk. E kísérlet tehát azt bizonyítja, 
hogy az állatok távolságérzése a látószerv működésétől független.

Később a fiziológusok egy része a vakok távolságérzékét a 
hallószerv működésével hozta kapcsolatba. Eelfogásuk szeiint a
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nagyobb tárgyaktól visszavert hanghullámok igazítják útba a vako
kat. Ámde ez a magyarázat sem vált be, mert ha a vak ember 
fülét vattával olyanformán eldugaszoljuk, hogy hanghullámok nem 
hatolhatnak hallószervébe, a távolságérzék bár kissé gyöngülve, 
továbbra is megmarad.

Legújabban Wölfflin E. bázeli egyetemi magántanár számtalan, 
meggyőző kísérletet végzett a vakok bámulatos távolságérzékének 
megismerése érdekében s a következő meglepő eredményekre 
jutott.

Nem minden vak embernek van egyformán fejlett távolság
érzéke; vannak olyan vakok is, akiknek távolságérzéke nagyon 
hiányos és fejletlen. Wölfflin negyven vak embert vizsgált meg és 
csak kilencen állapíthatott meg tökéletesen fejlett távolságérzéket. 
A „legérzékenyebb“ vak 1 m2 felületű és 3 cm. vastag fatábla 
jelenlétét, vattával elzárt füllel, 2 m. 30 cm. — 2 m. 40 cm.-nyi 
távolságból jelezte. Egy másik, kevésbé fejlett távolságérzékü vak 
ugyanezt a táblát csak 1 — 1'10 m.-nyi távolságból érezte meg. 
Érdekes, hogy a tábla felületének kisebbedésével körülbelül egyenlő 
arányban csökkent a távolságérzék ereje is. így pl. az a vak, aki 
az 1 m2 felületű táblát 2*30 m. távolságból megérezte, egy 70*cm2 
felületű táblát csak 1’40 1 '50 m. távolságból bírta megérezni.

A vakok távolságérzekük székhelyét egyértelműleg az arc
bőrbe, főleg a homlok és halánték tájékára helyezik. Wölfflin meg
győző kísérletei szerint valóban a homlok- és a halántéktáj a leg
érzékenyebb; utána következik a két arcfél, mégpedig a jobb 
arcfél rendesen^ érzékenyebb, mint a bal, de kivételesen előfordul 
ennek megfordította is. Legkevésbbé érzékeny a fej tarkó tájéka. 
A legfejlettebb távolságérzékü vak pl. előrehaladva a falat megé
rezte 4 m. távolságból, járáskor jobbról 3 m. 50 cm., balról 2 m. 
60 cm., hátulról pedig csak 2 m. távolságból érezte meg a 
szoba falát.

Wölfflin vizsgálatai alapján megcáfolja azt a nézetet, hogy a 
vakok csupán azokat a tárgyakat tudják megérezni, amelyek magas
ság dolgában legalább a hónaljukig érnek. Ha jól fejlett távolság
érzékű vakok fejüket lehajtották, kisebb székeket, asztalokat és 
egyéb hasonló tárgyakat biztosan megérezték. A távolságérzéshez 
valószínűleg okvetlenül szükséges, hogy a visszavert levegő-hul- 
lumok merőlegesen érjék a homlok tájékát. Külön kell hang
súlyoznunk, hogy a vakok távolságérzékük segítségével nemcsak 
a tárgyak távolságáról, az útjokba eső akadályokhoz való közele
désről, hanem a tárgyak nagyságáról és magasságáról is tájéko
zódnak. így pl. Wölfflin kísérleteiben a vakok mindig megtudták 
mondani, hogy előttük 2 m.-nyi távolságban a fal, vagy pedig a 
kísérleteknél használt fatábla stb. van-e, sőt a tábla nagyságáról 
és magasságáról is eléggé pontos felvilágosítást adtak.

A fiziologusok egy része a vakok távolságérzékét a bőr 
nyomásérzésével, másik része pedig hőérzésével, illetőleg helyér
zésével hozta összefüggésbe. Wölfflin kísérletei ezt az összefüg
gést is más világításba helyezik. Ő egy alkalommal az egyik vak
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ember fejét teljesen befedte, mellét és hátát azonban meztelenül 
hagyta; ha már most a távolságérzék a bőr nyomás-, hő- vagy 
helyérzékével kapcsolatban áll, akkor a távolságérzésnek, bár kis- 
sebb mértékben, ez alkalommal is működnie kell, mert a meztele
nül hagyott testtájak is tartalmaznak nyomás-, hő- és helyérzést köz
vetítő ídegvégződéseket. Ám a többszörösen megismételt kísérle
tekből mindig az derült ki, hogy a távolságérzék ilyenkor teljesen 
szünetel. Wölffiin kísérletei alapján nagyon valószínű, hogy a vakok 
távolságérzése csupán a háromosztatú ideg (nervus trigeminus) érző 
idegrostjainak működése.

„A Gyermek.“ Új alakban, de az eddigi szellemben szer- 
kesztetten került az olvasó közönség elé a magyar gyermektanul
mányi társaság közlönyének ez évi 1—3 egyesített száma. A III. 
évfolyamával eljuthatott oda, hogy a „Gyermekvédelmi Lapptól 
külön váljon s mint önálló folyóirat jelenjen meg.

A lap új száma alkalmul szolgál nekünk elsősorban arra, 
hogy Berkes Jánosnak a gyermektanulmányi társaság nyilvános 
értekezletén tartott előadását ígéretünkhöz híven ismertessük. „A 
gyengeelméjű gyermekek érzelem- és akarat világa címet viseli 
ez az értekezés s első helyen olvasható a közlönyben. Bátran 
lehetne általánosabb címet is adni neki, mert az értekezés Müns- 
terberg ezen mondásának szem előtt tartásával készült:

„A lélek nincs fejezetekre darabolva, mint egy lélektani tan
könyv. Az ember-ismerő vagy az egész embert ismeri, vagy sem
mit sem ismer belőle.“

Ez nagy igazság általában is, de még inkább megállja helyet, 
ha gyengeelméjű gyermekekről van szó.

Azzal, hogy a gyengeelméjűek feltűnőbb testi elváltozásairól, 
sajátos lelki életükről és megnyilatkozásukról megemlékezett s bizo
nyos pedagógiai vonatkozások ismertetésére is kiterjeszkedett, álta
lános képet nyújtott, amelyből a nem szakember is sok mindent 
ismerhet meg.

S mindezek dacára nincs ellentmondás a tartalom es a cun 
között, mert az általános keretben intenziven kidomborodik a tulaj- 
donképeni tétel is.

Azt hiszem szakembereket az érdekelheti leginkább, amit az 
értekezés a gyengeelméjű gyermekek érzelem- és akaratvilágáról 
mond. Lássuk hát a részt bővebben.

A gyengeelméjűek kedélyi állapota általában sivár s egyé
nenként roppant változó.

Amig a normális egyénekben a jókedv vagy rósz hangulat 
mindig erősebb, vagy gyengébb izgalmak hatása alatt jelentkeznek, 
addig a szellemileg fogyatékosaknak sem a lehangoltsága, komoly
sága, sem a szeszélyessége, félénksége, avagy hevesebb érzelmi 
kitörései a legtöbbször semmivel sem indokolhatók. Ha van is 
oka a gyengeelméjű gyermek érzelmi megnyilatkozásának, hevesebb 
érzelmi kitöréseik az azokat előidéző okokkal nincsenek egyenes 
arányban. Sajátságos jelenség az is, hogy náluk a jókedv és ked
vetlenség szintén indokolatlanul és igen gyorsan váltják fel egymást.
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Néhány igen jellemző példát hoz fel ezután, amelyek az 
előre bocsátottakat igazolják és szemlélhetővé teszik.

Az akarat jellemzése legszembeötlőbb ebben a mondatban: 
„Minthogy pedig az akarat leginkább azt teszi, amit az értelem 
óhajt, az értelem kívánsága pedig felette szűk körre szorítkozik, 
ebből a szellemileg fogyatékosok gyenge akaratereje könnyen 
megmagyarázható.“

Az akarat gyengesége a gyengeelméjű gyermeknek járásában, 
eveseben, öltözésében, játékában, tanulásában s minden tettében 
megnyilvánul. Lelki szegénysége s így akarat gyengesége felnőtt, 
korában is megmarad. Igazi egyéniség nem, is fejlődhetik közöt
tük, inkább csak egyes típusokat képviselnek.

A 14 nyomtatott oldalra terjedő s nekünk szakembereknek 
is nagyon tanulságos értekezés végűi a szellemileg fogyatékosok 
tanításáról mond el egyet-mást.

A második cikke „A Gyermekinek Nógrádi László tanár 
tollából való. A címe „Gyermek-vallomások“ s azokat a naplókat 
ismerteti meg velünk, amelyeket az író tanítványai a nagyszünidő 
alatt Írogattak. Az érdekes közlemény befejezése a következő 
számra maradt.

A harmadik cikk „A művészgyermekről s a zenének a gyer
mekre való hatásáról szól!“

Az „Amerikai gyermekrajzból“ írt cikk az Iparművészeti 
Muzeum karácsonyi kiállítását tárgyalja.

A „Könyvismertetés“, „Lapszemle“ „Gyermektanulmányi moz
galmak“ és a „Külföldi szemle“ rovata következik egymás után, 
melyeknek gazdag tartalma között találjuk ami lapunkról írt meleg 
hangú ismertetést is.

A füzet végén az előbbi szám tartalmának német és francia 
nyelvű összefoglalását találjuk. E kivonatokat állandósítják azzal a 
célzattal, hogy a magyar gyermektanulmányozást szorosabban bele
kapcsolják a nemzetközi viszonyba s hazai eredményeinket jobban 
hozzáférhetőkké tegyék a tudomány egyetemes haladása számára.

A társaságnak s közlönyének nagy feladatok betöltésére 
hivatott munkájához mi csak a legjobb sikert kívánhatjuk.

Gyermektanulmányi értekezlet. A magyar gyermektanul
mányi társaság f. évi április hó 1-én tartotta ez idei utolsó nyil
vános értekezletét. Az értekezés tárgya volt: „A környezet hatása 
a gyermekre.“ Előadta: Berend Miklós dr. egy. m. tanár.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909. 
évfolyamára előfizettek, illetve járulékait beküldötték: Kolumbán 
Károly Kolozsvár (félévre) 5, Stoklász János Pozsonybeszterce 
(félévre) 5, Az áll. tanítóképző „Eötvös“ önképzőköre Arad (félévre) 
5, Dekány Károly Kecskemét 10, All. tanítónőképző intézet igaz
gatósága Győr 10, dr. Kiasz Pál Budapest 10, Derbész Bertalan 
Budapest 10, Pápay Mariska Budapest 10 K.

Budapest, 19Ő9 április 7. A kiadóhivatal nevében :
Éltes Mátyás pénztáros.

= = = __ _  .... _____ _________ _____Vili., Mosonyi-utca 6.
Nyomatott Bichler I. könyvnyomdájában Budapest, Hl., Lajos-utca 94.
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A hivatalos lap május 11-iki száma szokott szűk
szavú stylusában közli, hogy 0  Felsége Náray-Szabó 
Sándor dr.-nak, a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott osztály- 
tanácsosának buzgó szolgálatai elismeréséül a Lipót-rend 
lovagkeresztjét adományozta.

Aligha tévedünk, a midőn a buzgó szolgálatok kö
zött első sorban azokat a szolgálatokat értjük, a miket 
O Méltósága a gyógypedagógiai oktatásügy fejlesztése 
körül teljesített. Kétségtelen azonban az is, hogy az 
utóbbi években, mint elnöki titkár, az oktatás egyéb ága
zataiban is jelentékeny szerepet vitt, nagy tudását, körül
tekintőgondoskodását és ügybuzgalmát ott is érvényesítette.

Nem a köteles tisztelet okából foglalkozunk az ő 
személyével vezető helyünkön, de szeretettel ragadjuk 
meg az alkalmat, hogy ragaszkodásunknak azzal a ben- 
sőségével, mely különleges oktatásunk minden munkását 
kell, hogy iránta áthassa s őszinte örömmel kívánjunk 
szerencsét úgy hisszük, úgy érezzük jól megérdemelt 
kitüntetéséhez.

Közel negyed százada, hogy gondoskodása a gyógy
pedagógiai oktatásügyre kiterjed. Ez a negyed század 
intensive és extensive is olyan nagy haladást tüntet fel, 
mely páratlan a maga nemében. Szerény eszközökkel, 
előítéletekkel, sokszor kicsinyléssel küzdve csak olyan 
szívós, öntudatos, buzgó és önzetlen munkásság érhette 
el azt az eredményt, melyet legjobban a gyógypedagó
giai intézetek, ma már hála isten elég tekintélyes 
száma bizonyít. Hivataloskodása kezdetén volt 2 siket
néma intézet kb. 100— 100 növendékkel és 2 iskola kb. 
15— 15 növendékkel, ma van 16 intézetünk és iskolánk, 
ezek közül 10 az utolsó évtizedben létesült, 1329 növen
dékkel. Volt egyetlen intézetünk a vakok számára s ma 
van 5 intézet kb. 300 növendékkel. A szellemileg fogya
tékosokat egy magán intézet fogadta be, ma már 11 
intézet és iskola fogadja szeretettel őket.

Az intézetek fenntartására az állam alig 200.000
nMagyar Gyógypedagógia.
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koronát fordított s ma 868.128 korona van beillesztve 
a költségvetésbe.

Beszélő számok ezek, olyan számok, a miknek 
emelkedése külön-külön egy-egy verejték cseppet jelent. 
Ez az extensiv fejlődés feltétlenül maga után vonta az 
intensiv munkásság gyarapodását is. Nincsenek olyan 
sikereink e téren, mint szeretnék, de az intensiv fejlesz
tés a hivatásos szakemberek kötelessége lévén e köte
lességek teljesítésében éppen az extensivitásnak nagy 
lépésekkel való előhaladása szolgált gátul.

Ami azonban a felsőbb hatóság^gondoskodásából 
kellett, hogy e téren is eredjen, azt 0  Méltósága meg
tette. A jobb tanerőképzés érdekében rendszeres tanító- 
képzést szervezett s ki tagadhatná, hogy a jelenlegi szer
vezet jóval fölötte áll a réginek. A partikuláris érdekek 
szlik látköréből kiemelkedve, magasabb, eszményibb 
célok megvalósítására törekedve, majdnem azt mondhat
nám az egyének akarata ellenére kellett a valódi érdekek 
szolgálatát célzó ezen intézményt létesítenie s nem tán- 
toríttatva el a jónak és helyesnek ismert iránytól, ma 
már nyugodtan mondhatja e l : Lássátok úgy volt helye
sebb, ahogy én gondoltam. És így helyesebb. Nemcsak 
az egyének magasabb értelmi képzettsége szempontjá
ból, hanem anyagi érdekeik szempontjából is.

És az irány kitűzésénél nem volt, aki segítségére 
sietett volna, sőt majdnem azt mondhatnánk, hogy inkább 
ellenséges érzülettel fogadták a jobb jövő ezen biztosabb 
alapját szolgáltató intézményt, semmint tárgyilagossággal 
és jóakarattal.

De mert az intézkedés nem a személyek kedvéért, 
vagy ellenére, hanem az ügy fejlesztése érdekében tör
tént, a siker el nem maradhatott.

De nagy sikkerei járt azon intézkedése is, hogy az 
új intézetek tanerőit az állam fizeti. Mindenesetre eldön
tetlen kérdés marad az, hogy a pénzbelileg nyújtott se
géllyel nem több intézet létesült volna-e, hogy a megyék 
és városoknak nyújtott állami hozzájárulás nem buzdí
totta volna-e ezek hatóságait hathatósabban új intézmé
nyek létesítésére, egy azonban minden kétségen fölül áll: 
az alkalmazottak anyagi és erkölcsi jólétét, társadalmi 
tekintélyét ez idő szerint az a mód védi meg legjobban.
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Egy a társadalomtól teljesen független testületet alkotnak, 
akiket a hivatás kötelezettsége nem bilincsel le a helyi 
társadalmi tényezők akaratához, akik tehát szabadon, 
meggyőződésük szerint folytathatják nemes hivatásukat.

Ez a gondoskodás, mely egyaránt kiterjedt úgy az 
ügyre magára, mint az ügy alkalmazottaira is, legszebb 
tanúság tétele jő szivének.

Az egymáshoz szorosabban kapcsolódó oktatási 
ágak egyesítése, az önmagukban még gyengébb ágaknak, 
az egyéni érdekek sérelme nélkül való, támogatása az 
előrelátásnak s vezetői képességnek bizonyságai.

Hogy ezeket a kiváló tulajdonságokat elismerte O 
felsége, a kitüntetés nagysága maga élénken tanúsítja. 
S hogy mi, a gyógypedagógiai oktatásügy napszámosai, 
Örömmel veszünk tudomást a kitüntetésről s megtisztelve 
látjuk benne ezt ami szerény s az állami élet ágazatában 
talán nem nagy jelentőségű, de humanitárius szempont
ból első sorban álló ügyünket, mert hiszen az ügy vezé
rének kitüntetéséből fény sugárzik magára az ügyre s 
annak kisebb hatáskörű munkásaira is, ez azt hiszem 
természetes.

Mi, akik napról-napra látjuk Ő Méltósága működését
s a személyes érintkezés közvetlensége folytán ismerjük 
gondolkodását, nem a befejezett munkásság jutalmának 
tekintjük a kitüntetést. Az alapozás, az épület felemelé
sének fárasztó munkálatai után még hátra van a betetőzés 
nemes és nagyfontosságú intézkedése, a fogyatékos ér- 
zéküek tankötelezettségének törvénybe iktatása.

A múlt kezességül szolgál a jövőre. Hisszük, hogy 
Ő Méltósága körültekintő gondossága, ügyszerető, kitartó 
buzgósága ezen igen fontos és nehéz feladatot is meg 
fogja oldani s a magunk részéről csak a gondviselést 
kérjük, hogy erőinek teljességében óhajaink és reménye
ink'teljesülése már a legközelebbi jövő eredménye legyen.

*
* *

A gyógypedagógiai intézetek tantestületei a kitüntetés alkal
mával testületileg óhajtották szerencse kivánataikat kifejezni. Az a 
nagyméretű tisztelgés azonban, Ö Méltósága határozott óhajára, 
elmaradt. Az összesség nevében azután a budapesti gyógypeda
gógiai intézetek igazgatói, kikhez az ungvári és jolsvai intézetek
nek éppen a fővárosban levő igazgatói is csatlakoztak, Berkes János

ll*
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szaktanácsi előadó vezetésével f. hó 15-én tisztelegtek Ö Méltó
ságánál.

Berkes János a következő szavakkal tolmácsolta az összes
ség szerencse kivánatait:

„Méltóságos Urunk! A magyarországi gyógypedagógiai 
intézetek tantestületei teljes összhangban, szeretetteljes együtt
éléssel vettek tudomást arról, hogy Ő Felsége Méltóságodat 
a Lipótrend lovagkeresztjével legkegyelmesebben kitüntetni 
méltóztatott.

Ép ily szeretetteljes együttérzéssel jelentünk meg Méltó
ságod előtt a hazai gyógypedagógiai intézetek képviseletében, 
hogy Méltóságodat e magas kitüntetése alkalmával üdvözöl
jük, e feletti örömünknek egyszerű, keresetlen szavakkal 
ugyan, de annál bensőségesebb érzéssel kifejezést adjunk.

Hazai oktatásügyünk történeti fejlődése bizonyítja, hogy 
nálunk az érzéki- és értelmi fogyatékosságban szenvedő gyer
mekeknek szinte beláthatatlan hosszú időn át nem volt jobb 
sorsuk, mint az ókorbeli spártai fogyatékos gyermekeknek, 
akiket mint tudjuk — a Tajgetosz hegyéről a mélységbe 
dobtak. Ily hatósági úton nem büntették ugyan őket, de mi
vel a testi és lelki épség csorbájával jöttek a világra, a tár- 
társodalom elvonult mellettük, félre lökte őket a koldussorra, 
a falu végére, az országúti árok szélére.

Jobb sorsuk akkor kezdett halványan derengeni, amidőn 
száz és néhány évvel ezelőtt az első intézmény számukra 
megnyílt. Ez idótól is azonban még majdnem egy évszázad
nak kellett elmúlnia, amíg e fogyatékosoknak legalább nagy
része, mely addig az elzüllésnek esett áldozatul, megmenthető 
reájuk az iskola áldása kiterjeszthető volt.

A megmentésnek ez az ideje Méltóságod nevével áll el
választhatatlan kapcsolatban. Amidőn Méltóságod a gyógy
pedagógiai oktatásügy szolgálatába szegődött, bölcs és éles 
látásával csak hamar megismerte e téren a hiányokat. Nem 
fösvénykedett az emberbaráti érzésével, ellenkezőleg nemes, 
odaadó és önzetlen fáradozással sietett a fogyatékosok meg
mentésére. Humanisztikus törekvései előttünk folytak le, azo
kat részleteznem nem kell. Azt azonban el nem hallgathatom, 
hogy annak eredményeit látjuk a szaktanács liberális intézményé
ben, tanítóképzésünk magas nívójában, intézeteink sokaságá
ban, egységes szervezetében, látjuk a beszédhibások tanfo
lyama mintaszerű intézményében és a gyermektanulmányozást 
szolgáló s a gyermektanulmányozás kiapadhatatlan forrásához 
a gyógyped. intézetekhez kapcsolt psychológiai laborató
rium működésében. Ez mind Méltóságod műve. Az egész 
vonalon emberileg tökéleteset, mintaszerűt alkotott. Alkotásai
nak hire nem is maradhatott országunk határain belül, kilé
pett a határon túl is a legtöbb művelt európai államba.

Ennek a nagy, önfeláldozó és önzetlen mukásságnak a 
kifejezése, elismerése a magas királyi kitüntetés is. Ebben az 
eredményekben gazdag munkásságban látjuk mi a magas
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királyi kitüntetés jelentőségét kicsúcsosodni. Nem a puszta 
udvariasság hozott tehát minket ide Méltóságod elé, hanem 
az, hogy gyógypedagógiai oktatásügyünk történetében egy új 
korszakot alkotó eredményes munkássága előtt intézményeink 
nevében mi is meghajtsuk a legteljesebb elismerésünk zász
lóját. De azért is jöttünk, hogy megmondjuk Méltóságodnak, 
hogy örömének mi is részesei vagyunk. Elhoztuk ide mély 
tiszteletünket, ragaszkodásunkat, elhoztuk meleg és őszinte 
üdvözletünket. Fogadja azokat Méltóságod tőlünk oly szive 
sen, mint amily melegen élnek ezek az érzelmek sziveinkben. 
Kérjük továbbá Méltóságodat, hogy intézményeinket s az itt 
működő egyéneket szeretetében, atyai jó indulatában továbbra 
is megtartani méltóztassék. Kívánjuk végül, hogy Isten Mél
tóságodat ügyünk javára sokáig, igen sokáig éltesse.“
Ő Méltósága az üdvözlésre körülbelül a következőkben 

válaszolt:
„Sokra becsülöm a magyar gyógypedagógiai oktatásügy 

terén működők ragaszkodásának és tiszteletének ama megnyi
latkozását, amely a Lipót-rend lovagkeresztjével történt kitün
tetésem alkalmából a tantestületeknek és igazgatóságoknak 
hozzám intézett üdvözlő irataiban, az önök szives megjelené
sében és szónokuk szavaiban kifejezésre jutott. Hogy meny
nyire szivemen viselem a testi és szellemi fogyatkozásban 
szenvedők oktatásügyét s az Önök érdekeit, annak legélén
kebb bizonysága, hogy amidőn néhány évvel ezelőtt Ő Exce- 
lenciája az elnöki ügyosztály vezetését bizta rám, ezen igen ter
hes munkakör elvállalása és ellátása mellett sem hagytam cserbe 
a magyar gyógypedagógusokat, azt az ügykört, amely teljesen 
szivemhez nőtt, amelynek fejlődése nekem annyi örömet oko
zott. Legyenek meggyőződve arról s ezt mondják el megbí
zóiknak is, hogy ha Isten élni enged, a jövőben is legfőbb 
törekvésem leend, hogy az Önök közreműködésével és 
támogatásával a magyar gyógypedagógiai oktatásügyet előbbre 
vigyem s ezen oktatásügy munkatársainak személyi érdekeit 
tőlem telhetőleg közmegelégedésre a legeredményesebben 
szolgáljam. Amidőn megtudtam, hogy a gyógypedagógusok
nak nagyobb küldöttsége kiván előttem tisztelegni, az Önök 
iránti szerétéiből arra voltam kénytelen kérni a szónokukat, 
hogy erről a tervről beszélje le a feljönni szándékozókat. Nem 
akartam ugyanis, hogy miattam felesleges költségeket okozza
nak maguknak a vidékiek s hogy munkakörüket rövid időre 
is elhagyják, érettem áldozatot hozzanak s növendékeiket meg
fosszák attól a tanítási időtől, amelynek minden perce kama
tozó reájuk nézve.

Hálásan köszönöm, hogy szívesek voltak ebbeli kérésemet 
figyelembe venni. Biztosítom mindnyájukat őszinte becsülésem
ről s még egyszer megköszönve a hozzám való ragaszkodá
sukat kérem, hogy engem nehéz munkámban továbbra is a 
megérdemelt támogatásban részesíteni szíveskedjenek.“
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A képességek megállapításának fontossága az 
oktatás szempontjából.

(Folytatás).

A lehető legegyszerűbb következtetéseket kívánom 
meg a gyermektől p. o. Miért van a kályhának ajtaja, a 
bekötött szemű gyermek miért nem tudja megtalálni az 
asztalra tett tárgyat, a vak miért tapogat (mert nem lát)? 
stb. vagy miért van a széknek ülője, támlája, lába? Mire 
való az embernek a szeme, szája, füle, orra? stb. A fele
letek igen különbözők, néha annyira tájékozatlanság s 
gondolkozás hiányból eredők, hogy szinte meglepők. Sok 
gyermek az ilyen kérdésekre egyáltalán nem tud felelni, 
másik azt mondja, hogy az orra arra való, hogy kifújja.

Az olyan feleletek, hogy a tyuk kávét eszik, egyál
talán nem meglepők városi gyermektől, aki p. o. tyúkot 
elevenen még sohasem látott, valamint az sem ritkaság, 
amidőn azt feleli, hogy a bárány is kanállal eszik. Nagyon 
jól tudjuk, hogy a gyermek sok mindent nem figyel meg 
eléggé, megnéz mindent, ami kíváncsiságát felébreszti, de 
igen keveset lát meg. Öntudatos szemlélés pedig vajmi 
kevés van benne s igazán ritkaság számba megy, ha vala
melyik eltudja számlálni, mije van a macskának, vagy 
kutyának. Nagyon óvatosan kell tehát megalkotni ítéle
tünket a gyermek képességeiről s egy két helytelen felelet 
még nem jogosít fel arra, hogy a képességet megtagad
juk, csak ösztönzésül szolgáljon arra, hogy fürkésszük a 
gyermek körülményeit, gyermeki élményeit s igyekezzünk 
megtalálni e módon a leikéhez vezető utat.

Meg kell még jegyeznem, hogy ezen kísérletezése
ket nem vizsgálat formájában teszem, hanem játék alak
jában, mert az elfogultság legyőzése miatt inkább játék
nak kell az egészet a gyermek előtt feltüntetni.

A megfigyeléseket egy közönséges fehér papírra 
jegyzem fel s többször győződöm meg arról, váljon az 
első tapasztalatot megerősíti-e a következő, vagy meg
dönti. Csak mikor már biztosnak érzem magam s ki 
merem mondani a véleményemet, akkor jegyzem fel a 
gyermek törzslapjára.

A gyengetehetségű gyermekek közt feltűnő sok a 
hibás beszédű. Van olyan gyermek, aki a mássalhangzók



közül alig tud egy-kettőt tisztán kimondani. Miután nem 
lehet előttem közönyös, hogy növendékem érthető kiej
téssel beszél-e vagy nem, gondosan megfigyelem, hogy 
az egyes hangok közül melyiket nem tudja akár önma
gában, akár szóban kiejteni. Külön ejíetetn ki vele az 
összes hangokat s megjegyzésem számokkal fejezem ki. 
A fokozatok között 1 a tiszta, 2 a kevésbé tiszta, 3 
hibás, 4 rósz, 5 felcserélt s 6 a semmit jelzi. A szavak
ban való kimondásnál a kísérleteket olykép eszközlöm, 
hogy minden hang mint kezdő, közép, vagy végző hang 
forduljon elő. Mindenesetre érdekes tapasztalat az, amit 
a kiejtés érthetőségére vonatkozólag tettem, az t. i . : 
hogy sok gyermek a hangot nem képes önmagában tisz
tán kiejteni, de szóban, tehát kapcsolva más hanggal 
teljesen érthető és tiszta a kiejtése. Az eredmény meg
állapításánál ez utóbbi körülményt veszem irányadóul, 
mert az a meggyőződésem, hogy a hangok önmagukban 
való hangoztatása gyakorlati értékkel nem bir, hiszen 
egyes hangokkal sohasem beszélünk, a szóban pedig a 
hangok mindig más és más képzési hellyel, más és más 
színezettel jelentkeznek. Ha tehát valamelyik gyennek a 
hangot önmagában nem a helyes színezéssel vagy mel
lékzörejjel mondja, nem tartom fontosnak, csak mikor a 
szóban, tehát kapcsolatban mondja ki, akkor legyen eléggé 
tiszta. Mindig megjegyzem, hogy a kiejtés általában milyen. 
Dadog, selypit, vagy orrhangon beszél-e a gyermek.

Külön rovatot szentelek a beszélő képességnek is. 
Azt vizsgálom, hogy a gyermek lelkében élő gondolat 
milyen alakot ölt, ha megnyilatkozni kíván. Megelég
szik-e egy szóval, vagy szükségét latja annak is, hogy 
bővebb, cifrább ruházatban jelentkezzék. A csacskaság, 
a bőbeszédűség nem mindig az értelem jele, valamint a 
hallgatagság, szűkszavúság sem az ostobaságé. Általában 
azonban még is áll az, hogy értelmesebb az az egyén, 
aki gondolatait kellő szavakkal tudja másokkal közölni, 
mint az, aki néhány szóval tud csak felelni. De azért a 
gyermek szülői környezetét is figyelembe kell venni. A 
falusi parasztgyermek „hát“, „nem“-je mögött néha igen 
jó értelem rejtőzik, míg a kifejezésekben gazdagabb gyer
mek kerekded mondatai középszerűségnek takaróiul szol
gálhatnak, Magam részéről az értelmi képesség megálla
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pításánál a beszélő képességet nem veszem figyelembe, 
de a gyermek fejlődésének pontosabb megállapíthatása 
céljából mégis megjegyzem.

Az értelmi képesség megállapításához a mennyiségek 
ismerete is alkalmas bizonyíték. Nem szabad azonban 
felednünk, hog^ a gyermek a mennyiségeket felismerheti, 
bárha megnevezni még nem is tudja. A kísérleteket tehát 
kettős irányban végezem. Keresem, hogy a gyermeknek 
egyáltalán van-e a mennyiségek közti különbségről tudata 
s másodszor bír-e a mennyiségek helyes nevével. Azonos 
tárgyból 2—3 darabot teszek külön-külön s felh ívom, 
hogy válasszon, melyik csoportot akarja. Cukrot, gyümöl
csöt stb. is felhasználok ilyen alkalomkor. A helyes fele
let után a menynyiséget szaporítom, míg a megkülönböz
tetés határát el nem értem.

Azután számláltatok a gyermekkel. Van több gyermek, 
aki a mennyiségeket 5— 10-ig is képes számlálni. Majd 
arról győződöm meg, hogy tudja-e melyik csoport több, 
melyik kevesebb? Többször tapasztalom, hogy egyik
másik gyermek emlékezetből 10-ig tud számlálni, de mi
helyt golyóval, vagy pénzzel számláltatok, összezavarodik.

Ezek a kísérletek befejeztetvén, a törzslapokat kitöl
tőm s előttem áll a gyermek testi és szellemi állapota.

A törzslapok összehasonlítása többfélére tanítja meg 
az embert. Egyik érdekes tapasztalat, hogy 16—20 gyer
mek között alig találkozik 2 hasonló fejlettségű, hasonló 
képességű egyén. Vagy a szóbőség, vagy a megfigyelő 
képesség, vagy az ítélő képesség mutat néha feltűnő elté
réseket. Az eddigi kísérletek nem nyújtanak még elég 
biztos támpontokat arra nézve, hogy az összefüggés a 
különböző képességek között minő szilárd, hogy^egyik 
képesség milyen arányban van a másikkal stb. Egy ered
ményt azonban már levonhatok a tapasztalatokból, azt 
t. i. hogy a szóbőség, a tárgyak nevének ismerete, a 
napi élet jelenségeinek közölni tudása a legtöbb esetben 
nem áll arányban a gyermek értelmi képességeivel s az 
a gyermek, akivel elég értelmesen beszélgethetek úgy a 
környezetben előforduló dolgokról, mint a napi élet jelen
ségeiről, legtöbbször az egyszerű következtetéseket nem 
képes megérteni s lelkében a látottak és tapasztaltaknak 
csak egyszerű másolatai vannak meg.
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Azt hiszem kartársaim igazat adnak nekem abban, 
hogy első kötelességem a reám bízott gyermek anyagot 
kiismerni. Meg kell, hogy győződjem arról, minő isme- 

') retekre s minő képességekre támaszkodhatom, hogy az 
osztály anyagát elvégezhessem, de tudnom kell azt is, 
hogy melyik gyermeknek minő szemlélettel, milyen kife
jezésekkel kell az elvégzendő anyagot közölnöm. Ezt a 
fenntebb körvonalozott kísérletek nélkül nem tudnám 
megtenni. Nem elveszett idő tehát az, amit e célra fel
használok, hanem az alapvetés munkásságom eredmé
nyeihez.

Mennyiben fontos a képességek megállapítása az 
oktatás szempontjából, azt az alábbiakban kívánom rövi
den fejtegetni.

Bármely osztály anyagának feldolgozásáról legyen is 
szó, mihelyt a gyermek szellemi képességeit megállapí
tottam, már tudni fogom, minő eszközökkel, minő módon 
érhetem el célomat. Előre kell bocsátanonr, hogy azt a 
bizonyos, sokszor hangoztatott kifogást, hogy a gyer
mekek az osztály számára nincsenek jól előkészítve, nem 
fogadhatom el. Sohasem lehetnek jól előkészítve, mert 
az ismeretek legtöbbje, amit a mi iskoláinkban nyújtunk, 
többé kevésbbé mindig ismert, bárha nem minden vonat
kozásban is és mégis ismeretlen. Nem tartom a jó tanítók 
közé sorolandónak azt, aki ilyen kifogásokkal akarja a 
csekély eredményt, vagy eredménytelenséget menteni. 
Hiszen akkor első sorban az első osztály tanítója véde
kezhetnék azzal, hogy a gyermekek otthon a szülői ház
ban nem nyertek megfelelő előkészítést. Tudjuk, úgy 
van; de tanításunk éppen e tudásra, illetve tudatlanságra 
kell, hogy támaszkodjék, valamint a felsőbb osztályok 
tanítója is figyelembe kell hogy vegye először, hogy 
a már tanult ismeretek is elhomályosodnak emlékezetünk
ben, s így a gyermek emlékezetében is s másrészt, hogy 
a tanítási modor, a kérdezés és előadás módja közt fel
tétlenül fennálló különféleség miatt nem felelhet új tanítója 
szája íze szerint.

De ez a kifogás tarthatatlansága már magából azon 
tényből is kiviláglik, hogy ugyanazon kérdező bizonyos 
idő múltával, mondjuk a nagy szünidő elteltével, azt 
tapasztalja, hogy növendékei sokat felejtettek. Bizony
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felejtettek. Kérdezze meg csak kiki önmagát, hogy az 
iskolában tanultak közül mi maradt meg emlékezetében? 
Csak az, amit többször ismételt, amit többször nyílt 
alkalma újból és újból tapasztalni, gyakorolni. A többit 
bizony elfelejtette. A gyermek is felejt, még pedig sok
kal könyebben és sokkal gyorsabban, mint a felnőtt.

Elfelejtett ismeretre pedig nem lehet támaszkodni 
akkor, amidőn az új ismeret feltétele, a meglenni vélt 
— de sajnos elfelejtett — ismeret kellene, hogy legyen. 
Bizony nagyon hamar kiszalad a szánkon egy-egy „ezek 
a gyermekek semmit sem tudnak“-féle kifakadás néha 
talán jogosan, de legtöbbször alap nélkül, mert hiszen 
fel sem tételezhető, hogy egy évi oktatás teljesen ered
ménytelen legyen.

Ezeket a kifakadásokat megelőzhetjük azzal, ha 
növendékeink képességét a tanév elején megállapítjuk. 
A mint fenntebb említém nemcsak az első osztály növen
dékeire nézve fontos ez, hanem minden osztály növen
dékére.

Ez a megállapítás teljesen tájékoztat bennünket arról, 
hogy mit tudnak növendékeink s biztos alapot teremt a 
tanítandó ismeretek közlési módjára nézve. Ha azt látom 
p. o., hogy a növendékek átlaga a környezetet ismeri, 
akkor nem a szó beemlézésére fogok sok időt pazarolni, 
nem a részeket fogom ismertetni, hanem inkább az isme
retlenebb viszonyok és helyzetek felismerésére és meg
nevezésére törekszem. Ha azt látom, hogy a mennyisé
gek ismerete a gyermekek többsége előtt bizonyos körig 
már tudatos, akkor nem fogom az elemeket a meguná- 
sig gyakorolni, hanem folytatom azon a ponton, ahol az 
ismeretlen kezdődik.

Cikkem elején említém már, hogy tanításunk nem 
lehet általános, hanem a gyermek képességeihez alkal
mazott. Persze minden gyermek képességét külön-külön 
nem lehet figyelembe venni, de bizonyos fokozatot mégis 
meg lehet állapítani, amelyen belül bizonyos számú gyer
mek egyenlő elbánásban részesülhet. Tanítok p. o. az 
első osztályban az asztalról. Lesz gyermek akitől bátran 
megkérdezhetem, hogy mire használják az asztalt s felelni 
fog rá kifogástalanúl, de a zöm bizonyára nem áll az 
elvonásoknak azon a magaslatán s azt elemibb, vagy



szemléletibb kérdéssel kell rávezetnem az asztal rendelte
tésére. De nekem mindenesetre tudnom kell, hogy melyik 
gyermek szorul a szemléletibb, vagy elemibb kérdésié, 
nehogy a felelni nem tudás a gyermek önbizalmat keves
bítse, s őt a többiek elé, mint tudatlant állítsa. Persze, 
hoyy tudatlan szegény, de nem tehet róla, hogy a teremtő 
kevesebb képességgel áldotta meg. De nincs olyan tudat
lanság, amelyet alkalmas módon kevésbbé szembeszökővé 
ne lehetne tenni, nincs az a csekély képességű gyermek, 
akitől szeretettel, elnézéssel ki ne lehetne csalni s ne 
lehetne fokozni azt a kis tudást, amivel bír.

Sok panaszt hallunk, hogy a gyermekek nem tudnak
felelni a legegyszerűbb kérdésekre.

Váljon igazán olyan egyszerűek-e ezek a keidesekr 
Merem állítani, hogy nem. Mi persze egyszerűnek látjuk, 
de kíséreljük csak meg egy egészen egyszerűnek látszó 
kérdést intézni a felnőtt emberekhez p. o. miért csinál
nák oldalt az asztalnak, vagy miért tesznek sarkot a 
cipőre? mindjárt látni fogjuk, hogy a válasz nem min
denkitől lesz egyenlő gyors, pedig ennél már egyszerűbb 
kérdéseket aligha adhatnánk felnőtt embernek.

Most aztán képzeljük magunkat egy 9—10 eves 
gyermek gondolatkörébe, akiről feltételezzük, hogy nem 
ilyen concrét, hanem elvont kérdésekre tud választ adni, 
p. o. Ha felmegyünk egy hegyre, mi bővül ki előttünk, 
vagy a szántó-vető embernek mi a legfontosabb mun
kája? stb. stb. Lehetetlen, hogy az illető kérdezőnek meg 
csak halvány sejtelme is legyen növendékei kepessegerol, 
midőn ilyen kérdésekre kíván megfelelő választ. Lehetet
len hogy ilven tanítás mellett a gyermek ismeretköre 
igazán bővüljön, de az lehetséges, hogy ezekre a kerde- 
sekre betanult választ adjon. Ernek-e ezek a válaszok

Csoda-e aztán, hogy az osztályvezető nem ta alja a 
gyermekeket saját osztályához mérten kellőleg eiokeszi-
tettnek ? ,

Ez az a tanítás, amely nem támaszkodik a valódi
ismeretre, amely nem fürkészi ki az alapot, amelyen 
tovább építhet, amely nem is lehet eredményes

Ez az a tanítás, amelyet én értéktelennek tartok, 
amelyet megszüntetni törekedem, amelyet lelkiismeietes
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munkával meg is lehet szüntetni, de amelynek első lépése 
abban az irányban kell, hogy megtétessék, amelyet fenn- 
tebb vázoltam.

*  *
*
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A vakok földrajzi oktatásáról általában.
Irta : Séra Lajos.

Ha a vakot a társadalom hasznos tagjának kivánjuk vissza
adni, neki is ismernie kell hazáját „melyhez annyi szent nevet 
egy ezredév csatolt.“ A vaknak is ismernie kell hazája földjét és 
jeleseit, figyelemre kell méltatnia egyes vidékek legfeltűnőbb jelen
ségeit. Emberi méltóságának a vak is csak úgy fog leginkább 
megfelelni, ha nem elégszik meg azon szűk térrel, melyen mozog, 
hanem hazáját „mely ápol s eltakar“ tüzetesen megtanulja ismerni 
s fokozatosan fogalmat szerez a többi országokról, azok alakjáról, 
nagyságáról, éghajlatáról, népeiről, szokásairól, terményeiről, ipará
ról stb.

Ismerje meg ő is a teremtés nagyszerű munkáját, a végtelen 
űr milliárd égitesteit, melyekről fogalmat alkotva egy szerény su
gárral világosabbá válik ama mélységes sötétség, mely kisérő 
társa e földi életben.

Ha a vak földrajzi ismeretek birtokába jut, akkor lelki tehet
ségei is művelődnek. Nevezetesen megtanul figyelmesen szemlélni, 
nagy mértékben fejleszti emlékező tehetségét és képezi szivét.

A haza földjének ismerete az ő lelkében is fölkelti a hon
szeretet érzelmét és a nagy világ ismerete a Teremtő véghetetlen 
hatalmát és jóságát tárja elé.

Ma már nap-nap után hallunk idegen országokról, városok
ról, falvakról és népekről híreket. Az újságok a kicsiny pusztai 
kunyhókba is elviszik a híreket s elmondják, mi történik a nagy 
világban, a vasutak mint sűrűbben hálózzák be az ország minden 
részét, a távolság így mind szűkebbre zsugorodik s ki tudja, mely 
pillanatban fog ledőlni végkép e fogalom is valamely zseniális 
lángelme találmánya által ?!

Hiszen „ma villámmal írnak az emberek, nappal festenek és 
gőzzel utaznak,“ oly országok, melyek előbb semmiféle összeköt
tetésben nem állottak, most közel kerülnek egymáshoz.

A vaknak is meg kell ezeket ismernie! Előtte is fel kell 
nyitnunk — a földrajzi ismeretek révén — a tudás birodalmának 
eme lezárt kapuit, hogy ezáltal betekintést nyerhessen abba a 
csodás világba, melyet világegyetemnek nevezünk.

A földrajz oktatása intézetünkben már akkor veszi kezdetét, 
midőn a vak gyermek új otthonába, az intézetbe lép. Az óvó és 
előkészítő osztály tájékozódási gyakorlatai bő anyagot szolgáltat
nak a földrajz anyagának. Lassan, de biztosan halad ama kis körön



belül, melyhez a tanterem, folyosó, háló, ebédlő, társalgó, udvar 
stb. tartoznak. Majd bővül e kör, midőn az egész telken s később 
a környékbeli utcák s tereken is minden nehézség nélkül könnyen 
téjékozódik.

A tulajdonképeni földrajzi oktatás nálunk az 1. osztályban 
veszi kezdetét s tovább bővülve koncentrikusan halad a felsőbb 
osztályokig, hol befejezést nyer.

Az I. osztályban az ismétlési gyakorlatok után a 4 fő- és 4 
mellékvilágtáj megmagyarázása képezi legelső teendőnket. E vég
ből a gyermekekkel a szabadba (az udvarra, vagy a kertbe) me
gyünk. Itt úgy állítjuk fel növendékeinket, hogy arccal mind a 
Nap felé legyenek fordulva. Megmagyarázzuk, hogy a napot — 
melyet ők nem láthatnak, de arcbőrükön igen jól éreznek, — a 
látó emberek minden reggel egy ugyanazon helyen, irányban lát
ják feljönni, felkelni az égen.

Tudomásukra adjuk, hogy ők is azon irány felé vannak arcuk
kal fordulva, amerre a nap látszik az égen, s ezt az irányt kelet
nek nevezzük. Kezeikkel keletnek mutattatunk. Az irány rögzítése 
céljából a növendékek a tanár vezetése mellett zsineget húznak 
ki kelet felé, mialatt váltakozva egy-egy növendék halad a kifeszitett 
zsineg irányában s megnevezi ennek közelében található tárgyakat.

(Nagyon jó szolgálatot tenne ez esetben az intézet udvarán 
szilárdan elhelyezett világ-tájoló, melynek felső lapja négyszöglet
ben akkora volna, mint a jelenleg használatban lévő kézi térképek. 
A fővilágíájak irányait domború vonalak jeleznék, melyek végén 
a közhasználatos K., D., É. és Ny. jelzés domborodnék ki. A 
mellékvilágtájakat viszont vájkolt vonalak tennék érzékelhetővé. E 
tájoló lapjának közepén kicsavarható karikára erősíthetnők a zsine
get, melyet azután a domború jelzések irányában könnyen kifeszít
hetnének s egy távolabb levert léchez erősíthetnének meg növen
dékeink.

Szükség szerint a karika helyére egy szilárdan felcsavarható 
tájolót, vagy iránytűt tehetnénk, melyet — mert szilárdan áll — a 
vakok nem dönthetnek fel s esetleg nem is fordíthatnak más 
irányba.)

Ugyanilyen módon fejtjük ki s tanítjuk meg a nyugat irányt 
is. A kelet, és nyugat megismerése után úgy állítjuk fel a gyer
mekeket, hogy kinyújtott jobb kezük kelet felé, bal kezük nyugat 
felé mutasson. Közöljük velük, miszerint ily helyzetben előttük és 
hátuk mögött oly irány van, mely felől sohasem látják felkelni sem

A vakok földrajzi oktatásáról általában. 161



162 Séra Lajos

lenyugodni a napot. Az előttük levő irányt északnak, a hátuk 
mögöttit délnek nevezzük. Megtanítjuk e kis verset is:

Előttem van észak, hátam mögött dél.
Balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél.

A 4 fővilágtájat a földön, vagy homokban is lerajzoltatjuk 
növendékeinkkel, mely után átmehetünk a világtájaknak plasztelin- 
nel való rajzoltatására.

A rajzolt lapoknak falra akasztása után a vak gyermek előtt 
is érthetővé lesz, hogy miért esik a térkép felső része felé észak, 
alsó felére dél, jobbra kelet és balra nyugat.

Hasonló eljárást kövessünk a mellékvilágtájak érzékelteté
sénél is. Ezen a fokon mutatjuk be az udvaron levő tájolóra 
helyezve az iránytűt is, melynek észak felé mutató részén egy 
kis szeg, vagy recézés lenne. Az iránytű segélyével helyeztetjük 
el növendékeinkkel a pádon fekvő kézi térképeket is. Hogy az 
ily irányban tett fáradságunk nem kárbaveszeít, azt csak az tudhatja, 
aki ily foglalkozás közepette a vak gyermek arcát, kezét s hangját 
figyelemmel kisérte. Az ő lelke ilyenkor a szem helyett ezekben 
tükröződik vissza.

A fákat is belevonhatjuk a világtájak érzékelésének körébe, 
amennyiben az északi táj télé eső kérge durvább tapintású s mo
hosabb, mint a déli. Midőn ezekre felhívtuk a gyermekek figyel
mét megmagyarázzuk, hogy sürü erdőben iránytű s nap nélkül 
is tájékozódhatnak az emberek. Ilyen esetben a fa kérge a biztos 
Útmutató.

A földrajzi előfogalmakat (melyek szintén az I. osztály tan
anyagát képezik) mint bucka, halom, domb, hegy, völgy, hegylánc, 
hegycsoport, hegyláb, hegyoldal, hegycsúcs, síkság és fensik leg
helyesebben kirándulások alkalmával a szabad természetben érzé
keltetjük. Az intézet udvarán homokból a növendékek játszva 
fognak magas hegyeket, dombokat, völgyeket stb. építeni. Ha át- 
furatjuk a hegyeket kész az alagút ha kis gályákká! tüzdeltetjiik 
tele, ott a lombos erdő és ha kövekkel rakjuk ki, kész a kopár 
sziklás hegy stb.

A vak gyermek képzeletvilága (a földrajzi kirándulások alkal
mával szerzett érzékelés után), előtt is megelevenednek e homok 
hegyek annál is inkább, mert az általa épített hegy nem esik túl 
tapintási körén, két kezével egyszerre s biztosan átéri, áttapinthatja. 
Amit a nagy természet csak részletekben tud eléje tárni, azt ő 
teljes (kicsinyített) egészében érzékelheti az általa épített kis hegyen.

A forrás, ér, csermely, patak, folyó, folyam, állóvíz stb. érzé-
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keltetése is legcélszerűbben a szabadban történ hetik.-A gyermekeket 
kivisszük a vidéken található valamely forráshoz, melynek kifolyá
sánál az eret, csermelyt, majd patakot érzékelhetik. A csermelyt s 
a kis patakot átugorják, átlépik. A szélesebb medrű pataknál két 
részre osztjuk növendékeinket, kiknek egyik része a jobb, másik 
a bal parton követi a kanyargós vagy egyenes folyású patakot. 
Egy hídnál, bürünél újra tömörülhetnek, miközben a hídról is fo
galmat szereznek. Folyónál csónakon, vagy gőzhajón utaztatjuk a 
gyermekeket. Az állóvíz érzékelésére nagyon megfelelő a városli
geti tó, melyet sétálva körüljáratunk.

A kiránduláson szerzett eme tapasztalataikat juttatjuk érvényre 
akkor, midőn a vak gyermekekkel az udvaron kicsiny patakot 
készíttetünk. Itt fogja érzékelhetni, hogy a viz dombnak, emelkedés
nek nem folyhat, ugyancsak ez alkalommal nyújthatunk fogalmat a 
töltésről, szigetről, öbölről és szorosról is ; mert ezeket mind-mind 
elkészíttethetjük a gyermekekkel. Még kicsiny papirhajókat is utaztat
hatunk az általuk készített kis folyócskán. Egyik hidat épít, másik 
vizikereket állít fel, a harmadik töltést készít és így tovább.

Az ilyen földrajzi óra nem válik unalmassá a gyermekekre. 
Aki így foglalkoztatja vak növendékeit, meglehet győződve, hogy 
szép eredményeket fog elérni.

Az érzékelést előmozdító domború mintákra, mondjuk tér
képekre is már ebben az osztályban kell átmennünk.

Miután a tájékozódási gyakorlatokkal és földrajzi előfogal- 
makkal már végeztek, Budapest tárgyalására s térképének érzéke
lésére kell áttérnünk.

Átmenetül a térkép megértéséhez, szükséges volna e fokon 
egy egyszerű, de különböző méretű (1 : 100, 1 :200, 1 : 1000) dom
ború modell, mely az intézetet s ennek legközelebbi környékét 
teljesen hű alakban tüntetné fel.*

Ez volna a legideálisabb átmenet a természetről közvetlen 
hü mására a modellre. Az alaprajzi térkép — melyre jelen
leg áttérünk -  csak a fentiek érzékeltetése után következhetnék. 
Minthogy sem oly domború modellel, sem a nagyobb méret után 
készült s az intézet környékét ábrázoló térképpel ez idők szerint 
nem rendelkezünk, át kell rögtön térnünk egy komplikált s aránylag 
nagyon kicsiny méret után készült Budapest térképére.**

* Németországban volt alkalmam láthatni ily domború, szétszedhető 
modelleket. (Nagyon költséges és csekély gyakorlati értéke van. Szerk.)

** Plasztelinnal kitűnő alaprajzokat készíthetünk, még pedig pontos 
méretek szerint. Szerk,

12
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A térképek kézbe adása előtt megértetjük a növendékekkel, 
hogy nagyobb épületcsoportot kicsiny területen nem lehet a ter
mészetesnek megfelelő alakban feltüntetni.

Megmagyarázzuk, hogy a térképen az egyes utcák között fekvő 
házcsoportokat kiemelkedő sima v. recés tömbökkel jelezzük. Az 
egyes épülettömböket elválasztó nyílások utcák, nagyobb ürességek 
pedig terek, sétányok. Fokozatosan tudomásukra hozzuk, hogy az 
egyes kerületek különböző tapintató felületek által válnak érzékelhe
tővé. A recés felületű kerület nevezetesebb középületei simán, a sima 
felületű ^kerületéi recézve válnak ki a tömbök közül. Ha ezeket 
megértették, úgy kioszthatjuk a térképeket. A helyes beállítás után 
a Duna folyót, majd az egész várost át meg áttapogattatjuk s 
végre megmutatjuk azon pontot, hol intézetünk fekszik. Felkeres
tetjük azon útvonalakat, melyeket tanulmányi séták alkalmával bejár
tak. A kiinduló pont kezdetben mindig az intézet, később valamely 
középület, még később a térkép bármely része lehet. A lakóhely
ről tanulva, beszélünk ennek határáról, növényeiről, állatairól, a 
lakosokról, ezek foglalkozásáról, nyelvéről és vallásáról, a közsé
gek osztályozásáról és igazgatásáról, a lakóhely történetéről és 
környékéről.

A II. osztályban át kell mennünk Pestmegye kis domború 
térképére, holott előbb a járás domború térképét kellene érzékel
tetnünk, hogy így a szükségszerű fokozatot a gyermek maga 
venné észre.

A járási térképen Budapestnek még elég nagy hely jut, míg 
a sokkal kisebb méret után készült Pestmegye térképén már csak 
egy pontnyi helyre zsugorodik az előbb még nagy területen fekvő 
város.

A kiinduló pont ezen térképen is Budapest. Innen indul el 
a különböző jelzéssel ellátott mesterséges utakon a megye hatá
ráig és ide tér vissza. A gyermek előtt itt is tudatossá lesz, misze
rint a megye határáig folyó víznek, útnak, vasútnak nincs vége, 
hanem a határon túl is tovább terjed a föld, amelyen minden 
irány felé más megyék, völgyek, hegységek, síkságok, folyók 
és állóvizek váltakoznak, s ezek együttvéve országot alkot
nak, melynek neve Magyarország. Érzékeltetjük Magyarország nagy 
fali térképét nagy általánosságban, majd Budapestet és Pestmegyét. 
Ezek érzékeltetése után kiosztjuk Magyarország hegy- és vizirajzi 
kézi térképét, melyen szintén felkerestetjük Budapestet a mellette 
folyó Dunával. A Dunán felfelé haladva tapintási, illetve tájékozódási 
gyakorlatokat végeztetünk. Később a folyók mentén fekvő nevezete-
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sebb városokra térünk át, miközben az egyes helyekhez azok tör
ténelmi nevezetességeit, hőseit füzzük. Ezek nélkül száraz tantárgy 
a földrajz. Pl. Egernél Dobóra, Szigetvárnál Zrínyire, (későbbi fokon ; 
Svájcnál Teli Vilmosra, Keleí-indiánál a bengáli tigrisre, az Alpok 
nevénél a zergére, a forró égővnél a majmokra és pálmákra stb.) 
hívjuk fel a tanuló figyelmét.

Beszélünk a környékről, ennek időjárásáról, a légi és égi 
tüneményekről.

A fokozatos s rendszeres tájékozódási gyakorlatok hozzák 
meg később azt a képességet, melyen az intézetet meglátogató ven
dégek nem győznek eléggé csodálkozni. A vak gyermek ugyanis 
oly tájékozottságot szerez a térképen, hogy minden keresés nélkül 
mutatja meg a tanult várost, folyót, ennek eredetét, hegyet, tavat stb.

A 111. osztályban ugyancsak Magyarország képezi a tananya
got, azzal a különbséggel, hogy a fősúlyt a megyékre, politikai 
beosztásra és a vasúti vonalokon való utaztatásra fordítjuk. E cél 
minél sikeresebb keresztül vitele végett nagy szükségünk lenne 
egy tisztán Magyarország politikai beosztását föltüntető nagy fali 
(esetleg kézi) térképre.

A IV. osztályban Európára, majd fokozatosan a többi világ
rész ismertetésére térünk át. Ezek ismertetésénél beszélünk a föld 
különböző népeiről, azok szokásairól, nyelvéről és viseletéről.

Elvezetjük növendékeinket képzeletben Szibéria hómezőire, 
a Sahara kietlen homoksivatagjára, utoljára a végtelen csodás világ
űrre fordítjuk figyelmüket, melynek kapcsán a természeti tünemé
nyekről nyújtunk (kezdetben persze csak nagy vonásokban, később 
fokozottan mind bővebb részletekben) fogalmakat, ismereteket. Az 
ezen osztályban használt rétegezett térképeken megmagyarázzuk, 
hogy az egyes lépcsőzet-szerüleg emelkedő rétegek (1—200, 200 
400 m. stb.) magaslatoknak felelnek meg. Nagyon helyesen járunk 
el, ha e fokon fölhívjuk figyelmüket arra is, miszerint domború 
térképeik plasztikus hegyei bizonyos arányban torzítottak, mert a 
tér méretének megfelelő magaslatok máskülönben oly csekély dom- 
borodást tüntetnének fel, hogy érzékelni alig-alig lehetne.

A földgömb érzékeltetésénél tudomásukra hozzuk, hogy e 
gömbölyű föld a végtelen űrben a nap körül kering s e keringése 
következtében hol egyik, hol másik részét melegíti. A gyermekek 
könnyen rájönnek arra, hogy a földnek azon részen, hol a nap 
bizonyos időn át melegít nyár, az ellenkező részen tél, a közte 
levő oldalakon a tél és nyár közötti részen tavasz és végül a nyár 
és tél közötti részen ősz van.
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Szólunk röviden arról is, hogy amig a föld a napot egyszer 
körüljárja, azalatt az idő alatt egy nyár, egy tavasz, egy ősz és egy 
tél szokott elmúlni. Megmagyarázzuk, hogy a nap körüli kerin
gése közben 365-ször fordul meg a föld önmaga körül s egy-egy 
ily fordulat egy napot (24 órát) vesz igénybe.

Én a földnek a nap körüli járását úgy érzékeltetem, hogy a 
növendéket az osztályban úgy járatom az asztal körül, hogy e 
körüljárás közben még külön önmaga körül is többször megfor
duljon. Ezen érzékeltetési módszer csak némileg pótolja a pontos 
beállítású telluriumot, melyre bizony nekünk is égető szükségünk 
volna*!

Beszélünk továbbá a holdról, ennek mozgásairól, alakjáról, 
keletkezéséről stb. Ennek tanításánál hasznosnak bizonyulna egy 
lunáríum is.

Szólunk a többi égi testekről is, melyek szintén a nap körül 
keringenek s melyeket épen bolyongásuk után bolygóknak neve
zünk.

Befejezésül rámutatunk, hogy ezek és más milliárd égitest a 
teremtő Isten által alkotott világot képezik, akinek véghetetlen tudása 
és hatalma előtt csodálattal és a legnagyobb tisztelettel kell eltelve 
lenni a vakoknak is, kik megvannak ugyan fosztva az ő fényes 
napjának látásától, de éppen többi ép érzékszerveik — különösen 
a tapintás és hallás — szorgalmas gyakorlása által, látó embertár
saikkal egy színvonalra emelkedhetnek.

* Nagyon szép telluriumot és lunáríumot láttam a vakok boraszlói kong
resszusa alkalmával rendezett tanszer-kiállításon. (Kérjük beszerzési forrását és 
árát megnevezni. Szerk.)

Taritzky Ferenc.
Ismét királyi kitüntetés érte a magyar gyógypedagógiai oktatás 

egyik lelkes, önzetlen bajnokát. Az utóbbi időben ez immár a 
nyolcadik legfelsőbb helyről jött elismerés pályánkon. Fényes tanú- 
bizonysága ez annak, hogy mennyire emelkedett munkánknak értéke, 
becse még a legfelsőbb körökben is.

Ezúttal Taritzky Ferencet, a siketnémák kolozsvári intézetének 
hosszú időn át volt érdemdús igazgatóját érte a kitüntetés. Ö-Fel- 
sége sok évi buzgó szolgálatáért s a siketnémák oktatása terén
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szerzett érdemeinek elismeréséül ugyanis a koronás arany érdem
keresztet adományozta neki.

Egy hosszú, érdemekben gazdag pályafutás lett ezzel meg
jutalmazva, melynek nevezetesebb mozzanatait az alábbiakban 
közöljük.

Taritzky Ferenc 1850-ben, október 26-án született Tápiósápon, 
Pestmegyében, hol apja kántortanító volt. Már kicsi gyermekkorá
ban is rendkívüli előszeretetet tanúsított a zene iránt s édesapja 
muzsikális ember lévén, nagy örömmel fedezte fel fiában a nem 
mindennapi zenei hajlamot és tehetséget.

Az elemi osztályok elvégzése után a pesti kegyestanítórend 
gymnasiumában járt 4 osztályt, majd pedig a pesti kir. katholikus 
tanítóképzőbe iratkozott be. Közben látogatta a Nemzeti zenede 
előadásait is, hol az 1865—68 években elvégezte a hegedű, zon
gora és zeneszerzői tanszakokat.

1867-ben Br. Eötvös József néhai nagynevű miniszterünknek 
mindenre kiterjedő figyelme észrevette siketnéma oktatásügyünknek 
nagy elmaradottságát s hogy azon némikép lendítsen, április 15-én 
1605. számú rendeletével megbízta Fekete Károly váci siketnéma 
intézeti tanárt, a későbbi nagynevű igazgatót, hogy a siketnémák 
oktatásáról a pesti kir. kath. tanítóképzőben tartson előadásokat a 
növendékeknek. Taritzky Ferenc, mint a képző növendéke szintén 
hallgatta ezen előadásokat, melyek az ő minden szép és nemes 
ügy iránt hevülni tudó érzékeny lelkét annyira meghatották, 
hogy elhatározta, miszerint a tanítóképző elvégzése után a siket
némák oktatásának fogja szentelni életét.

Szándékát azonban csak egy évvel későbben valósíthatta 
meg, mivel az akkor még egyedüli váci intézetben üresedésben 
levő állás nem volt. Az 1868—69. tanévet Nógrád-Kállón a kath. 
elemi iskolánál, mint kántortanító töltötte el.

Az 1869—70. iskolai évben a rendesnél jóval több növen
déket vettek fel a váci intézetbe, ami maga után vonta 2 új tan
erőnek az alkalmaztatását. Fekete Károly a miniszter felhívására 
Taritzky Ferencet ajánlotta ez állások egyikére, mint olyan férfiút, 
ki a pesti tanfolyamon a legtöbb szorgalmat és hivatottságot tanú
sította.

Ennek alapján nevezték ki Taritzky Ferencet tanárgyakornok
nak a váci intézethez 1869-ben, november 3-án. A legnemesebb 
ideáloktól vezérelve, ifjú hévvel fogott a munkához s a rá bízott 
feladatokat mindenkor oly fényesen oldotta meg, hogy 2 évi gya-
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kornokoskodás után már segédtanárnak, majd 1874-ben rendes 
tanárnak nevezték ki.

Az első nagyobb kitüntetés akkor érte, amikor a miniszter 
1889-ben 6 heti külföldi tanulmányútra küldte. Németország neve
sebb intézeteit járta be akkor és mindenünnen gazdag tapasztalatok
kal megrakodva tért vissza. Tapasztalatairól jelentés alakjában 
számolt be a miniszternek, mely jelentés a siketnémák váci inté
zetének 1890—91. évi értesítőjében is megjelent.

Hogy szakképzettségét mily nagyra tartották, az kiviláglik 
abból, hogy amikor 1889-ben Krenedits Ferenc javaslatára a már
cius 6-án kelt, 7859. sz. miniszteri rendelettel életbe léptették a 
tanárgyakornokok rendszeres kiképeztetése céljából az első képző- 
tanfolyamot, azon a legfontosabb tantárgy, a módszertan előadásá
val őt bízták meg. Tanítványainak nehéz munkáján könnyíteni 
akarván, a hosszú éveken át szerzett ismereteit, tapasztalatait össze
gyűjtve, saját költségén kiadta első nagyobb munkáját „A siket
némák nyelvoktatásának módszertana“ címen.

1894-ben az állásáról lemondott Olgyai János helyébe őt 
nevezték ki a siketnémák kolozsvári intézetéhez igazgató-tanárnak. 
Nehéz viszonyok közt foglalta el a helyét, de 14 éven keresztül 
mindenkor becsülettel töltötte be azt. Működése zajtalan és mégis 
sikerdús volt. Nemcsak az iskolában nevelt és tanított, hanem 
azonkívül szóval és Írásban is búzgólkodott, hogy a vezetésére 
bízott intézetet fejlessze, előbbre vigye. Nem rajta múlt, hogy 
tervei nem mindenben úgy sikerültek, mint ahogyan ő azokat 
megalkotta.

jelentékeny volt irodalmi működése is. A már említett 
módszertanon és tanulmányúti leíráson kívül számos dolgozata 
jelent meg régebben a »Kalauz«-bán és a »Néptanítók Lapja«-bán. 
Irt az Egerben megjelenő »Tanügy«-be, valamint a kolozsvári 
»Család és Iskolá«-ba. Tevékeny részt vett új tantervűnk megalko
tásában. A »Gyógypedagógiai Szemlé«-ben megjelent szakcikkei 
szintén sokoldalú tudásáról és olvasottságáról tesznek tanúságot.

A múlt tanév végén, 40 esztendei hűséges és buzgó szol
gálat után nyugalomba vonult.

** * *

Kitüntetését lélekemelő szép ünnepéllyel ünnepelte meg f. 
hó 29-én délelőtt a siketnémák kolozsvári országos intézetének tan
testülete.
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Az ünnepélyre nagyszámú, előkelő közönség gyűlt egybe az 
intézet dísztermébe.

Az ünnepély a himnusz eléneklésével kezdődött, amit a vakok 
intézetének növendékei adtak elő. Azután Szvacsina Géza udvari 
tan. polgármester körülbelül a következő beszéddel üdvözölte a 
megjelent közönséget és az ünnepeltet.

„Mélyen Tiszteli Közönség! Valahányszor emlékezetre méltó 
események fordultak elő ennek az intézetnek az életében, felügyelő 
bizottságunk soha sem mulasztotta el itt megjelenni, hogy kifeje
zést adjon annak a meleg érdeklődésnek, amellyel ennek az inté
zetnek ügyei iránt mindenkor viseltetik.

Most kettős jogcíme van a megjelenésre, mert egy oly fér
fiú ünneplésére jöttünk össze, aki ennek az intézetnek 14 éven át 
volt lelkes vezetője és aki ennek az intézetnek vezetése körül 
szerzett érdemeinek elismeréséül felügyelő bizottságunknak is tisz
teletbeli tagjául választatott.

Eljöttünk tehát, hogy kifejezést adjunk annak az örömnek, 
amit minden testületnek éreznie kell akkor, midőn a közpályán 
becsülettel és odaadással működő harcosa igaz érdemeinek elis
meréséről és megjutalmazásáró! van szó.

Én, mint e város polgármestere azt a megtisztelő megbízást 
kaptam gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Miniszter Úr őnagyméltóságától, hogy hozzam tudomására Taritzky 
Ferenc nyugalmazott igazgató úrnak, hogy Ő Császári és Apos
toli Királyi Felsége a siketnéma oktatás körül szerzett érdemei
nek elismeréséül a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki és 
hogy ezt az érdemkeresztet igazgató úrnak átadjam.

Kedves Igazgató Úr! Végtelen örömemre szolgál, hogy 
nekem jutott a szerencse ezt az érdemkeresztet Igazgató Úrnak 
átadni.

Nekem, aki ott voltam ennek az intézetnek bölcsőjénél, aki 
ezelőtt másfél évtizeddel először üdvözölhettem Igazgató Urat és 
aki azóta megszakítás nélkül tanúja lehettem annak a nemes, ön
zetlen és önfeláldozó munkának, amellyel ezt az akkor csak csirá
jában lévő intézetet erre a virágzó állapotra emelte.

Tudom én azt, hogy a közpálya emberének, akit lelkesedés 
vezet hivatása teljesítésében, legnagyobb jutalma a kötelességtel
jesítés öntudata.

De az egyéni érdekek érvényesülési törekvéseinek korszaká
ban nagyon kevés azoknak a száma, akiket hivatásuk teljesítésé
ben magasabb ideálok vezetnek és akiket az az eszme lelkesít,
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hogy ne csak közönséges munkát végezzenek, hanem hasznára 
és javára legyenek az ügynek, melynek szolgálatába léptek.

Ön ezekhez a kiválasztottakhoz tartozik, akiket az emberba
ráti ügy nemes eszméje hozott erre a pályára és azért volt mun
kásságának sikere és üdvös hatása is.

És most, midőn nyugalomba vonulása alkalmából a legma
gasabb helyről ilyen szép kitüntetés éri Igazgató Urat, felügyelő 
bizottságunk is eljött, hogy a maga részéről is kifejezést adjon 
Igazgató Ur iránti tiszteletének és nagyrabecsülésének.

Én pedig átadom és mellére tűzöm a Felséges Uram és 
Királyom által önnek küldött koronás arany érdemkeresztet, mint 
érdemeinek legmagasabb elismerését.

Hirdesse ez a kereszt a siketnéma oktatás terén szerzett érde
meinek jutalmát és szolgáljon buzdításul pályatársainak, hogy köves
sék a nemes példát, mert a munka nehéz és fárasztó, de a lelki- 
ismeretes és eredményes munkát elismerés és siker koronázza.

Fogadja szívből jövő üdvözletemet!
Sokáig éljen!“
A polgármester beszédje végeztével feltüzte a keresztet az 

ünnepelt mellére, akit a közönség hosszan tartó ovációban része
sített. Taritzky meghatva mondott köszönetét az ünnepeltetésérb 
majd Nagy Péter, az intézet jelenlegi igazgatója, méltatta az ünne
pelt 40 éves tanári és 14 évi igazgatói működését.

Dr. iNemes Ferenc városi tanácsos, felügyelő bizottsági elő
adó, ugyancsak kiemelve az ünnepeknek érdemeit, bejelenti, hogy 
a felügyelő-bizottság tagjai, a tanári testület, valamint a kitünte
tettnek egyéb tisztelői és barátai 300 koronát gyűjtöttek össze. 
Indítványozza, adassék át ez az összeg, mint Taritzky Ferenc 
nevére szóló alapítvány, az intézet felügyelő bizottságának.

Megható volt, mikor az intézeti jelenlegi növendékek nevében 
Márton Erzsiké VI. oszt. növendék fejezte ki háláját az ünnepelt 
iránt üdvözlő beszédben. Az intézet volt növendékei nevében 
Balázs Adolf szabósegéd beszélt, s az ünneplő közönség mege
légedéssel látta, hogy az intézet volt és jelenlegi vezetői milyen 
szép eredményeket értek el.

Ezután a helybeli vakok intézetének tanári testületé nevében 
Schannen Péter igazgató, a növendékek nevében pedig Mezey 
Mihály üdvözölték Taritzky Ferencet; majd fetolvasták a hozzá 
érkezett üdvözlő leveleket és táviratokat, amelyek közül kiemeljük 
a Dr. Náray-Szabó Sándor ministeri tanácsostól és elnöki titkártól, 
valamint a hazai összes siketnéma és egyéb gyógypedagógiai
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intézetek tanári testületéitől érkezett táviratokat, illetve üdvözlő 
iratokat.

A vakok intézetének növendékei énekelték el befejezésül a 
Szózatot, mire a valóban gyönyörű ünnepély véget ért.

Szerkesztőségünk szintén a legmelegebben üdvözli az ünne
peltet azzal az őszinte óhajtással, hogy a királyi elismerés szim
bólumát sokáig viselje s élvezze állandóan volt tanítványainak és 
pályatársainak tiszteletét és szeretetét.

Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai 
oktatást illetőleg a külföldön.

Szász királyság.

A siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok tankötelezett
sége a szász királyságban az 1873. ápr. 26-án hozott népoktatási 
törvény 3, 4, 5 §§. szabályoztatott. A 4. §-ban állapíttatott meg, 
hogy minden gyermek 8 évig tartozik népiskolába járni és pedig 
rendszerint a betöltött 6 évtől a 14 évig a községhez tartozó kör
zetben levő iskolába és pedig megszakítás nélkül.

Nyomorékok, betegek, vagy fejletlen tehetségű gyermekek
nek a későbbi iskolába járás, valamint az időnkénti megszakítás is 
megengedhető.

Züllött, nem épérzékű, gyengetehetségű, vagy gyengeelméjű 
gyermekek a megfelelő nyilvános, vagy magánintézetben helyezen- 
dők el, ha a hozzátartozók kellő kiképeztetésükről megfelelőleg 
gondoskodni nem tudnak (3. §. 2. pont). Ennek kiegészítő hatá
rozata a 3. §. 2. ponthoz így szól:

Az árvaházak, szeretetházak, valamint nem épérzéküek, gyen- 
getehetségü- és gyengeelméjüek részére felállított iskolákban a taní
tás — a körülmények követelte megszorításokkal a népiskola 
számára megállapított határozmányok értelmében történik.

Az iskola látogatás kötelezettsége a kérdésben levő gyerme
kekre nézve a törvény 5. §-ában szabályoztatott, amely szerint a 
szülők és nevelők köteleztetnek a tanköteles gyermeket az iskola 
pontos látogatására szorítani.

A 4. §-hoz az 1874. aug. 25-én kelt végrehajtási utasítás 9. 
§-a a következő rendelkezést tartalmazza: „Miután a züllött, nem 
épérzékű gyermekek tanítása a tanító különös képességét követeli 
meg, s ilyen tanulók a népiskola tanításmódja szerint nem oktat
hatók, a nagyobb városoknak ajánlatos külön iskolák, vagy osz
tályok felállítása. — Ha az iskolaszék nem tudja megállapítani, hogy 
a gyermek tanítása hozzátartozói házában elegendő-e, a tanfelügye
lőnek (Bezirksschulinspektion) jelentést tesz, hogy az érdekeltek

13*
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költségén, esetleg tiszti orvosi vélemény alapján, a gyermek tanít
tatása érdekében intézkedjék.

Hogy a nem épérzékü, gyengeelméjű gyermekekre vonatko
zólag az orvosi intézkedés kellő időben megtörténhessék, a tan- 
felügyelőség az 1875. évi julius 20. rendelettel utasíttatott, hogy 
az iskolaszékek az ilyen gyermekeket hatósági orvosnak bejelent
sék s egyúttal közöljék, milyen intézkedések tétettek nevelését ille
tőleg. Az 1889. március 7-iki rendelet megállapítja, hogy a nem 
épérzékü gyermek csak szakképzett egyének részéről tanítható.

Szász»weimari nagyhercegség.
Az 1874. évi junius 24-iki népiskolai törvény foglal rendel

kezéseket a nem épérzékü gyermek iskoláztatását illetőleg és pedig.
5. §. Minden gyermek 8 éven át tartozik megszakítás nélkül 

iskolába járni.
A felvétel a hatodik életév után történik.
8. §. Ha a gyermekxakár fegyelmi, akár rendőri vagy bünte

tőjogi okokból, akár pedig szellemi gyengeség vagy testi törődött- 
ség okából a népiskolából hosszabb időre, vagy általában kizára
tott akkor további taníttatásáról megfelelő módon gondoskodni kell.

48. §. A község tartozik:
6. a különleges tanítás költségeit fedezni, ha arra a csa

lád nem képes.
62. §. 6. c) a különleges oktatásra szorulók költségeit, a 

felsőbb iskolai hatóság megállapítása után, fedezi.
Weimári nagyhercegség.

1. §. A nagyhercegi siketnémák és vakok intézetének az a 
célja, hogy a nagyhercegségben levő siketnéma és vak gyerme
keknek érzékeik hiányosságának megfelelő vallás erkölcsi nevelést 
és oktatást nyújtson s őket lehetőleg önálló és a társadalomnak 
hasznos tagjaivá nevelje.

2. §. Rendszerint minden vak és siketnéma gyermek, a nép
iskolában nyert előképzettség után a 3. § bán megállapított időig 
az intézetben neveltessék, amennyiben

a) a gyermek szellemi, vagy testi állapota az intézetből 
való kizárást indokolttá nem teszi, vagy

b) ki nem mutatható, hogy más úton érzékszervi hiányos-, 
ságának megfelelő kielégítő oktatást nyer.

3. §. A képzési idő rendszerint 8 év. A felvétel minden év
ben husvét után történik és pedig olyan gyermekek vétetnek fel, 
akik hatodik életévüket betöltötték, illetőleg azon év április hónap
jában be fogják tölteni.

Tizenöt éves koron túl a gyermek rendszerint nem marad
hat tovább az intézetben. A hét éves koron túl a népiskolában 
eltöltött idő a 8 évbe beszámíttatik.

4. §. A felvételt a szülők vagy gyámok, illetve alkalmas 
szakemberek meghallgatása után, a minisztérium eszközli.

Ugyanaz határoz a 2. §. a) b) pontjaiban felsorolt esetek
ben az elbocsátás, illetve kizárás tekintetében is.
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5. §. Ha a szülők, vagy nevelők siketnéma, vagy vak gyer
mekeiket ok nélkül elvonják az intézettől, a legfelsőbb iskola 
hatóság részéről 150 márkáig terjedhető birsággal, vagy elzárás- 
sal büntetendők. A birság pénz az illetékes község pénztárát gya
rapítja és iskolai célokra fordítandó. Legutolsó esetben a felsőbb 
iskola hatóság javaslatára a gyámhatóság a szülők ellenére is el
helyezheti a gyermeket. (A szülők és gyámok jogairól szóló tör
vény 16. §. 1872. évi márc. 27.)

6. §. A szülők, vagy azok nemlétében — ha a gyermek 
elegendő vagyonnal nem bir — az eltartásra kötelezettek (a há
zassági törvény 40 §. ff.) tartoznak :

1. A ruházat, fehérnemű stb-vel a gyermeket úgy az inté
zetbe szállítás, valamint ott tartózkodás ideje alatt ellátni;

2. a kormány részéről megállapított tartásdíjat fizetni;
3. A beszállítás és hazaszállitásrót saját költségükön gon

doskodni.
7. §. Ha a 6. §. megállapított kötelességek teljesítésére kép

telenek, a költséget a község tartozik fedezni.
8. §. Ha a szülők vagyontalanságukat jelentik, az illetékes 

pénzügyigazgató velük és községgel tárgyal.
Ha a tárgyalás folyamán úgy a szülő, valamint a község 

részéről a hozzájárulás nagyságát illetőleg megegyezés nem jön 
létre, a közigazgatási bizottság határoz, melynek határozata a mi
nisztériumhoz fellebezhető.

9. §. Ha a község a költségeket részben, vagy egészben 
fedezni nem képes, a kiányt az állampénztár fedezi. Ez ügyben 
a közigazgatási bizottság meghallgatása után a minisztérium határoz.

10. §. Ha időközben a viszonyokban változás állana be, 
újból való megállapításnak van helye.

11. §. A község, vagy a magányos hozzájárulási költségei 
végrehajtás utján is behajthatok.

12. §. A törvény 1875 január 1-én lép életbe.
Az ezen időben már az intézetben tartózkodó gyermek 

hozzájárulásai, ha a felvétel alkalmával külön megegyezés nem 
jött létre, jelen törvény alapján állapíttatnak meg.

Haag, 1874. május 28-án.
Károly Sándor.

A törvényhez rendelet adatott ki, melynek 3. §. (a törvény 
5. §. 6.) így szól:

Siketnéma és vak gyermekek, ha képezhetetlennek nem bizo
nyulnak, az általános tankötelezettség idejében a népiskolába ve
endők fel s lehetőség szerint az intézetbe való felvételre előkészí
tendők.

8. Szülők vagy nevelők, nevelő szülők akik beteges, nyo
morék, vagy szellemileg éretlen gyermek felvételét későbbi korra 
kívánják halasztani, orvosi bizonyítvánnyal tartoznak a testi vagy 
szellemi gyengeséget igazolni. A határozat joga a tanítót és iskola
széket illeti meg.

9. Ugyanezen eljárás követendő, ha 8 éves tanfolyam alatt
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a gyermek hosszabb szabadságolása válik szükséggessé. A rektor 
vagy tanító az iskolaszékkel egyetértőig fél, esetleg egy évi ha
lasztást adhat, ha a gyermek képességei az elkerülhetlenül tudni 
valók megtanulására nem volnának elegendők.

ó. §. Ha valamely gyermek fegyelmi, rendőri vagy büntető
jogi okokból, szellemi vagy testi gyengeség miatt az iskolából 
hosszabb időre, vagy egyáltalán kizáratik, erről a községi fel
ügyelő a tanfelügyelőnek tartozik jelentést tenni. A felügyelő intéz
kedik azután az ilyen gyermeknek megfelelő elhelyezéséről, mi
alatt az iskola hatósága a neveltetési költségek biztosítása tár
gyában határozatot.

Weimar, 1874. december 16.
N agyhercegi állam m m isterium  közok ta tásü g y i osztálya. S t ic h l in g .

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.

Dr. Náray-Szabó Sándor ministeri tanácsos ápr. havában 
Nápolyban tartott tyflclogiai kongressuson a vakok budapesti inté
zete részére megszerezte Ballu reglettjét, megrendelte Martusulli 
nápolyi igazgató által szerkesztett Írógépet, melyen vonalrendszerü 
betűkkel igen szépen Írhatnak a vakok. Azonkívül a kongressus 
kiadványaival, Vitali milánói igazgatónak La vita dei ciechi cimü 
művével gazdagította a vakok könyvtárát. Hálás köszönet a fárad
ságáért és a szives figyelemért.

Évvégi vizsgálatok. A gyógypedagógiai intézetek évvégi 
vizsgálatai a következő napokon tartatnak: A 11.-od éves hallgatók 
képesítő vizsgálata, még pedig az írásbeli május hó 29-én, a szó
beli június 1-én és 2-án, az első éves hallgatók alapvizsgálata 
június hó 22-én. Siketnémák intézetei: Arad: június 4-én; Eger: 
június 11-én; Kaposvár: június 7-én; Kecskemét: június 15-én; 
Vác: június 3, 4 és 5-én; Körmöcbánya: június 11-én; Kolozsvár: 
június 14 én; Budapest: június 14, 15 és 16-án; Pozsony: június 
9-én; Sopron: június 12-én; Budapest: (izr.) június 3-án; Szeged: 
június 16 és 17-én; Temesvár: június 14 és 15-én; Ungvár; június 
4 és 5-én; Jolsva: június 7-én; Debrecen: június 14-én. Vakok, 
intézetei'■ Budapest: június 11 és 12-én; Kolozsvár; június 15 én; 
Szombathely: június 28-án; Szeged: június 18-án. Szellemileg 
fogyatékosok intézetei: Budapest: (gyógypedagógiai nevelő intézet) 
június 9-én; Borosjenő: június 3-án; Pelsőc: (Blum-féle) június 
8-án; Budapest (áll. kisegítő-iskola) június 4 és 5-én; Eger: június 
12-én; Kecskemét: június 16-án; Csongrád: június 17-én; Debre
cen: június 15-én; Szatmár: június 16. Hitoktatói vizsgák: Ung- 
váron: június 4 és 5-én; és Temesváron: június 14 és 15-én.

A szellemileg fogyatékos gyermekek intézeteiben és isko
láiban használandó olvasókönyvek szerkesztése. A gyógype
dagógiai intézetek országos szaktanácsa 1908. évi junius hó 16-án 
a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 62763/1908
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számú rendelete alapján a szellemileg fogyatékos gyermekek isko
láinak és intézeteinek 1. 11. III. IV. V. és VI. osztályai számára 
szükséges abcés-, illetve olvasókönyvek szerkesztésére a következő 
feltételek mellett hirdetett pályázatot:

„1. A pályázatban részt vehet bárki, aki erre hivatottnak
érzi magát. , . nnn

2 A pályamunkák akár egyenként, akar együttesen 1900. 
évi szeptember hó 1-ig nyújtandók be a gyógypedagógiai inté
zetek országos szaktanácsához. A pályázat nyílt.

3. A beérkezett pályamunkák bíráló-bizottságnak adatnak ki.
4. A kinyomatásra legalkalmasabbnak talált 1 — 1 könyvet a 

m. kir. vall. és közoktatásügyi ministerium nyomtatott ivenként 50 
koronával díjazza, melynek ellenében köteles a szerző munkáját 
kinyomatásra átengedni.

5. Az esetleges újabb kiadások alkalmával a szerző az első 
tiszteletdíj 500/0-át kapja meg a ministeriumtól. Ezen összeg fejében 
tartozik azonban a munkán a szükséges javításokat eszközölni.“

Az eredetileg kiírt pályázati határidőt a m. kir. vallás és köz- 
oktatásügyi ministerium az 1909. évi 34229. számú rendeletével 
1910. évi február hó 1-ig meghosszabbította. Ezt a változtatást 
az érdeklődőknek ezen az úton hozom tudomására. Berkes János
szakt. előadó. , , . j . . .

Chlumetzky Hugó nyugalmazott helytartosagi tanácsos, aki
jelenleg vakságban és siketségben szenved ápr. hó 20. dr. Szily 
Adolf tanár kíséretében meglátogatta a vakok budapesti országos 
és a Wechselmann-féie vakok intézetét. A tolmácsi szelepet Ruzsicska 
Ólo-a társalkodónő töltötte be. Chlumetzkyvel társalkodónője a 
Lorm-féle ujj abc szerint érintkezik (lásd a M. Gy. 1. számában 
Szily Adolf cikkét). A tanácsos igen behatóan érdeklődött az itteni 
állapotok iránt. Jelen volt a tanításokon s a gyermekek feleleteit 
megmagyaráztatta, végig vezettette magát az intézet összes helyi- 
ségeiben, s mindenütt a legmelegebb érdeklődést tanúsított. Sőt 
még másnap is eljött a konyha és éléstár, továbbá Szily Adolf tanár 
által a vaksiketnémák részére feltalált s a vakok budapesti intéze
tének ajándékozott kézirógépnek tanulmányozására.

A gyógyped. képző I éves hallgatóinak gyakorlati kép
zése. A képző jelenlegi első éves hallgatói (13-an) három cso
portba beosztva hetenként váltakozó sorrendben hospitáltak a folyó 
tanévben a siketnémák, vakok és állami gyógypedagógiai nevelő- 
intézetekben. E hospitálások szép. 14-étől január 30-ig, 18 heten 
át naponta délelőtt 8 - 12 óráig tartattak oly beosztással, hogy a 
hallgatók a budapesti gyógyp. intézetek valamennyi osztályában 
az összes előírt tantárgyak feldolgozásának módját több ízben is 
megfigyelhették, amiről mindannyiszor jegyzeteket készítettek. A 
képző előadó tanárainak délutáni elméleti magyarázatai és a jel
zett hospitálások során szerzett tájékozódás alapján a hallgatók 
február 3 tói április 29-ig próbatanításokat tartottak a fent nevezett 
gyógypedagógiai intézetekben. Mindenik hallgató külön-külön 12 
'próbatanítás tartására volt kötelezve, melyből ő a siketnémák-, 3
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a vakok- es 3 a szellemileg fogyatékosok oktatására szorítkozott.
1- Z Lm oraí ’pnybe vevő próbatanításokat zárt értekezletek 
követtek, amelyeken a tanítási eljárás bírálata és a tanítási ered
mény minősítése ejtetett meg. Az összes próbatanítások befejezése 
után a gyakorlati képzés kiegészítése céljából a vidéki gyógyp 
intézetek tanulmányozására küldettek a hallgatók

A gyógypedagógiai képző hallgatóinak'tanulmányútja. 
A m. kir. vall.- es közokt. miniszter f. évi 35028. sz. rendeleté
vel a gyógyped. képző jelenlegi 13 I. éves hallgatójának 50—50 
koronát utalványozott a végből, hogy a siketnémák kecskeméti- 
temesvári- aradi- es kolozsvári intézeteit, továbbá a boros/enő’i 
gyógyped. nevelő- és foglalkoztató-, valamint a vakok kolozsvári 
intézeteit meglátogathassák. A hallgatók ehhez hozzávették még a 
siketnemak szegedi-, debreceni- és az egri intézeteit is, hogy azok 
megtekintesevel is bővíthessék tapasztalataikat. Az ifjak május hó
2- an indultak el tanulmányútokra és 13-án érkeztek vissza. Április 
-.9-en az izr. siketnemak budapesti orsz. intézetében hospitáitak 
Valamennyi intézetben szeretetteljes fogadtatás és gazdag tapasz
talatszerzés volt osztályrészük. A közeli napokban több Ízben fog-
nyozásáíT 15 felránduini az ottani siketnéma-intézet tanulmá-

Siketnémák magánvizsgálata. A siketnémák m. kir. áll. 
intézetében f. évi május hó 27-én fognak a magánoktatásban 
részesülő es magántanulókul beiratkozott siketnémák vizsgálatai 
megtartatni, amikor is vizsgálatot tesznek az I. osztály tárgyaiból 
Woif György-, a II. osztály tárgyaiból pedig Neugebauer Frigves 
siketnema gyermekek.
, .... 'f izsgai. kiái1ítá1s- ,A siketnémák ungvári intézetének tanári 
testn'ete a növendékek füzeteiből, rajzaiból, slöjd tárgyaiból és a
női kézimunkáiból a jövő hóban kiállítást rendez, mely jun. 13_20
kozott tekinthető meg. E kiállítást annak idején a siketnémákat 
gyamohto ottani egyesület elnöke fogja ünnepélyesen megnyitni.

Alapszabály jóváhagyás Az északkeleti vármegyék siket- 
nemáit gyamolitó-egyesület alapszabályait a m. kir. belügyminisz- 
ter jóváhagyta. Az egyesület székhelye Ungvár, célja T ü n g -  
bereg-, ugocsa-, Zemplén- és máramarosmegyei siketnéma gyer
mekek kikepeztetese. Az egyesület elnöke gróf Sztáray Gábor 
főispán, aleln ok Ben kő József apátfőesperes, előadó Scholtz Lajos 
pénztáros Schulmann Adolf, jegyző Fáklya Károly, jogtanács 
Popovics Miklós Az egyesületnek ezideig van 341 rendes tagja 
évi 1 K tagdíjjal, 24 pártoló tagja évi 2—10 K tagdíjjal és 21 
alapító tagja évi 10 korona tagdíjjal.

K Ü L F Ö L D I SZEM LE.
Fogyatékosokról való gondoskodás Franciaországban.

A tiancia kepviselohaz előtt törvényjavaslat van, mely — mint már
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említettük -  hivatva lesz arra, hogy a gyengeelméjüekről való 
gondoskodást egyöntetűen szabályozza. A törvényjavaslat Bourne- 
ville dr. fáradozásának az eredménye s gondoskodni kivan a 
fogyatékos elméjű gyermekek neveléséről, oktatásáról, hogy okét 
mint hasznavehető polgárokat adja vissza a társadalomnak. A ló 
szakaszból álló törvényjavaslat áttanulmányozása után azonnal 
tisztában vagyunk vele, hogy ezen intézetek és iskolák szervezetei 
a tanítók képzése, alkalmazása stb. a német minta szerint van 
megalkotva; itt ott akad csak némi lényegtelen újítás minő pl. a 
classes de perfectionnement és écoles de perfectionnement az 
előbbi alatt a tulajdonképeni kisegítő-iskolákat, az utóbbi alatt a 
zárt intézeteket értik. A dolog azonban megakadt, a javaslatot 
még mindig nem tárgyalták le s ennek okát kutatva, meg is tálal
jukba vegyes pedagógiai lapokban és röpiratokban. ,

A franciák, eddig főleg zárt intézetekben (Bicetre), dolog
házakban, szegényházakban stb. gondoskodtak az ügyefogyotta 
tói • még ma is nagyon sokan vannak, akik ezt az eljárást helye
sebbnek0 tartják az új törvényjavaslat intézkedéseinél, épen azért 
ellenzik annak törvényre emelését s kemény kritikát gyakorolnak 
a német intézmények fölött.

Többek közt vádolják a németeket, hogy rendszerük, mely a 
degeneráltakat a társadalomba visszavezeti: bűn az emberiség 
ellen. Azt mondják (a németek), hogy ezen égyeneket hasznos 
munkás emberekké akarják előkészítem. Es vajon miből all az az 
életre való előkészítés? Arról szó sincs, hisz ők (a nemetek; ma
guk hirdetik, hogy az iskola a bajt el nem tünteti, csak annak 
társadalmi következményét (koldulás, züllés, prostitúció stb.) akarja 
enyhíteni oly formán, hogy megtanítja őket bizonyos ismeretekre 
és ügyességekre, mi által boldogulásukat s megeihetesuket biz o- 
sítja. Szóval egy kis mázt, egy kis kultúrát adnak a degeneraltakra 
ami magába véve nem hiba, csakhogy ennek orvé alatt mint 
sorvasztó mérget oltják be őket az emberiségbe. A franciak sze
rint nem a degeneráció a nagyobb baj, sokkal végzetesebb az 
emberiségre nézve az, hogy a bajt átszármaztatjak az utódokra. 
A német rendszeren alapult intézmények félreértett humanizmusból 
bevezetik a degeneráltakat a társadalomba, ott megélhetést biz
tosítanak a számára, segédkezet nyújtanak nekik a csalad alapi as- 
hoz s a degeneratio terjesztéséhez. Így aztán nem lesz ritka eset, 
hogy egy anyának, aki az ujjain 8 ig nem képes számolni 10 
gyermeke lesz, aki mind örökli a degenerációt, sőt atszarmaz atja 
még számos utódra. Az új intézmény tehát akkor, mikor a leg
nagyobb és legkiválóbb eredményt véli elérni, vagyis mikor dege- 
nerált egyént keresetképesként vissza adja a társadalomnak, akkor 
vétkezik leginkább az emberiség ellen. Ezt a francia nemzet erde-
kében megengedni nem szabad. ^ , ,

A degeneráltakról való gondoskodásnál nem csak az egyent 
és a humanizmust kell tekintetbe venni, de érvényre kell juttatni 
az emberiség magasabb általános érdekeit is. Ezt ez a törvény
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javaslatban érintett intézmények nem szolgálják, sőt azok ellen 
törnek, épen azért követelik, hogy Franciaország és a francia nép 
érdekére való tekintetből ezt az új intézményt ejtsék el.

A degeneráltakkal szemben célszerűbb a francia rendszer 
mely zárt intézetben helyezi el őket, ahol többé kevésbé hasznos 
tevékenységet is fejthetnek ki, de az emberi társadalomba nem valók.

Miután a Taygetos- és háremőr rendszer alkalmazását a 
humanizmus meg nem engedi, a degeneráltakkal szemben csak egy 
védekezési módja van az emberiségnek: az internálás. Ezt a 
francia rendszer jól megoldja, azért a német szellemű javaslat 
elvetését követelik.

*
Ezek után a döntés semmi esetre sem lesz könnyű dolog, 

annál kevésbé, mert ezzel még nincsenek kimerítve az ügy ellen
zőinek az érvéi. De ha csak annyit érnek is el vele, hogy a szer
zett és az öröklött fogyatkozás ezentúl külön elbánás alá kerül, 
ez magába oly eredmény lenne, aminek minden gyógypedagógus 
és emberbarát csak örülne. A Regeneráltak kiválasztása, elkülöní
tése által munkánk minden esetre könnyebb és eredménye
sebb lenne.

A siketnémák berlini intézetének Walther halálával meg
üresedett igazgatói állását Wende Iiegnitzi igazgatóval, a porosz 
siketnéma intézeti tanárok egyesületének elnökével töltötték be. 
Német kartársaink osztatlan elismeréssel adóznak az intéző körök
nek, hogy a berlini intézet nagytekintélyű igazgatói állását oly 
egyénre bízták, ki 26 évi fáradhatatlan szorgalmával, rendkívüli 
szervező képességével, szaktudásával, páratlan kartársi szereteté'ml 
méltó harcosává avatta magát ama nagy hatáskörnek, melyet a ber
lini intézet az összes német intézetek között visel. Wende kineve
zésével a beilini intézet úgyis mint központi intézet, úgyis mint 
szaktanácsadó közeg s végül mint a német módszer fejlesztését s 
kiépítését munkáló intézet minden követelmény teljesítésére termett 
igazgatót nyert. (Blätter f. Tbst.-Bildung 1909.—5. sz.)

Zenélő siketnémák. (Blätter f. Tbst.-Bildung 1909.—5 sz ) 
Néhány hónappal ezelőtt azt a különös hirt hozták a német lapok 
hogy a newyorki „Fanwood“ nevű siketnéma intézetben zenekart 
létesítettek. 10 12 növendékkel sikerült hosszas gyakorlás után a
fúvó hangszerek, nevezetesen a trombiták, sípok és fuvolák keze
lését elsajátíttatni. Ezekből zenekart alkottak, melyet később kis és 
nagy dobosokkal kiegészítettek. Hónapokig tartó tanítás után az 
összjátéknak és rhythmusnak oly magas fokára emelkedtek, hogy 
méltó ámulattal hallgatták őket a meghívott vendégek.

Ezt a hírt valószínűtlennek tartották a laikus olvasók, de még 
a szakemberek is. Ámde Larsen kartárs, ki kevéssel azelőtt meo-- 
látogatta a newyorki intézetet, igaznak mondja az újságok hírét.&

Az intézet növendékei katonai szervezettel bírnak. A nagyobb 
növendékek altisztekként szerepelnek; az oktatók pedig a tisztek 
Utóbbiak közül az igazgató tábornoki, a tanár ezredesi címet visel! 
Úgy a növendék, mint a tanár egyenruhát hord. Ezt a katonai
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szervezetet azért tartja szükségesnek az intézet igazgatója, hogy a 
490 gyermekből álló seregét minden különösebb nehézség nélkül 
fegyelmezhesse.

E katonai berendezés hozta létre a zenekart is, melynek esz
ménye azon tapasztalatban gyökerezik, hogy hallási maradvánnyal 
biró siketek különös élvezetet találnak erős zörejekben, hangok
ban. Mindazok, kik kedvvel halgatják a zenét, a newyorki intézet
ben ebben kiképzést nyernek. Elsőben is dobolni tanulnak, később 
fuvolázni, majd trombitálni. Mesterük hetenként egyszer megláto
gatja őket. Kezdi a gyengébbekkel, illetőleg a kezdőkkel olyképen, 
hogy apró, könnyű szólamú darabokat lekottáz a táblára, azt maga 
elfujja, hogy a növendék a fogásokat szemlélhesse, azután pedig 
eljátsza a kis müvésznövendékkel. A végleges begyakorlás a gyer
mek további gondja. Pokoli lárma dühöng ilyenkor a pincében, 
mely a buzgó gyakorlatozók kijelölt helye.

Hogy mily hallási képességgel bírnak e siketnémák, azt Lar- 
sen meg nem állapíthatta. Egy dán zenetanító azonban úgy véle
kedik, hogy a hallási maradványnak oly fokúnak kell lennie, hogy 
a növendék maga legyen képes a létrehozott hangokat ellenőrizni. 
Ezzel szemben az intézet alkalmazottjai azt mondják, hogy a leg
csekélyebb hallási maradvánnyal rendelkező gyermekek is felvétet
nek a zenekarba.

Természetes, hogy a newyorki zenekar csak az intézet sző
kébb körű céljait szolgálhatja. Minden nap, valahányszor a kis 
katonák nagy olvasótermükben csoportokba gyűlve ebédre vagy 
lefekvéshez indulnának, megszólal a zene; a terem közepén áll 7 
muzsikus (3 kürtös, 3 kisdobos és egy nagydobos), kik ilyenkor 
oly nagy zajt csapnak, hogy a falak rengenek. Hasonlóképen elma
radhatatlan a zene, ha a növendékek játszótereikben ezredeseik 
vezetése mellett nagyszabású katonai gyakorlatokat tartanak.

Megjegyezzük végül, hogy Budapesten is a siketnémák inté
zetének egy volt leánynövendéke, ki ezidőszerint a polgári iskolát 
látogatja, az előirt kötelező tantárgyak alapján zongorázni is tanul. 
Sőt legutóbbi kitűnő iskolai bizonyítványában még énekből is 
nyert osztályzatot. Nem azért mintha tényleg énekelni tudna, hanem 
— mivel tanárnői kijelentései szerint az elméletét dicséretesen érti. 
A siketnémák temesvári intézetének is volt olyan leánynövendéke, 
aki magán utón nagy gyakarlottságra tett szert a zongorázásban.

A számtantanítás a kisegítő iskolában. A „Zeitschrift, 
für die Behandlung Schwachsinniger“ című szaklap ez évi 1 és 2 3 
füzetében igen érdekes és tanulságos cikk jelent meg a fenti 
címen Horrix Hermann, a düsseldorfi kisegítő iskola igazgatójá
nak tollából. A cikk sok oly fejtegetést, sőt nagyobbrészt gyakor
lati kidolgozásban bemutatott elvet tartalmaz, mely azon nehéz
ségekre vonatkozólag, melyekbe a gyengetehetségü gyermek úton- 
útfélen a számolás alkalmával belebotlik, tájékoztat és oly eljárá
sokra hivja fel figyelmünket, melyekkel céltudatosan dolgozva, — 
a gyengetehetségü gyermekeknek ezen legnehezebb tantárgyánál 
is — elég szép eredményeket érhetünk el.
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Előre bocsátja a minden szakember előtt tudott tényt, hogy 
a gyengetehetségü gyermekeknél az összes képességek közül Ieg- 
többnyire a számérzék, illetve a számolási képesség van legkevésbbé 
kifejlődve. Ezért aztán a leggondosabb munkát igényli a számtan
oktatás a gyengetehetségüek iskoláiban.

Mint a gyengetehetségüek tanításánál általában úgy itt is és 
itt különösen a leghathatosabb szemléltetés szükséges, mert még így 
is szinte képtelen az ily gyermek nagy számokkal és főképen sok 
számmal dolgozni.

Gyengetehetségüek iskoláiban a számtanoktatás főelveiként 
a következőket hangoztatja:

1. A számnagyságoknak és számolási műveleteknek lehetőleg 
világos és minden oldalról való szemléltetése mindenféle ezt szol
gáló eszköz igénybe vételével.

2. Folytonos gyakorlása a számok, valamint a számművele
teknek is, minden eszköz igénybevételével, bármily kicsinyesnek 
lássék is az.

3. A fejbeli számolás korlátozása az 1—200-as és könyebb 
esetekben a 200— 1000-es számkörökben.

4 Legyünk tekintettel a gyakorlati életre már az ezáltal nyúj
tott közvetlenebb szemlélhetőség miatt is, és pedig már az első 
számfogalom nyújtásakor és végig az oktatás egész vonalán. Min
den oly feladatot küszöböljünk ki szigorúan, mely az egyszerűbb 
életviszonyoknak nem felel meg, mert a gyengetehetségű nö
vendék jövő élete csakis egyszerűbb viszonyok között folyhatik le.

Különös figyelmet ajánl az 1 — 10 terjedő számkörben való 
számoltatásnál, mert (amint az köztudomású is) ha a tanulók e 
körben biztosságra tettek szert, úgy alapos reményünk lehet, hogy 
a nagyobb számkörökben is tudnak majd számolni.

Minden szemléltetési eszköz jogosult, ha az a célt szolgálja 
és ha ügyesen és célszerűen használjuk fel; mert ép oly hiba 
volna, ha akár az egyik, akár a másik eszközt nyilvánítanék ki 
kizárólagosan jónak, mint a mily hiba volna az oktatónak bizo
nyos módszert előírni. Aki az ujjak használatával gondol célt érni 
ám használja; de minden esetre gondoskodnia kell, hogy a nö
vendékek idejekorán leszoktassanak annak örökös használatáról. 
Aki bábok, golyók, pálcikák, kockák stb. segítségét látja szüksé
gesnek, használja azokat. Épúgy nem lehet hibáról beszélni, ha 
valaki számképeket használ a számtantanításnál. Azt mondja Hor- 
rix, hogy voltak növendékei, kik az ujjakkal való számolásnál 
semmire sem mentek, de a pálcikákkal egész szép eredményre 
jutottak. Az ő hosszú működése alatt sok tapasztalatot szerzett 
megfigyelései alapján és ezen tapasztalatok alapján az a vélemény 
kristályosodott ki, hogy mégis legtöbb és legszebb eredményt a 
számképek használatával érhet el az oktató. Anélkül, hogy ezt 
bárkire ráoktroálni akarná, figyelmébe ajánlja minden oktatónak 
a számképekkel elért eredményeket. E módszer által éléit szép 
sikerek okát is keresi és abban véli feltalálni, hogy mint minden 
szemléltető oktatásnál annál élesebben és maradandóbban vésődnek
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a gyermek leikébe az illető tárgy lényeges és véletlen benyomá
sai, minél több oldalú a szemléltetés, vagyis ha nemcsak a látás, 
hanem a szaglás, a tapintás érzékei is belevonatnak az érzékelésbe, 
ép úgy a kezdő számtanoktatásnál is, ha csak az ujjak, pálcikák 
stb. segítségéve! szemléltetünk úgy csak a számképzetet vesszük 
igénybe a számfogalmak megértéséhez, míg ellenben, ha határo
zott és állandóan egyforma számképekkel dolgozunk, a számkép
zet mellett még a forma (alak) érzéknek is juttatunk segítő szere
pet. Azt mondja Horrix, hogy hosszas működése alatt igen sok 
olyan növendéke volt, kiknek eleinte abszolúte semmiféle szám
képzetük nem volt, e számképek segítségével azonban úgy dol
goztak, hogy a helyes feleletet fomaérzékük segítségével adták 
meg és ezt úgy sikerült elérni, hogy állandóan egyforma szám
képeket használt. (A kettőt mindig egy pont a másik alatt g ; 
a hármat mindig így szemléltette go stb.)

Az alapvető számtanoktatás legfontosabb feladata az, hogy 
a tanuló a 10-es számkör minden egyes számmennyiségét kellő
leg felfogni tudja és ezen számok, jobban mondva mennyiségek 
egymás iránti viszonyait alaposan ismerje.

Kezdődik e renkívűl fontos munka az „egy“ és a „több“ 
helyes megkülönböztetésével. Tudnia kell a tanulónak, mi a több. 
Azután az „egy“ és „kettő“ megkülönböztetése következik.

Itt igen érdekes módon, a legfinomabb részletekig kidolgo
zott menetet mutat be. Tér szűke miatt csak nagyjából, a lénye
gesebb részt óhajtom itt közölni. Pl.: mivel a „meg“ fogalma kez
detnek nehéz, az oktató folytonos szemléltetés közben térbelileg 
különíti el az egységeket, pl.: így:

1 alma a pádon, 1 alma a kezemben;
1 kocka a kezemben, 1 kocka a zsebemben ;
1 palavessző itt, 1 palavessző ott stb.

Azután előkészíti a „meg“ fogalmát két különböző dolognak 
összetevése által:

1 fiú meg 1 leány;
1 tanár meg 1 növendék;
1 palavessző meg 1 könyv stb.

Két egyforma tárgyat vesz elő, melyek térbelileg egymástól 
távolabb vannak (a tanár is, gyermekek is beszélnek):

1 alma és még 1 alma;
1 fiú és még 1 fiú ;
1 könyv és még 1 könyv stb.

A tárgyakat összeteszi. A tanulók a tárgyakat mutatva, vagy 
kézbe véve felelnek:

1 alma meg 1 alma stb. •
Most a tanár 1 tárgyat pl. almát tesz az asztalra. A tanulók 

azt mondják: 1 alma. Azután ismét hozzátesz egyet s a tanulók 
mondják : és még 1 alma. Most a tanár összetolja a 2 almát és 
mondja, mialatt a kezét végighúzza a tárgyakon : 2 alma.

Azután több különböző és több egyforma tárgyat tesz elé- 
bök és felszólítja a növendékét, hogy 1 almát és még 1 almát, 1
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golyót és még 1 golyót stb. tegyen egymás mellé. A tanuló pe
dig, mikor a 2 tárgy a kezében van, azt mondja; 2 alma, 
2 golyó stb.

H a most már a tárgyak tetszésszerinti számából 2-t elvete
tünk a nélkül, hogy csak egyszer is tévednének, úgy a tanulóknak 
meg van a helyes fogalmuk a kettőről.

Hogy most megtanulja a gyermek, hogy csak két egyenlő 
tárgy adja a „2“ fogalmát, 3 almát, 3 golyót stb. teszünk elébe 
és felszólítjuk, hogy kettőt vegyen el belőle. Előfordul majd, hogy 
egyik-másik növendék 1 almát meg 1 golyót vagy másmilyen 
különböző tárgyat vesz fel, de csakhamar feltalálja magát, ha 
közbe szól a tanár, hogy ez így nem ér semmit, pl. ily felkiál
tással : „Ah ! nem jó !“

Most azután következik a számképnek emléztetése.
Megjegyzendő, hogy itt főképen a számkép emlékbe véső- 

déséről van szó és nem a számképekkel való számolás módsze
réről. Erre vonatkozólag Horrix egy külön munkát írt „Zahlen- 
bilder“ cím alatt.

Ebből a rövid menetből is látható, hogy mily gondosan 
kezeli és mily figyelemre méltóan halad fokról-fokra, a gyenge- 
tehetségű gyermek egész lelki világát, gondolkozását a legfino
mabban is megfigyelve, a tiszta fogalom nyújtás, a számmennyi
ségek helyes felfogása felé. Hasonlóan halad tovább a „3‘‘, a „4" 
stb. ismertetésénél, mindig a ,dolog természetéből folyó széle
sebb alapon. (Közli: Karnay Árpád).

V E G Y ES.

Gyengeelméjüek emlékezőtehetsége. Witzmann dr. a bie- 
dermannsdorfi intézetből egy gyengeelméjű gyermeket mutatott 
be, kinek emlékezőtehetsége valósággal tüneményszerű. A gyermek 
az ezeréves kalendáriumot annyira ismeri kívülről, hogy a 2000 
évig minden elmúlt és jövendő dátumot ismer, tudja, hogy mely 
napra milyen név esik, stb. s minden kérdésre a legcsekélyebb' 
habozás nélkül azonnal megfelel. A gyermekről már az iskolában 
megfigyelték, hogy nagyon gyengeelméjű, csecsemőkorában tag- 
rángásai voltak s szemét forgatta. Semmire sem tud logikusan s 
összefüggően válaszolni, de emlékezőtehetsége csodálatos. Íme 
egy kis kivonat a kérdésekből és feleletekből: Milyen nap volt 
1907. október 3-án? Csütörtök. Milyen név. Candidus. 1808. június 
4-én? Az 1808. szökőévnek junius 14 ike keddre esett. Milyen 
név. János. Mikor lesz 1917-ben hamvazószerda? Február 21-én. 
1924-ben meddig tart a farsang? 58 napig. Mikor lesz husvét 
1929-ben? Március 31-én. Mikor lesz 1923-ban Urunk menybe
menetele? Május 10 én stb.
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Ez alkalommal Franki Hochwart orvos egy tízéves gyermekről 
emlékezett meg, aki viszont majd az egész vasúti menetrendet 
kívülről tudta. Ezek az esetek is bizonyítják, hogy a gyengeelme- 
jüek agya bizonyos irányban bámulatosan ki van fejlődve.

A szemorvosok egyesülete által kiküldött vakságügyi bi
zottság tagjai, névleg: dr. Szily Adolf, dr. Imre és dr. Scholtz 
szemorvos urak a következő kérelemmel fordultak a központi 
statisztikai hivatal főnökéhez, dr. Wargha Gyula min. tanácsos, 
igazgatóhoz.

„Méltóságos Urunk! Alulírottak, mint a magyarországi szem
orvosok egyesülete által kiküldött vakságügyi bizottság tagjai, azon 
tiszteletteljes kéréssel fordulunk Méltóságodhoz, méltóztassek lépe
seket tenni az iránt, hogy az 1910-ben tartandó országos nép- 
számlálás alkalmával a vakságban szenvedő lakosok összeírásakor 
olyan statisztikai adatok gyűjtessenek, amelyek alkalmasak arra, 
hogy belőlük Magyarország vakjainak számáról és főkép a vak
ság okairól tiszta képek legyenek nyerhetők.

Ezen kérésünkkel Méltóságodhoz egyesületünk megbizásábó 
fordulunk; tagtársaink velünk együtt hivatásuknál fogva legközelebb
ről látják azon testi és lelki szenvedésekkel súlyosított nyomort, 
melyben hazánknak vaksággal sújtott lakosai sínylődnek. Egyest! 
létünk feladatául tűzte ki, hogy minden rendelkezésre álló eszköz
zel küzdeni fog a vakság ellen; a küzdelem célja, elhárítani azon 
megvakulásokat, amelyek elháríthatok. Ezen törekvés sikerességé
nek első alapfeltétele, hogy megismerjük egyrészt a gyógyítható 
vakságban szenvedőknek számát, másrészt tudomást szerezhessünk 
azon betegségekről és egyéb tényezőkről, melyek az ország kü
lönböző részeiben a megvakulásokat előidézik. Mindezeket pedig 
egy gondosan előkészített és minden részleteiben kidolgozott 
népszámlálási statisztikai adat gyűjtés révén reméljük elérni.

A vaksági viszonyokra kiterjedő egyöntetű statisztikai össze 
írás szükségét más államok szakemberei is élénken érzik, minek 
tanúságát adják az egységes nemzetközi vaksági statisztika érde
kében időközben megalakult nemzetközi bizottság munkálatai is, 
amelynek idecsatolt dolgozatait az 1908. év folyamán Méltóságod 
szíves engedelmével alkalmunk volt személyesen Méltóságodnak 
bemutatni. Ez alkalommal bátorkodunk Méltóságod figyelmet fel
hívni ezen nemzetközi bizottság 1908. évi október hó 7-en Prá
gában tartott értekezletén hozott határozataira is, melyek szerint a 
bizottság a vakok összeírása érdekében az egyes kormányokhoz 
előterjesztést fog tenni és megkeresi a genfi statisztikai intézetet 
az iránt, hogy ezen statisztikai összeírás végrehajtásának kérdését 
napirendjébe felvegye.

Szerény véleményünk szerint a népszámlálási összeírás leg
célszerűbben oly módon és bizonyos kevésbbé lényeges változ
tatásokkal oly kérdőívek alapján lenne legsikeresebben megejt
hető. amilyeneket az említett bizottság tárgyalásain javaslatba hozott.

Azon kérelemmel, hogy a vaksági statisztika ügyét a huma-
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nítás és közegészségügy érdekében hathatós támogatásában ré
szesíteni kegyeskedik, maradunk Méltóságodnak őszinte tisztelői.“ 

Siketnémák tolmácsolása. A siketnémák budapesti m. kir. 
a ' i m f„zf í:nel< tanarai körül a f. évben siketnémák kihalgatásánál 
szakerto-tolmacskent szerepeltek: Istenes Károly január 20-án és 
22-en a pestvideki törvényszék-, Michels Fülöp február 9-én a buda- 

v/li(ke v 6?1 -|á,;asbírósáS-, Szabady Géza március 16-án a buda- 
h,,d n! vÜ f ' ]T asbírÓsá£-’ Puha Lászió március 18-án a
? f  mui ' c  ■ ,i<er ti »-'ai;ásbírósá8 -. Medgyesi János április 
, f? r  u P w 1.. a ..‘ r,endorseg főkapitánysága-, május 5-én a 
budapesti büntető törvényszék-, Derbész Bertalan április 10-én a 
budapesti büntető törvényszék-, Kegler Ferenc pedig április 28-án 
a budapesti kir. büntető járásbíróság előtt.

, Slk®tnémák kihallgatásáért járó díj. Az illetékes hatósá- 
gok az eddigi gyakorlat  ̂szerint különböző dijakat állapítottak meg 
a siketnemak kihallgatását teljesítő szakértő-tolmácsoknak. A b u d i 
pesti kir. büntető törvényszék vádtanácsa a szakértői díj rendezé
sere vonatkozólag f. évi március 29-kelt 5431/1909 és 1625 1909 
számú végzésé kimondja, hogy a kihallgatáshoz szükséges ilyen 
közvetítés figyelemmel arra, hogy a 62942/1873. S. M. n. rendelet 
csak egyik elő nyelvről másik élő nyelvre való tolmácsolásról intéz- 
kedik, figyelemmel továbbá különösen arra, hogy az ilyen közben- 
S  ° lya!? kulonos képzettséget igényel, amilyen képzettséggel 
rendelkező egyen az egesz országban sem sok van, nem tolmá
csolásnak hanem szakértői közreműködésnek tekintendő, s a nyo
mozó hatóság az 1902. évi december 26-án kiadott 39350/902
f- M- re" deIettuel közölt 137000/902. évi belügyministeri rende
let szellemében határozott- akkor, midőn N. N. . részére
helytelenül tolmács díjnak nevezett s valóban szakértői díjként
ie,í n? T  ° í .á,IaPífott me& annál inkább, mert a most idé
zett belügyministeri rendelet 15 §. az ilyen rendkívüli szakértelmet 
Igénylő működésnek magasabb díjazását kifejezetten megengedi 

Gyengetehetsegű gyermekek felvétele. A budapesti állami 
gyógypedagógiai nevelőintézetben az 1909/10 tanév elején több 
r f y üresedik meg. Ezekre a helyekre olyan gyermekek vétetnek 
tel, akik az elemi népiskolában gyengébb képességeik miatt sike
resen nem oktathatók. A nagyméltóságú m. kir. vallás és közokta- 

‘ r " ériKKmí1-02, dmzetí kérvér,yek benyújtásának határideje 
AIkotás3m 53.)ebb tajckoztatást ^  az intézet igazgatósága. (I.,
,, .. Szür,*dei tanfolyam. A nagyméltóságú vallás és közokta
tásügyi ministerium 1909. évi április hó 19-én 44946. szám alatt 
kelt rendelete ertelmeben a gyengetehetségü tanulók kisegítő-isko- 
aiban, ,mukodni óhaltó famtók és tanítónők részére a f. évi nyári S í0 A f f , ö 'e>\geíehetségüek oktatásában képző tanfolyam 

köchk ^ tanfolyam lunius hó 28-ikától számított 5 héten át mű-

... , E tanfolyamra 20 okleveles népiskolai tanító és tanítónő véte
tik tel es pedig első sorban azok, akik oly városokban működnek,
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amelyekben kisegítő-iskola felállítása már előkészítve van, avagy a 
lakosság száma, illetve a gyengetehetségüek számaránya folytán ily
iskolák felállítása indokolt. .............

A tanfolyamra felvett halgatók lakás és teljes ellátásban része
sülnek a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő intézetben.

A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministériumhoz címzett egy 
koronás bélyeggel ellátott kérvények a tanítói oklevél csatolásával 
legkésőbb 1909. május hó 20-ig alulírotthoz küldendők. Budapest 
(1. Alkotás-u. 53.) 1909. évi április hó 28. Berkes jános igazgató, 
szakt. előadó.

Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti m. kir. állami 
intézetének 1. osztályaiban a jövő tanévre 30 új növendék számára 
van üresedés. Felvételt nyernek első sorban a székesfővárosban 
és a szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma-, részleges hallás
sal és némi beszédmaradvánnyal bíró, előrehaladottabb korban 
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés idejére eltar
tási és úti segélyt kaphatnak az intézettől. Másodsorban az ország 
távolabbi részeiből is felvétetnek oly hasonló fogyatékosságban szen
vedő gyermekek, akiknek eltartási díjait egészben, vagy részben 
biztosítják a hozzátartozók, vagy akik némi segélydíjra érdemesek. 
Felsőbb osztályokba való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklő
dőknek díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet Vili. 
Mosonyi-u. 8. sz. alatt működő igazgatósága.

A magyar gyermektanulmányi társaság évi közgyűlésé 
április hó 29-én tartatott meg a Ferenc József Tanítók Házában. 
A közgyűlést Teleki Sándor gróf nyitotta meg, a társaság műkö
désének méltatására irányuló lelkes szavakkal. Jablonkay Béla a. 
titkári jelentést, Ranschburg Pál a kisérleti szakosztály jelenteset, 
Nagy László pedig az adatgyűjtő szakosztály és a szolnoki fiók
kör jelentését olvasta fel. Mindezeket a jelen voltak egyhangúlag 
tudomásul vették. Következett ezután Perényi József pénztári jUen- 
tése és az 1909. évi költségvetés megállapítása. A számvizsgáló 
bizottság jelentése alapján a pénztárosnak a felmentvény megada
tott. Az 1909. évi költségvetés bevételeinek összege 7174.99 koro
nában, a kiadások összege pedig 8107'22 koronában állapíttatott

^ Utolsó tárgya volt a közgyűlésnek a tisztikar megválasztása. 
Egyhangú felkiáltással nagyobbára ugyanazok kerültek a társaság 
élére, akik már korábban is ott állottak. Náray-Szabó Sándor mims- 
teri tanácsos úr nevét ismételten az elnökök között találjuk. Berkes 
János, Borbély Sándor, Éltes Mátyás, Herodek Károly, Istenes Ká
roly, Klis Lajos, Medgyesy János, Ranschburg Pál, Sarbó Artúr, 
Martin Gyula, Rejtő Sándor és Váradi Zsigmond pedig a többek 
között a választmányi tagok sorába kerültek. A gyógypedagógiai 
oktatásügy munkásai mint látjuk, elég szépen vannak a társaság
ban képviselve. A közgyűlést választmányi gyűlés követte. ^

Kiállítási siker. Hazai gyógypedagógiai intézeteink közül 
azok, amelyek készítményeikkel résztvettek az 1908. évi londoni
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magyar kiállításon, mindannyian aranyérmet és díszoklevelet nyer
tek killítás rendezőségétől.

Siketnémáb felvételi körzetének kiterjesztése. A m. kir.
vall. és közokt. minister f. évi január hó 12-én kelt, 152592.—1908 
számú rendeletével kimondotta, hogy amennyiben a siketnémák 
budapesti m. kir. áll. intézete az 1904. évi 11158. számú rendelet
tel kiadott körzetbeosztásban megállapított érdekeltségi körön belül 
nem biztosíthatna elegendő számú növendéket: az egész ország 
területéről̂  segély mellett is vehet fel növendékeket. E rendelet 
utasítja végül a vidéki siketnéma-intézetek igazgatóságait, hogy a 
vezetéseik alatt álló intézetekbe fel nem vehető, de tanításra 
alkalmas folyamodók kérvényeit minden évben julius hó 15-ig 
küldjék be a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsához.

Kitüntetés. O Felsége a király özvegy lovag Wechselmann 
ignacne urhölgynek a közjótékonyság terén szerzett kiváló érde
meiért a másodosztályú Erzsébet-rendet adományozta. Hogy e 
kitüntetés valóban igazi érdemeket jutalmazott meg, azt mi gyógy
pedagógusok tudjuk legjobban.

„A szellemileg fogyatékosok védelme1 cím alatt „Nép
művelés“ f. é. februári száma cikket közölt Fűrj Pál tollából. A 
cikk foglalkozik a szellemileg fogyatékosok statisztikájával, leírja a 
fogyatkozás feltűnőbb formáit, vázolja az ügynek hazai történetét, 
majd pedig rámutat azokra a hiányokra, amelyek a szellemileg 
fogyatékosok védelme körül észlelhetők s kutatja azokat a módo
zatokat, amelyekkel ügyük előbbrevihetőbb lenne.

Lapunk jelen száma némi késéssel jelenik meg, amiért 
olvasóink szives elnézését kérjük.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909. 
évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküidötték: Szabó Imre 
dr. Budapest 10, Gruber Sándor dr. Budapest 10, Simon József 
Budapest 10, Fodor Anna Budapest (V4 évre) 2 K 50 f Kosso- 
vits József Budapest 10 K.

Budapest 1909. április 8.
A kiadóhivatal nevében:

Éltes Mátyás, pénztáros 
Vili., Mozsonyi-ufca 6.

Szerkesztői üzenetek.
N. P. Kolozsvár. A közleményt tárgyhalmaz miatt, sajnálatunkra kény

eiének voltunk megrövidíteni. - Istenes Károly. Cikke jelen számunkból 
Kiszorult, de a jövő szám hozni fogja. Kérelem. Kérjük olvasóinkat és elő
fizetőinket, hogy akar az intézetekre vonatkozó rövid ismertetést, akár a fogya
tékosokat érdeklő mozgalmakat velünk közölni szíveskedjenek, hogy hű képét 
nyújthassuk a hazai gyógypedagógiai oktatásügy állapotának.

Bichler 1. nyomása, Budapest, III., Lajos-utca 91. szám.



Háziipar és slöjdoktatás.
Irta: Mihalik Gyula.

Messze kell kezdenem. Oly körből indulok ki, mely 
a gyógypedagógiától látszólag távol esik. A Háziiparról 
és kereskedelemről kell egynémely dolgot elmondanom, 
hogy oly irányt jelölhessek meg a slöjdoktatásban, mely 
a pedagógiai követelmények teljes tiszteletbentartása mel
lett ezt a tantárgyat közelebb hozza a gyakorlati élethez.

Általános ma a háziipar iránti érdeklődés. A közön
ség szívesen vásárolja a háziipari termékeket, melyek a 
nép olcsóbb rétegeinek nem csekély mellékkeresetet biz
tosítanak.

A kulturális és jótékonysági egyesületek, valamint az 
ipar fejlesztését előmozdító állami szervek az ipari ter
melésnek ama részét, melynek feltétele elsősorban az 
olcsó, otthon is elvégezhető kézimunka, a háziipar körébe 
igyekszenek terelni. Ezt pedig megtehetik anélkül, hogy 
vele a gyáriparnak, vagy egyes szakképesítéshez kötött 
iparágnak versenytársakat nevelnének.

Eddig a háziipari termelés meglehetősen szűk térre 
szorítkozott. Csipkék, hímzések, szőnyegek s a szövés
nek bizonyos technikái pusztán gépies úton el nem végez
hetők s így elsősorban ezek a technikák azok, melyek a 
háziipari termelés szempontjából figyelembe jöhetnek. A 
nemrég megtartott berlini „Internationale Ausstellung für 
Volkskunst“-ban is túlnyomó számban ilyesféle termékek 
voltak összehordva a világnak minden részéből. Ezeknek 
az árúknak — viszonylagos olcsóságuk mellett — díszí
tésük különleges volta és zamatja biztosítja a kelendő
séget. Mennél inkább eltér a szokott sablonoktól, men
nél eredetibbek, annál inkább érdeklődik irántuk a vásárló 
közönség. Egyet azonban megkíván. A holmit amit vásá
rol, használni akarja otthonában s így azok a tárgyak, 
melyek a modern igényekhez, életföltételekhez, szükség
letekhez nem alkalmazkodnak, igen nehezen, vagy egy
általában nem találnak vásárlókat. Ezzel a körülménnyel 
mindenkor számoltak azon országokban, ahol a háziipari 
munka évszázados gyakorlatra tekinthet vissza. Csupán 
a hollandi, velencei stb. csipkékre utalok, melyek az itt 
elsorolt feltételeknek mindenkor megfelelnek.

Magyar Gyógypedagógia. 14
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Sokkal kisebb szerepe van a háziipari foglalkozásnak 
az agyag-, vagy famunkák elkészítésénél. Az előbbiek ma 
már csaknem kizárólag gyári úton készülnek, míg az 
utóbbiakból — az ismert svájci faragványoktól eltekintve 
— alig találkozunk olyan kísérlettel, mely a közönséget 
ezen szép árúk megszerzésére ösztönözné. Pedig a keres
let megvan ezen a téren is, csakhogy eddig nem állott 
szemben vele a kínálat, mely a jó Ízléssel számot vetve, 
azt ki tudta volna elégíteni. Sok olyan használati tárgya 
van a mi életünknek, melynek előállítása ezen techniká
ban éppen a háziipar útján lehetséges. Ezeket mind 
„diszmüárú“ címen foglalhatjuk össze.

A faragáson kívül a festés, pácolás, tömés és egyéb 
oly technikai eljárások jöhetnek tekintetbe, melyek bizo
nyos kézügyesség előfeltételéhez vannak kötve. Minden 
bizonyos gyakorlatot igényel, melynek megszerzése hosz- 
szabb, vagy rövidebb időt vesz igénybe, aszerint, hogy 
az illető egyénnek kezét gyakorolták-e ifjúságában, vagy sem.

Nem szóltam itt olyan háziiparágakról, mint a minő 
a gyékényfonás, seprükészítés stb., melyeknek megtanu
lása különösebb nehézséget nem okoz s az iménti felté
telekhez sincs kötve. Csupán arra kívántam a figyelmet 
fölhívni, ami ■*— szerintem — a siketnémák szempont
jából fontos.

Ezek előrebocsátásával lássuk már most közelebbről 
a siketnémák kézügyességi oktatását, A tanterv és a hoz
záfűzött utasítások a kézügyességi oktatást még a leg
felső fokon sem tekintik olyannak, mely valamely ipari 
szakmára képesítené a növendéket. Igen helyesen az álta
lános képzés szolgálatába állítják ezt a tantárgyat, mely 
csak annyiban tesz hasznos szolgálatot az ipari szakmára 
készülő növendékeknek, hogy velők a fontosabb szer-, 
számokat megismerteti s kezüket azoknak használatában 
gyakorolja. Nem esik bele a másik végletbe sem, t.-i. 
hogy a művészi képzés felé terelné a növendékek slöjd- 
oktatását s így szigorúan megmarad azon keretek között, 
melyeket a siketnémák általános oktatásának célja szab 
meg számára.

Azonban az intenzív rajzoktatás, melyben a siketné
mák mai napság részesülnek, továbbá a kézügyességi 
oktatás alapos volta és végül a siketnémáknak közismert
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manuális ügyessége szinte predesztinálják a növendéke
ket az oly foglalkozás gyakorlására, mely a fent jelzett 
feltételek mellett némi keresetet is biztosít számukra.

A kézügyességi oktatásnak különösen faipari részével 
ugyanis könnyen kapcsolható össze oly technikai eljárá
sok ismertetése s oly tárgyak készítése, melyek az iskolai 
műhelyekből kikerülve értékesíthetők és amelyek a növen
dékeket oly kézügyesség birtokába juttatják, mellyel az 
iskola elhagyása után némi keresetet biztosíthatnak ma
guknak.

A magyar díszítő motívumok helyes alkalmazásával, 
s a magyar népnél megtalálható technikai eljárások fel- 
használásával oly diszműtárgyak állíthatók elő, melyek 
olcsóságuknál és tetszetős külsejüknél fogva, bízvást szá
míthatnak a nagyközönség pártfogására: szóval arra, hogy 
mint a kereskedelem háziipari cikkei elterjedjenek.

Ezen technikák ismertetése és begyakorlása nem 
járna nagy nehézséggel oly helyeken, ahol berendezett 
slöjdműhelyek vannak. Ez a tanterv által kitűzött célok 
elérését sem tenné illuzoriussá. Előnye pedig az volna, 
hogy a növendékek az általános irányú kézügyesítés mel
lett egyszersmind oly ismeretek birtokába is jutnának, 
melyek őket már az iskolában keresetképesekké teszik.

Ezen háziipari foglalkozás azon siketnémák számára, 
kik valamely mesterségre, vagy földmívelésre s más mun
kára szánják magukat, olyan mellékkeresetet biztosít, 
melylyel szabad idejüket hasznosan kitölthetik, annál is 
inkább, mert már az iskola útján megszerezhetik azt a 
kapcsolatot, mely őket a megrendelőkkel, a kereskedelmi 
szervekkel közvetlenül összeköti. Ezen kívül azok a nagy 
anyagi áldozatok, melyeket az intézetek slöjdműhelyeit 
fentartó hatóságok a kézügyességi oktatás érdekében 
hoznak, a slöjdműhelyekben készült háziipari tárgyak 
értékesítése által lényegesen csökkennének. Ma ugyanis 
úgy áll a dolog, hogy az intézeti slöjdműhelyekben készí
tett tárgyak anyagának értéke sem térül meg, a befekte
tett munkának értéke pedig teljesen kárba vész még akkor 
is, ha az minden tekintetben kifogástalan s a legnagyobb 
igényeket is kielégíti.

Meggyőződésem szerint ezen a téren a kellően elő
készített tanítást hamarosan siker koronázhatná, ha próba-

14*
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képen egy csupán néhány hétre terjedő tanfolyam szer- 
veztetnék (anyagi áldozatok nélkül) akkor is meg lehetne 
tanítani a fent említett háziipari munkákra azon ügye
sebb növendékeket, kik az intézetet rövid időn elhagyni 
készülnek.

A munkának kereskedelmi-, üzleti részét oly szervre 
kellene bizni, mely az intézettől teljesen függetlenül a 
dolognak ezen részét jól tudja végezni. Itt elsősorban 
az orsz. háziipari szövetség jöhetne tekintetbe, mely a 
kellő megrendeléssel is elláthatja a növendékeket s magát 
az intézetet is, amely mindenkor tájékozva van a világ
piacnak ezen a téren mutatkozó háziipari szükségleteiről.

Az eszme, melyet itt röviden kifejtettem, minden
esetre új, de meggyőződésem szerint — éveken át szer
zett tapasztalataimból ismerve a siketnémák képességeit 
s a háziiparnak szükségleteit — könnyen megvalósítható. 
Megérdemli tehát, hogy az illetékes szakkörök komolyan 
foglalkozzanak vele s ezzel egy lépéssel ismét előbbre 
vigyék a siketnémák oktatásának rohamosan fejlődő ügyét.

Néhány szó a siketnémák nyelvérzékéről.
Irta: Istenes Károly.

Sokszor hallottuk már mindannyian egyik-másik emberről azt, 
hogy milyen kitűnő nyelvérzékkel rendelkezik, s viszont sokszor 
mondottuk már egyik-másik emberről mi magunk is, hogy nincs 
ennek, vagy annak az embernek semmiféle nyelvérzéke. Amíg az 
előbbi nyelvérzéke segélyével kitünően beszéli nyelvünket, addig 
a másik sehogy sem tud megbirkózni annak nehézségeivel. 
Ha ez így van, akkor a nyelvérzék bizonyára nagyon fontos kel
léke a nyelvnek, az élőbeszédnek! S valóban így is van ez !

A nyelvnek ez a fontos kelléke minket, — kik siketnémák 
oktatásával, illetve azoknak az élőbeszédre való tanításával foglal
kozunk, — nagyon közelről kell, hogy érdekeljen. Mert szerintem 
a nyelvérzék oly fontos kelléke a nyelvnek, hogy nélküle beszél
het ugyan az ember egy nyelvet többé-kevésbbé tűrhetően, de 
tökéletesen semmi esetre sem.

Most már első sorban is elmélkedjünk arról, hogy hát tulaj-
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donképen mi is az a nyelvérzék, illetőleg arról, hogy kiről mond
hatjuk azt, hogy az illető kitűnő nyelvérzékkel bír?

„A nyelvérzék benső érzék valamely nyelv sajátságai iránt, 
amely csak hosszas gyakorlat után fejlődik ki az emberben vezé
rül a nyelv helyes használatában.“ Kitűnő nyelvérzékűnek pedig 
azt az embert nevezhetjük, aki valamely nyelvet minden megeröl- 
tetőbb gondolkodás nélkül tökéletesen beszél. A megerölletőbb 
gondolkodás hiányát itt úgy értelmezem, hogy az illetőnek beszéd 
közben nem, vagy alig kell keresnie a helyes kifejezéseket és a 
nyelvalakokat s viszont, hogy a helyes mondatszerkezet és a meg
felelő hanghordozás eltalálása sem okoz különösebb gondot a 
beszélőnek. Röviden: „Kitűnő nyelvérzék mellett mintegy önként 
tolul a megfelelő kifejezés és szóviszonyítás a beszélő ajkaira“.

Afelett gondolkozzunk immár, hogy a nyelvérzéknek, ennek 
a fontos nyelvkelléknek hogyan juthatunk birtokába?

A nyelvérzék kifejlődésének legtermészetesebb és egyszers
mind legbiztosabb módja is az illető nyelvnek folytonos hallása 
és minduntalan való gyakorlati alkalmazása. Ezen az úton tanulja 
meg az épérzékű halló gyermek anyanyelvét; ezen az úton megy 
át a gyermek vérébe a nyelv helyes használatának képessége s 
ugyancsak ezen az úton jut hozzá az ember a nyelvkellékek leg
fontosabbikához a nyelvérzékhez.

Tegyük most már megfontolás tárgyává azt a lényeges kér
dést is, hogy a nyelvérzék kifejlesztése szempontjából szükségünk 
van-e nyelvtudatra ? Vagy talán éppen nélkülözhetetlen kellék-e a 
nyelvismeretben a nyelvtudat a nyelvérzék mellett?

A nyelvérzék kifejlődhetése szempontjából rendes körül
mények között semmi szükségünk sincs nyelvtudatra. Ellenben a 
nyelvérzék elengedhetetlen kelléke az igazi nyelvtudatnak. Mert 
rendelkezzék bár valaki eméletileg tökéletes nyelvtudattal, a nyel
vet nyelvérzék nélkül még sem fogja gyakorlatilag tökéletesen 
használhatni. De ha valaki tökéletes nyelvérzékkel rendelkezik, 
annak a beszéd helyes használata szempontjából semmi szüksége 
sincs a nyelvtudatra.

Ezt legmeggyőzőbben igazolják az analfabéták s az iskolába 
lépő épérzékü gyermekek, akiknek sejtelmük sincsen sem szó
rendről, sem szóviszonyitásról, sem más szó- és mondattani dol
gokról és kifejlett nyelvérzékük alapján mégis legtöbbször hibát
lanul beszélik anyanyelvűket.

Azt azonban nem kétlem, sőt magam is állítom, hogy rend-
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kívüli körülmények között, — mint amilyen a siketnémáknak be
szédre való tanítása, — fontos segítő eszközként szerepelhet a 
nyelvtudat a nyelvérzék kifejlesztésénél.

A teljesség kedvéért nem kevésbbé fontos szólani e helyütt 
arról is, hogy vájjon a nyelvérzék csak a nyelvalakok helyes 
használatában nyer-e kifejezést ? Korántsem! Mert hisz az élőbe
széd nem csupán nyelvalakoknak a sorozata! Fontos kelléke a 
nyelvnek pld. a hangtan is. Nem kevésbbé fontos a szótan (jelen
téstan) és a mondattan is. Figyeljük csak meg pld. egy olyan 
ember beszédét, akinek nem lévén a magyarnyelv az anyanyelve, 
azt csak élete későbbi éveiben sajátította el. A legtöbb esetben 
azt fogjuk tapasztalhatni az ilyennél, hogy eltekintve attól, hogy 
igen sok esetben helytelenül alkalmazza a nyelvalakokat — be
szédje még a mondatszerkezet és a hanghordozás tekintetében is 
hagy maga után sok kívánni valót.

Megállapíthatjuk tehát ezek után most már végérvényesen 
azt, hogy helyes nyelvérzékkel az az ember beszél, aki nyelvtu
dat nélkül is helyesen használ egy-egy nyelvet hangtanilag, szó- 
tanilag (jelentéstan, alaktan) és mondattanilag.

Fennebb említést tettem rendkívüli körülményekről s azt 
mondottam, hogy rendkívüli körülmények, között fontos segítő 
eszköze lehet a nyelvérzéknek a nyelvtudat. Rendkívüli körülmény 
alatt pedig valamely idegen nyelv tanulását és a siketnémáknak élő
beszédre való tanítását értettem. Tekintettel arra, hogy minket 
közelebbről csak a siketnémák beszédtanítása érdekelhet, ebből a 
szempontból az idegen nyelv tanulását mellőzve térjünk át a 
siketnémák beszédtanítására.

Ezen az alapon Iegelsőbben is az a kérdés kell, hogy fog
lalkoztasson bennünket, vájjon rendelkeznek-e a siketnémák nyelv
érzékkel ? Ebből a szempontból természetesen csak oktatásban 
részesülő, vagy részesült siketnémákról lehet szó. Azt hiszem, hogy 
erre a kérdésre rövidesen megfelelhetünk. Siketnémáink nyelv
érzékét vizsgálván, azt találjuk ugyanis, hogy helyes nyelvérzékről 
azok legtöbbjénél egyáltalában nem is beszélhetünk. S meg lehet 
számlálni azokat- is, akik csak valamelyes elfogadható nyelvérzékkel 
is rendelkeznek. Siketnémáink szegényes nyelvérzéktnek egyik 
legfőbb oka éppen abban keresendő, hogy nincs nekik megbízható 
nyelvérzékük. Amíg a halló gyermeknek a beszéd használat közepette 
feltétlenül biztos kalauza a helyes nyelvérzék, addig siketné
máink megfelelő nyelvérzék híjján a legtöbb esetben képtelenek 
eligazodni az élő nyelvnek útvesztőkkel teli birodalmában. Ennek
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okát kutatván, első sorban is fogyatékosságukra irányulhat figyel
münk. De lehetetlen, hogy ezt kutatván, ne ejtsen bennünket gon
dolkozóba a siketnémáknak jelenlegi beszédtanítási módszere is.

Lássuk most már első sorban is azt, hogy fogyatékosságuk 
mennyiben akadályozza őket nyelvérzékük kifejlődésének kö
zepette ?

Azt mondottam volt bevezető soraimban, hogy a nyelvérzék 
kifejlődhetésének legtermészetesebb és legbiztosabb módja a min
den tekintetben helyesen alkalmazott nyelvnek folytonos hallása 
és minduntalan való helyes használása. A hallás, mint a nyelv
érzék kifejlődhetésének egyik legfontosabb eszköze, teljesen elesik 
a siketnémáknál. Igaz, hogy ott van helyette a látás és tapintás, de 
azt is tudjuk valamennyien, hogy ezen, a beszéd felfogása és meg
értése szempontjából a másod, sőt harmadrendű eszközöknek 
tekinthető érzékszervek tökéletesen csak nagyon ritka esetben 
pótolhatják a hiányzó hallást.

Amíg az épérzékű gyermek hallása segélyével — sokszor 
akaratlanul is — minduntalan észreveheti a körülötte folyó beszé
det, addig a siketnéma látása és tapintása segélyével ugyanezt 
aránytalanul kevesebbszer veheti csak észre. Alkalom se kínálkozik 
ezen a téren a siketnémának annyi, mint a hozzá hasonló korú 
épérzékünek.

Ami pedig a nyelvnek használatát (alkalmazását) illeti, ezzel 
sem állanak különben a siketnémák. Ebben a tekintetben is az a 
legnagyobb akadály, hogy nincs annyiszor alkalmuk használni a 
beszédet, mint amilyen sokszor használják azt az épérzékűek. 
Hozzájárul ehhez még az a szintén nem kicsinylendő körülmény 
is, hogy a nyelvérzék szempontjából náluk csak az a beszéd jöhet 
számításba, amelyet tanáraik felügyelete alatt és azoknak irányítása 
mellett látnak és használnak. A szülők, hozzátartozók, eltartók és 
az idegen környezet ahelyett, hogy segítségünkre lennének siket
némáink nyelvérzékének fejlesztését célzó munkánk közepette, 
igen sok esetben egyenesen gátolnak bennünket az erre való 
törekvésünkben.

Mindannyian tapasztalhattuk ugyanis már, hogy siketnémáink
kal dacára annak, hogy legtöbbjük megérti a beszédet s többé- 
kevésbbé használni is tudja azt, mindamellett jelelve társalognak 
a szülők, hozzátartozók, eltartók és az idegen környezet.

De talán még ez volna a kisebbik hiba! Nagyobb baj az
tán már az, hogy beszélnek ugyan siketnémainkkal, de rosszul, 
siketnémás nyelvezettel. Hányszor hallottunk már siketnémáinkhoz
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így beszélni: „Ha Pista jó, mama elmegy város, vesz Pista szép 
ruha“, stb.

Még a legnagyobb haszonnal jár siketnémáinkra az épérzé- 
kűek környezetében az épérzékű kicsi gyermekek társasága. Al
kalmam volt e téren megfigyeléseket tehetni s azt találtam, hogy 
a kicsi halló gyermekek csak nagyon ritka esetben beszélnek 
siketnémáinkkal siketnémás nyelvezettel. Náluk azonban az a baj, 
hogy különösen érdekelvén őket a jelbeszéd, s nekik az felette 
mulatságos lévén, azért ha csak tehetik, jelelnek siketnémáinkkal. 
E téren tett megfigyeléseim közepette arra a tapasztalatra jutottam, 
hogy amíg a felnőtt épérzékűek siketnémás nyelvezet. mellett ke
vesebbet jelelnek siketnémáinkkal, addig az épérzékű kicsi gyer
mekek helyes nyelvezettel társalognak ugyan siketnémáinkkal, de 
aránytalanul többet jelelnek velük, mint a felnőttek. A magam 
részéről a két rossz közül természetesen az utóbbit tartom ke- 
vésbbé rossznak, értékesebbnek.

Hogy pedig mennyire segíthetnének bennünket e munkánk
ban különösen a szülők, eltartók és a más hozzátartozók, azt szin
tén volt s van alkalmam tapasztalhatni. Magánúton készítek ugyanis 
elő a vizsgára egy kicsi siketnémát. Szigorúan meghagytam a 
szülőknek és a hozzátartozóknak, hogy óvakodjanak a siketné
más nyelvezet használásától s ha csak lehet, ne jeleljenek kicsi 
siketnémájukkal. Mondhatom, hogy gyönyörűségem telik e kicsi 
siketnémának beszédkészségében. Nem kételkedem abban, hogy 
ha a mi siketnémáink is ilyen ellenőrzés mellett használhatnák a 
beszédet s ha ők is mindig a helyes beszédet láthatnák, akkor 
az ő beszédjük is teljesebb megelégedéssel töltené el azok lelkét, 
akik az ő beszédtanításuk érdekében annyit fáradoznak. Csakhogy 
ez a jelen körülmények és viszonyok közepette ilyen ideális ér
telemben el nem érthető s keresztül nem vihető. Majd ha inten- 
zive oda fejlődnek intézményeink, hogy nem osztályok, hanem 
családias csoportok keretében tanulhatják siketnémáink a beszédet, 
akkor fognak tudni beszélni növendékeink. Igaz, hogy ez még 
csak a nagyon messze jövő zenéje, de ambicionáljon bennünket 
az a tudat, hogy mindig közelebb jutunk hozzá. Addig is, míg 
intenzive ide fejlődnek intézményeink, a jelen állapot keretein be
lül felette fontos kötelességünknek tartsuk arról gondoskodni, hogy 
a szülők, eltartók és más hozzátartozók minden kínálkozó alka
lommal figyelmeztettessenek arra, hogy a siketnémákkal való érint
kezésük milyen módon minősíthető helyesnek ? Használjunk fel 
minden kínálkozó alkalmat annak a beláttatására, hogy mennyire
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fontos szerepük van a szülőknek, eltartóknak és más hozzátartozók
nak a siketnémák beszédtanításának közepette.

Lássuk most már ezek után azt, hogy az a módszer, mely- 
lyel siketnémáinkat meg akarjuk tanítani az élőbeszéd használatára, 
mennyiben alkalmas szolgálni, illetve mennyire képes elősegíteni 
az élőbeszédnek fennebb említett legfontosabb kellékét, a nyelv
érzéket? Effelett gondolkozván, lehetetlen hogy ne tegyük tanul
mányunk tárgyává az intézeteinkben ma divó beszédtanítási mód
szernek tárházát, a tantervet.

Ha azt mondom, hogy a tantervűnkben lefektetett beszéd
tanítási elvek az anyai iskola beszédtanítási módszeréből szűrőd
tek le, illetőleg, hogy azt igyekszenek utánozni, s ha még hozzáte
szem azt is, hogy tantervűnk készítői számolván a siketnémáink 
fogyatékosságából eredő ama elvitázhatatlan ténnyel, hogy csu
pán természetes úton nincs alkalmuk elsajátíthatni siketnémáink
nak az élőbeszéd egész construkcióját s ezen még mesterséges segéd
eszközökről is gondoskodtak, elismertem ezzel azt, hogy értékben 
az anyai iskola beszédtanítási módszere után a mi beszédtanítási 
módszerünk következik.

De nemcsak elvek, hanem cél tekintetében is utánozza tan
tervűnk az anyai iskolát. Az elvek helyesek és életre valók, a cél 
mindenesetre ideális. Vannak, akik éppen azért támadják tervün
ket, hogy a jelen viszonyok közepette elérhetetlen célt szolgál. 
Mert amint mondják: .,Nagy a növendék-létszám. Kevés az idő. 
Helytelen az internátusi rendszer, stb.“

A világért se állítom azt, hogy nincs igazuk az így gondol
kozóknak egy és más dologban, de viszont én azt tartom, hogy 
mindig jobb, ha egy tanterv az elérhetőnél magasabb célt tűz ki, 
mintha a kelleténél kevesebbet ír elő. Ha egyébre nem volna ez 
jó, arra mindenesetre igen is alkalmas, hogy a szakembereket 
gondolkozásra serkentse; ambíciójukat növelje; a kutatni vágyók
nak pedig bő anyagul szolgáljon.

Nem tagadom, hogy egy intézmény életében fontos és hasz
nos szolgálatot végezhetünk az úgynevezett irányeszmék terjesz
tésével és az ellenzékieskedéssel, de időnk & erőnk legjavát 
ezeknek folytonos feszegetésével foglalni le, nem tartom egészen 
szerencsés dolognak. Számoljunk az adott helyzettel és nem mond
ván le intézményeink extenziv és intenzív tovább fejlesztésére 
vonatkozó törekvéseinkről sem, — foglalkozunk többet az apró
lékosabb módszertani kérdésekkel. Szerintem ezzel a legnagyobb 
szolgálatot tehetjük ügyünk előbbrevitelének.
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De vizsgáljuk csak tovább tantervűnket! Tantervűnk beszéd
tanítási-, illetve leíró szemléleti oktatási fejezete két főrészt foglal 
magában. A jelzett fejezet első részében a tartalmi-, második 
részében pedig az alaki anyagot találjuk feltüntetve. Az anyai is
kola beszédtanítási tantervének semmi szüksége sincs e felosztásra. 
Ez az iskola a beszédtanítás közepette nem ismer külön alakot és 
külön tartalmat. Teljesen egy időben és elválaszthatatlanul nyújtja 
mind a kettőt az anyai iskola az ő tanítványának.

De hát ami tantervűnk nem ezt kivánja-e ? Tantervűnk beszéd
tanítási és leíró szemléleti oktatási fejezetének tartalmi része 
ugyanezt kívánja. Minden kínálkozó alkalmat meg kell ragadni 
tantervűnk szerint arra, hogy a gyermek lelki megnyilvánulásait 
kifejezésre juttathassuk. Még pedig egészen úgy, mint ahogy azt 
az anyai iskola végzi: tartalom és alak teljesen egyidőben és min
denkor együtt nyújtandó.

Kérdem most már, hogy hát akkor mi szükség a mi tanter
vűnkben a fennebb említett felosztásra? Illetőleg, hogy mi teszi e 
felosztást szükségessé? S mi a célja egyáltalán e felosztásnak? 
Különösen pedig mi szükség az alaktanra? Fontosságára való 
tekintetből megismétlem, hogy tantervűnk beszédtanítási fejezeté
nek tartalmi része tulajdonképpen magában foglalja az alaktant is. 
A külön alaktani rész csak mint segédeszköz szerepel, illetőleg 
csak mint legtermészetesebb segédeszköz siet a beszédtanítás si
keresebbé tételére. Tehát az alaktan nem mint elvégzendő anyag 
és elérendő végcél szerepel tantervűnkben, hanem csak mint igen 
értékes segédeszköz szerepel beszédtanítási eljárásunk közepette.

Tudták azt nagyon jól tantervűnk készítői, hogy az anyai 
iskola beszédtanítási módszere teljes egészében meg nem valósít
ható és keresztül nem vihető intézeteinkben. Nem különben azzal 
is tisztában voltak tantervűnk készítői, hogy csupán természetes 
úton a beszéd elsajátítás szempontjából annyira fontos nyelvér
zéknek sem juthatnak birtokába siketnémáink. Mert szerintem 
ahhoz, hogy a siketnémák ugyanolyan beszédkészségre tegyenek 
szert, mint halló embertársaik s nemkülönben ahhoz is, hogy 
ugyanolyan nyelvérzéknek jussanak birtokába, mint az épérzéküek, 
olyan ideális intézményekre lenne szükség, amilyenek a közel jövő
ben el sem képzelhetők.

Éppen azért bizonyára úgy vélték tantervűnk készítői, hogy 
egyrészt a siketnémák fogyatékossága okozta nehézségeket, más
részt pedig intézményeink ezidőszerinti hiányossága okozta aka
dályokat — amennyire lehet — speciális módszertani eljárásokkal
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kell ellensúlyozni. Erre pedig legalkalmasabbnak találtatott a be
széd-alaktan.

Tantervűnk alkotói az alaktani résszel bizonyára azt célozták, hogy 
amit a siketnéma természetes úton át nem vihet nyelvérzékébe a 
beszéd constructiójából, azt a beszédalaktanban rejlő törvénysze
rűségeknek észrevevése révén vigye át nyelvérzékébe. Az alaktan
nak így értelmezett célja tette indokolttá tantervűnk beszédtanítási 
fejezetének kettős (tartalmi és alaki) felosztását.

Vizsgájjuk most már a beszédalaktanban rejlő azon törvény- 
szerűségeket, amelyeknek szemléltetése elősegíti siketnémáink nyelv
érzékének kifejlődését. Még pedig külön hangtani, szótani (jelen
téstani és alaktani) és mondattani szempontból.

A magyarnyelv hangjai a beszédben való alkalmazásuk köze
pette változásokon és módosulásokon esnek át. Tekintve, hogy 
ezek a módosulások és elváltozások a jóhangzás és az értelem 
szempontjából felette fontosak, éppen azért ezeknek siketnémáink 
nyelvérzékébe való átültetése felette kívánatos. A nyelvünkben elő
forduló eme hangtani elváltozások és módosulások bizonyos tör
vényszerűség szerint történnek. Az ezen módosulásokban és el
változásokban rejlő törvényszerűségekre kell felhívnunk siketné
máink figyelmét, ha azt akarjuk, hogy a nyelvkényelmi szempont 
követelte elváltozások és módosulások átmenjenek a beszédet 
tanuló siketnémáinknak nyelvérzékébe.

A folytonos gyakorlati alkalmaztatás mellett leggyümölcsözőb
ben grafikai úton hívhatjuk fel mindezekre siketnémáink figyelmét. 
Miért is a magam részéről a nyelvérzéknek ez irányú fejlesztése 
szempontjából nem tartanám fölösleges dolognak, ha pld. egy 
olyan szótárfüzetet készíttetnénk növendékeinkkel, amely szótár- 
füzetben csoportosítva grafikai úton szemlélhetnék siketnémáink a 
nyelvünkben rejlő eme elváltozásoknak és módosulásoknak tör
vényszerűségeit. Külön lapot nyittatnánk pld. a közeledés, hasonu
lás, összeolvadás, stb. törvényének szemléltetéséi e és igazolására. 
Az erre fordított idő és fáradság meghozná a maga értékes 
gyümölcs ét.

Nem tudok egyetérteni azoknak a felfogásával, akik azt állít
ják, hogy a siketnémáknál sincs szükség a nyelvérzéknek ilyen 
irányú fejlesztésére, mert a nyelvkényelmi szempont minden külön
leges beavatkozás és szemléltetés nélkül is kifejleszti ezt a siket
némáknál is.

Gyógypedagógiai hallgató koromban alkalmam volt e téren 
közvetlen megfigyeléseket tehetni, amikor is fényes bizonyítékát
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láttam annak, hogy a nyelvérzéknek hangtani szempontból, mes
terséges úton, jobban mondva mesterséges eszközökkel való fej
lesztése mennyire fontos, s a kiejtés tisztasága- és érthetősége 
szempontjából pedig mennyire kívánatos.

Lássuk most már siketnémáink nyelvérzékének fejlesztését 
szótani szempontból. Még pedig: külön a jelentéstan és külön az 
alaktan szempontjából.

A jelentéstant tekintve különösen azzal segíthetjük elő siketné
máink nyelvérzékének fejlesztését, ha már a beszédtanítás kezde
tén a megtanítandó fogalomnak mindjárt a teljesen me*gfelelő fedő 
fogalomszavát használjuk és ha a látszólagos könnyebbség ked
véért nem használunk teljesen meg nem felelő kifejezéseket, a 
fogalmakat teljesen nem fedő fogalomszavakat.

Siketnémáink nyelvérzékének ez irányú fejlesztését szolgál
hatjuk az által is, ha mentői több úgynevezett magyarázó szavat 
gyüjtetünk össze növendékeinkkel szótárfüzetükbe.

Szóljunk most már ezek után egy-két szót nyelvünk alaktani 
részéről, jobban mondva magáról a nyelvalaktanrói is.

Nyelvünk egész szerkezetének legbonyolultabb és legnehe
zebben elsajátítható része a nyelvalaktan. Hogy valaki ebből a 
szempontból helyesen használni tudhassa nyelvünket, ahhoz annak 
folytonos beszédészrevevésre és minduntalan való beszédalkalma
zásra van szüksége.

Akinek e két úton nincs elég alkalma arra, hogy bele élje 
magát nyelvünk szellemébe, az ebből a szempontból sohasem 
fogja egészen tökéletesen beszélhetni nyelvünket.

Tekintve azonban azt, hogy a nyelvalaktanban is van számos 
törvényszerűség, amely törvényszerűségekre sok esetben könnyű 
rámutatni, éppen azért a figyelemnek az ezen törvényszerűségekre 
való felhívása szintén alkalmas lehet a nyelvérzéknek nyelvalak
tani szempontból való fejlesztésére. Ezen nyelvalaktani törvény- 
szerűségekie való rámutatás is grafikai úton történhetik a leggyü
mölcsözőbben. Hogy pedig a tanítási időt ne kelljen minduntalan 
megszakítani e grafikai táblázatoknak újból és újból való felírásá
val, időkimélés szempontjából kívánatos volna e nyelvalaktani táb
lázatoknak állandósítása, illetve megrögzítése. A Borbély-féle ige
ragozási táblák is ezt a célt szolgálják. Rá lehetne így mutatni 
az összes birtokos- és birtokragokra, képzőkre, az igevonzatra, stb.

Meg kell még e helyen emlékeznem arról is, hogy az eti
mológiának a maga helyén való helyes felhasználása is nagyban 
elősegítené a nyelvalaktani nyelvérzéknek kifejlesztését.



A teljesség kedvéért meg kell még egy-két szóval emlékez
nem a nyelvérzéknek mondattani szempontból való fejlesz
téséről is.

A nyelvérzéknek mondattani szempontból való kifejlesztését 
tekintve, különös figyelmet érdemel a szórend, az írásjelek és a 
kötőszók helyes alkalmazása és megválasztása; az idézett és nem 
idézett mondatoknak miként való alkalmazása; az igekötőknek és 
a tagadó szócskáknak egymáshoz való viszonya az állító- és ta
gadómondatokban, stb.

Természetes, hogy a nyelvünkben rejlő törvényszerűségek 
valamennyiének felsorolására, nem különben pedig annak leírá
sára, hogy e törvényszerűségekre hogyan és mi módon hívhatjuk 
fel leginkább növendékeink figyelmét a nyelvérzék fejlesztése 
szempontjából, egy ilyen rövidke cikk kerete nem elegendő. De 
különben a célom sem ez volt jelen soraimmal, hanem csupán 
az, hogy egyrészt felhívjam kartársaim figyelmét a beszédalaktan
nak különösen fontos voltára, másrészt pedig, hogy beláttatván 
mindezeknek különös fontosságát, a jövőben az eddiginél na
gyobb súlyt helyezzünk beszédtanításunkban a nyelvalaktanra.
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A vak gyermek alaki és tárgyi érdeklődésének
fejlődéséről.

Irta: Tóth Zoltán.

A nevelés és oktatás végcélja az erkölcsi jellem kifejlesztése, 
amely magában foglalja az erkölcsi akaratot s bizonyos irányú 
és tartalmú tudáskört. Az értelem világítja meg cselekvéseink 
útját, az akarat pedig az értelem-szabta irányban cselekvésre 
indít bennünket. Épen ezért nevelő es oktató munkánkban oda 
kell törekednünk, hogy növendékeinknek oly íudáskört biztosít
sunk, amely szilárdságánál és belső tartalmi körénél fogva az 
akarat útját úgy szabályozza, hogy azt méltán meg is illesse az 
erkölcsi akarat elnevezése, hogy az ifjúvá fejlődött egyén csele
kedeteiből, életének minden mozzanatából, szóval értelme és 
akarata együtt működéséből az erkölcsi jellem fejlődjék ki.

Az erkölcsi jellem megteremtését célzó eszközök egyik leg- 
fontosabbja az érdeklődés. Ez az a lelki erő, mely a gyermeket 
a tudás megszerzésére ösztönzi, amely kellemessé, könnyűvé 
teszi számára a tudáshoz vezető utat.
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Az a kérdés merül fel elsősorban is, hogy az érdeklődés 
a gyermek egyéniségének fejlesztésénél önálló lelki erőként, vagy 
valamely más, szintén célunkat szolgáló psychikai erők kiegészí
tője képen szerepel-e ?

Eddigi neveléstan! munkáink a gyermeki érdeklődéssel, mint 
önálló lelki erővel nem foglalkoztak.

A mai tudományos álláspont mindinkább oda irányúi, hogy 
az érdeklődés ép oly önálló lelki folyamat, akárcsak a figyelem, 
emlékezés s nem egyéb, mint valamely dolog iránt lelkűnkben 
kialakult különösebb vonzalom.

Herbart szerint az érdeklődésa szellemi öntevékenység bizonyos 
neme, amely az akaratot tettre ösztönzi. Az érdeklődést a műve
lődés alapjául is tekinti, amennyiben azt mondja : minnél több 
oldalú az- egyén érdeklődése, annál több oldalúvá válik annak 
jelleme is.

Ostermann az értelmi elméletekkel szemben azt állítja, hogy 
az érdeklődés indító oka nem az értelem, hanem az érzelem s 
nem egyéb, mint a közönbösség ellentéte.

Nagy László az érdeklődés fogalmának és eredetének tneg- 
hatáiozásánál, lelki világunkkal való összefüggésének kimutatásá
nál, méltó szerepet juttat úgy az értelmi, valamint az érzelmi 
momentumoknak is. A legnagyobb gondot azonban ő is az 
érzelemre, mint az érdeklődés közvetlen irányítójára fekteti. Tehát 
közép-úton haladva illeszti be az érdeklődést, mint önálló lelki 
folyamatot, többi erőink soraiba.

Az érdeklődés és az értelem közti össszefüggést a követ
kezőképpen magyarázza: ami iránt érdeklődünk, az élénk moz
galmat indít meg lelkűnkben ; ami nem támaszt élénk mozgal
mat, az iránt nem is érdeklődünk.

A megismerésre való törekvésnél, a tárgyak fontos és az 
egyénre nézve hasznos jegyeinek kiválasztásánál először is értel
münk diktálta Ítéletet kell alkotnunk s csak ez Ítélet után ébred
het fel az érdeklődés érzelme. Tehát a folyamatot feltétlenül meg 
kell előznie bizonyos értelmi momentumoknak.

Az érdeklődés és akarat között is szoros a kapocs. Ami 
iránt érdeklődünk, azzal valamit akarunk is, hogy tehát egyrészt 
az érdeklődés az akarat a motívumaként szerepelhet, addig az 
akarat-folyamatok is válthatnak ki hasonló érdeklődést.

Az állandósult, erős érdeklődés bizonyos meghatározott 
irányú cselekvést hoz létre, amiből azután a jellem kialakulása 
származik. Állandó érdeklődés nélkül nincs jellem.
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A gyermek érdeklődésének vizsgálásánál a pedagógia két 
irányt jelöl meg számunkra; az egyik az, amikor különböző 
korú gyermekeknek bizonyos tárgyak iránti érdeklődését vizs
gáljuk, a másik irányba haladva pedig azt tesszük kutatásunk 
tárgyává, hogy a fejlődés egyes korszakában létrejött érdeklődé
sek, mely érzelmi és értelmi működéssel kapcsolatosak. Az 
előbbi vizsgálat alapján megkapjuk az érdeklődés reális, tárgyi, 
az utóbbin pedig az alaki fejlődés fokozatait.

Az épérzékíiek lélektana a gyermek tárgyi érdeklődésének 
fejlődésében megkülönböztet három fokozatot: 1. a játéktárgyak 
iránti érdeklődést, 2. a természet tárgyai és 3. a társadalmi élet 
alakja iránti érdeklődést.

Az alaki fejlődésnél két kort különböztet meg ; azt a kort, 
amikor a gyermek testi tevékenységgel járó tárgyak iránt érdek
lődik, továbbá azt, amikor az érdeklődést a szellemi tevékenység 
és ennek tárgyai irányítják.

A fenti tételek tanulmányozásakor arról óhajtottam meggyő
ződni, hogy a vakság befolyásolja-e az egyén tárgyi és alaki 
érdeklődésének fejlődését s ha igen, melyek azok az eltérések?

Kísérletezésem anyagául intézetünk növendékeit használtam 
fel. Kutatásaimat először is a tárgyi érdeklődés tanulmányozását 
illetőleg végeztem, ugyanis arról óhajtottam meggyőződni, melyek 
azok a tárgyak, amelyek iránt vak növendékeink érdeklődnek. 
Felhasználtam vizsgálódásaim eszközéül a karácsonyi ajándékul 
kért különböző tárgyakat, amennyiben úgy véltem, hogy ezek 
közvetlen kifejezői a különböző korú gyermektárgyi érdeklődé
sének, hisz mindegyik a saját tetszésének megfelelő dolgot kér
hette ; tehát azt, amelyikkel legjobban szeret játszani, vagy 
amelyiket magára nézve leghasznosabbnak tart.

Példaképen felsorolok azokból a tárgyakból néhányat, amelyet 
növenkékeink karácsonyi ajándékul kértek.

Az alsó osztályok fiú növendékei: játék-zongorát és cim
balmot, harmonikát, trombitát, kocsit, lovat, búgó csigát stb, a 
leánynövendékek: siró babát, játék-cimbalmot, doboló pojácát stb.

Középső osztályok fiú növendékei: tivolit, összerakható ko
csit, ökröt járommal, kocsit lóval, állatseregletet, motort, gőzgé
pet, heronlabdát stb; leányok: konyhaberendezést, szobaberen
dezést, mekegő bárányt, masamódkészletet, varrókészletet, kávés
készletet stb. stb.

Felsőbb oszt. fiúk: ruhakefét, sakkot, borotváló készüléket, 
német abc-t, (Brailleban) zsebórát, hangoló szereket, gallér és
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kézelő gombokat, Bertini Bethooven és Cerni darabokat; leányok: 
kulcsos dobozt, fésűt, fogkefét, horgoló készlet, hajtűket, ridi- 
kült stb. kértek.

A karácsonyi pásztorjáték szintén szolgáltatott anyagot en
nek megállapításához, amennyiben kikutattam, hogy növendéke
ink a darab mely része iránt érdeklődtek legjobban ?

A feltett kérdésekre a következő feleletet kaptam : 
Előkészítő, I. és II. osztály.
Mikor Herodes azt mondta: „Megyek reggelizni“
Mikor a pásztorok azt mondták: „Rongyos zsandár.“ 
„Mikor a pásztorok szája tele volt kenyérrel.“
„Mikor belevágott a cintányér.“
„Mikor a pásztorok azt mondták hess, hess.“
„Mikor az udvari bolond fütyült.“
„Mikor a pásztorok verekedtek.“
III., IV. osztály: „Mikor a pásztorok faluiasan beszéltek.“ 
„Mikor a bohóc gúnyolta Heródest.“
„Mikor a zsandárok két tűz közzé szorultak s nem tudtak 

menekülni.“
„Mikor az öreg pásztor elmondta a kisdedek legyilkolását.“ 

„Mikor az egyik pásztor ásítozva felébredt,“
„A pásztorok és zsandárok szójátéka.“
Tovább képző osztály.
„Heródes jelleme.“ „Az angyalok éneke.“
„A pásztor természetes előadása.“ „Ráchel szerepe.“ „Heró

des és a bohóc.“
A tárgyi érdeklődésnek összefüggő, fokozatos fejlődését 

mutatják a feltett kérdésre adott feleletek, amennyiben az alsóbb 
fokon kapott feleletekből világosan kitűnik a játékszerü, a gyer
mekek érzékeire haió dolgok iránti érdeklődés. Mikor Heródes 
azt mondja: „Megyek reggelizni'“ Ez a mondás oly élénk moz
galmasságot indít meg a gyermekekben, hogy tovább fűzve gon
dolataikat, kisütötték miszerint Heródes bizonyosan kávét reg
gelizik, sőt az egyik gyermek képzeletét annyira foglalkoztatta a 
lelkében feltámadt mozgalmasság, hogy hallotta is, amint a király 
mérgében feldöntötte a kávéscsészét. Egy más jelenetben pedig 
az keltette fel érdeklődésüket, hogy a pásztorok beszéd közben 
ettek. Ez a rész annyira érdekelte őket, hogy nem törődve a 
darab további folyásával, azon tanakodtak, vájjon mit ehetnek 
azok a pásztorok ? Itt is hamar dűlőre jutottak, mert az egyik
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kisütötte, hogy biz azok sajtóit esznek, amit teheneik és birkáik 
tejéből készítettek.

A középső osztályok növendékeit a pásztorok falusi beszéde 
érdekelte; többen gondolkoztak azon, hogy melyik vidéken be
szélnek úgy? A bohóc gúnyolódása, a zsandárok kényelmetlen 
helyzete és az öreg pásztor elbészélése képezték érdeklődésük 
központját. Hogy miért? Erre a kérdésre azt a feleletet kaptam: 
„Mert természetes volt!“

A felsőbb osztályokat már inkább Heródes jelleme, Heró- 
des és a bohóc párbeszéde, Ráchel szerepe, az angyalok éneke 
érdekelték. Az egyik fiú azon nézetének is kifejezést adott, hogy 
Heródes megérdemelte büntetését s halála hírének igen örült. 
Mindezekből bátran következtetek arra a tényre, hogy a társa
dalmi élet egyes mozzanatai és alakjai a vak lelkét sem hagy
ják érintetlenül, hanem sociális irányú érdeklődésüket felkeltve, 
eljuttatják őket is a tárgyi érdeklődés e harmadik fokozatához.

Röviden összegezve a tapasztalatból leszűit nézeteimet: a 
vakság az egyén tárgyi érdeklődésének fejlődésére lényegesebb 
befolyást nem gyakorol, legfeljebb annyiban módosítja, ameny- 
nyiben a látási benyomások körébe eső dolgok és tárgyak tel
jesen hiányoznak a vak érdeklődése köréből.

Az alaki érdeklődés, — mint fentebb említettem, — az 
érdeklődés folyamatnak a gyermek értelmi és érzelmi működésé
vel való kapcsolata. A gyermek lelkében oly tárgyak és dolgok 
váltanak ki érdeklődést, amelyek bizonyos tulajdonságuknál, ter
mészetüknél fogva, értelmi és érzelmi világuknak, szóval egyéni
ségüknek teljesen megfelelnek. Ez az érdeklődés lehet pozitív 
és negatív, a szerint, amint érdeklődésünk tárgya kellemes, vagy 
kellemetlen mozgalmat indít meg belsőnkben.

Intézetünkben gyűjtött adataim, melyek a tantárgyak iránti 
érdeklődést mutatják, nem fedik teljesen az épérzéküek iskolái
ban Összegyűjtőiteket, amenyiben azt tapasztaltam, hogy alsóbb 
oszt.-ban testi munkát igényelő tárgyak helyett, a könyebb szel
lemi tevékenység tárgyai állanak a vak érdeklődése központján, 
párhuzamban a könyebb testi munka tárgyaival. A nehezebb 
testi és szellemi munkát igényelő tárgyak csak a felsőbb osztá
lyokban váltanak ki positív érdeklődést.

Arra a kérdésre, hogy melyik tantárgyat szeretik legjobban? 
az előkészítő és 1. osztályban 45 feleletet kaptam. Ebből 12 a szám
tanra, 11 az írás-olvasásra, 10 a játékra esett, ó pedig a mintá-

Magyar Gyógypedagógia. 15
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zásra, de csak azon esetben, ha sikerül a mintát elkészíteni. 
A többi felelet az egyes tárgyak között oszlott meg.

A 11.—111. osztályban gyűjtött 49 adat közül 22 a hittanra, 
15 a kézügyesítőre, 10 a hegedűre esett. A többi szintén meg
oszlott.

A IV. osztály 39 adata közül 21 a vegy- és természettanra,
11 a kézügyesítőre, 5 pedig a torna javára esett, a többi ugyan 
csak megoszlott.

A nem szeretem tárgyak közül első helyen állott az előké
szítő osztályban az érzékeltető oktatás, torna. 1,—III. osztályban 
a nyelvtan, rajz; IV. osztályban az irálytan és verstan, továbbá a 
mértan.

Boncolás alá véve a fenti adatokat, lássuk, 1. hogy a vak 
érdeklődésének tárgyai mennyiben igényelnek szellemi, vagy testi 
munkát; 2. mi az oka annak, hogy a testi tevékenység tárgyai 
az alsó fokon háttérbe szorulnak s az érdeklődést a szellemi és 
könnyebb testi tevékenységet igényelő tárgyak indítják meg a vak 
lelkében.

Az előkészítő és I. osztályban a számtan a szellemi munka 
mellett bizonyos testit is igényel, amennyiben az egyes számfo
galmak és számtani műveletek felépítésénél elengedhetetlen felté
tel az érzékelés. Mikor a gyermek azt tanulja, hogy 2 -j- 3 =  5, 
akkor minden bizonnyal a számtanítás eszközéül használt tárgyak
ból 2-őt egysorba, 3-at pedig másik sorba kell kiraknia, végül, 
hogy az összeget megtudja, a két csoportot eggyé kell alakíta
nia. A számtan tanításnál tehát az alsóbb fokon feltétlenül kell 
kisebb testi munkát is végeztetni a gyermekekkel.

Az írás és olvasásnál szintén együtt találjuk e kétféle mun
kásságot, amennyiben az írásnál a típusok kiszedése, berakása, 
(Klein írás) a Stylus kezelése, (Braille írás) az olvasásnál a kéz
nek a soron történő mozgása, mindmegannyi testi tevékenység. 
A leírt és leolvasott szöveg megértése pedig feltétlen szellemi 
munka. A III. osztály hittana mellett, mely ezen a fokon szintén 
könnyebb szellemi tevékenység tárgya. — ott találjuk a könnyebb 
testi munkát igényelő gyakorlati irányú kézügyesítő oktatást is. 
A természet és vegytan a mellett, hogy az említett tárgyaknál fej
lettebb szellemi tevékenységet igényel, még a testi tevékenység 
tárgya is. E kétféle tevékenység a természettudományok e két 
ágában mintegy kiegészítik egymást. A tünemények létrehozása, 
érzékelése világítja meg az értelmet.

Hogy a vak alaki érdeklődésének fejlődése eltérést mutai



A vak gyermek alaki és tárgyi érdeklődésének fejlődéséről. 20 5

az épérzékűektől, annak indító okát a vak fogyatékosságából ki
folyó s az épérzéküekétől különböző fejlődési feltételekben keresem.

Míg az iskolába került ép érzékű gyermeknek testi fejlett
sége áll magasabb fokon ; értelmi fejlődése intenzívebben csak 
ezután indul meg, addig a vak értelme és testi ereje a hiányos 
fejlődési feltételek mellett meglehetősen visszamarad. Érthető tehát 
azon körülmény, hogy az érpérzékű gyermek bensőjében élén- 
kebb testi munka kellemes érzést vált ki s érdeklődését az inten
zívebb testi mozgást igényelő tárgyak felé irányítja.

A vaknál ez nem így van. Az ő lelkében az élénk phisikai 
mozgással járó munka legtöbb esetben kellemetlen érzést támaszt, 
(félelem, fájdalom, eredménytelen munka stb.) s az intenzív test
mozgást igényelő tárgyak iránt, vágy közönyös, vagy pedig csak 
a negatív érdeklődés érzelmét kelti fel.

Positív érdeklődést tehát csak oly tárgyak váltanak ki a vak 
lelkében, amelyek munkaköre kellemes mozgalmasságot képes 
bensőjében megindítani. A könnyebb szellemi és testi munkát 
igényelő tárgyak, (előkészítő és I. oszt. számtan, írás, olvasás) 
alkalmasak e mozgalmasság megindítására. Annak a tudata, hogy 
fogyatékosságánál fogva is képes eredményt elérni, feltétlenül 
kellemes érzéssel tölti el lelkét s felébreszti positív érdeklődését, 
míg a fáradsággal végzett eredménytelen munka tudata kellemes 
érzés felkeltésére nem alkalmas.

Állításaim jogosultságát bizonyítja az a tény is, hogy az 
érzékeltető oktatás iránti érdeklődésük a legtöbb esetben negaiiv. 
Ha meggondoljuk azt, hogy az érzékeltető oktatás egész új tért 
nyit meg a vak előtt, indokoltnak látjuk a tárgy iránt táplált érzel
meiket. Bizonyos meghatározott mozgást végezni a célból, hogy 
szerzett tapasztalatairól szóbelileg beszámoljon, nehéz és kompli
kált feladat; fegyelmezett érzékszerveket, gyakorlott figyelmet, kö
vetkeztető és Ítélőképességet igényel.

A vak alaki érdeklődése tehát a phisikai erők és az értelmi 
tartalom fejlődésével halad párhuzamban. Amily mértékben erő
södik, ügyesedik a phisikum, bővül a belső tartalom, oly mér
tékben fejlődik, hogy úgy mondjam, emelkedik alaki érdeklődése 
is, mig végre eléri azt a fokot, amelyre épérzékü társai kevesebb 
fáradsággal juthatnak el.

Ez a magyarázata annak, hogy az alsóbb fokon — az ép- 
érzéküekétő! eltérően — egyszerre lép fel a szellemi és testi mun
kát igényelő tárgyak iránti érdeklődésük a maga egyszerűségében.

A vegy- és természettan iránti érdeklődés bizonyítja legjob-
15*
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bán, hogy a testi és szellemi tényezők magasabb fokú fejlődésé
vel megfelelően megváltoznak az érdeklődés tárgyai is.

A vak alaki érdeklődése így fejlődik tovább egész iskoláz
tatása befejeztéig.

A tovább képző osztályokban az épérzéküekétől eltérően, 
a magasabb szellemi tevékenységet igényelő tárgyak iránti érdek
lődésük mellett fellép az intenzív testi munka tárgya iránti érdek
lődés is.

88 adatot gyűjtöttem ezen osztályokban. E 88 adat közül 
19 a kézimunkák, 19 a torna, 18 magyarnyelv és irodalom, 
13 a történelem, 8 pedig a számtan javára esett; a többi az 
egyes tantárgyak között megoszlott. A nem szeretem tárgyak: 
az alkotmánytan, egészségtan, mértan és vegytan.

Ismételve az alaki érdeklődés fejlődésének tanulmányozásá
nál szerzett tapasztalataimból leszűrődött nézeteimet mondhatom, 
hogy a vak alaki érdeklődése az iskoláztatás kezdetétől annak 
befejeztéig egyaránt irányúi úgy a szellemi, valamint a testi mun
kát igényelő tárgyak felé; míg végre a testi erők s a benső tar
talom párhuzamos fejlődésével lépési tartva elérheti a kifejlődés 
legmagasabb fokát is.

Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai 
oktatást illetőleg a külföldön.

Szász-Coburg-Gutha.
Népoktatási törvény 25. §. Gyermekek kizárása a népiskolából.

Ha valamely gyermek fegyelmi, rendőri vagy büntetőügyi 
okokból a népiskolából hosszabb időre kitiltatik, akkor ennek 
magán utón való megfelelő taníttatásáról első sorban a hozzátar
tozók (szülők, vagy gyámok), vagyontalanság esetén a község,' 
illetve állam tartozik gondoskodni.

Ugyanezen módon kell gondoskodni azon gyermekekről is, 
akik akár szellemi gyengeség, akár testi fogyatkozás miatt a nép
iskolába fel nem vehetők.

Szász-Meiningen.
A siketnémák és vakok nevelésére vonatkozó törvény 1887. 

február 18. (33. sz.)
Mi György, isten kegyelméből Szász-Meiningen hercege stb. 

hű képviselőházunk tanácsára és egyetértésével rendeljük a 
következőket:
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1. §. Minden vak, vagy siketnéma gyermek megfelelő inté
zetben nevelendő, ha csak

1. a gyermek testi és szellemi képességei csekélységénél 
fogva erre nem alkalmatlan;

2. ha taníttatásáról megfelelőleg más utón gondoskodás 
nem történik.

Azon tanévnél korábban amelyben a gyermek 7-ik életévét 
betölti, vagy azon tanévnél később, melyben 16-ik életévét betölti, 
ez a kötelezettség nem áll fenn.

2. §. Szülők, gyámok, vagy más nevelő szülők, akik siket
néma, vagy vak gyermeket az 1. §. meghatározott tanítás kötele
zettsége alól elvonnák, 1000 márkáig terjedhető pénzbüntetéssel, 
vagy 6 hétig terjedhető börtönnel büntethetők. Szükség esetén 
kényszer utón adható be a gyermek az intézetbe.

3. §. Az ellátási díjak a szülőktől, gyámoktól vagy más el
tartásra kötelezettektől végrehajtás útján is behajthatok esetleg a
2. §. említett büntetés alkalmazásával.

4. §. Az államkormány egyházi és iskolai osztálya állapítja 
meg ezen törvény végrehajtási módozatait, valamint az intézetbe 
való felvétel és elbocsátás feltételeit.

Melynek hiteléül jelen sajátkező aláírásunk és pecsétünk.
Meiningen 1887. február 18.

György.
Giseke. Uttenhoven. Heim.

Anhalt hercegség.
Nem épérzékű, gyengetehetségű vagy gyengeelméjű (hülye) 

gyermekek kiképeztetésére vonatkozó törvény.
Mi Frigyes, isten kegyelméből Anhalt hercege stb. kormá

nyunk előterjesztésére s képviselőházunk hozzájárulásával rendel
jük a kővetkezőket:

1. §. Nem épérzékü, gyengetehetségű, vagy gyengeelméjű 
gyermekek, mihelyt az iskola köteles kort elérték s képezhetlen- 
ségük miatt a népiskolába fel nem vétettek, vagy onnan kizárattak, 
a tankötelezettség tartamára az ilyen gyermekek számára felállított 
intézetben heiyezendők el, ha nem teljesen képezhetlenek, vagy 
ha hozzátartozóik más utón megfelelő kiképeztetésükről nem gon
doskodnak.

2. §. Hogy a nem épérzékű gyermek a népiskolából kizáras- 
sék-e, vagy oda fel ne vétessék ez ügyben az iskola elöljárója, 
illetve a -tanfelügyelő jelentésére a felsőbb iskola hatóság határoz, 
esetleg hivatalos orvosi bizonyítvány alapján. A határozat az iskola 
elöljárója, illetve tanfelügyelő útján a gyermek nevelésére kötele
zettel, s ha a képezhetlenség beigazolást nem nyert, egyúttal a 
a rendőrséggel közöltetik, hogy az illető bizonyos határidő eltel
tével a gyermek megfelelő neveléséről gondoskodjék.

3. §. A határidő leteltével a községi elöljáróság a tárgyalá
sokról jelentést tesz a járási hatóságnak. Ez utóbbi

1. Ha a gyermek taníttatását a nevelésre kötelezettek el-
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mulasztották, vagy a gyermek felvételét kérik valamely intézetbe, 
határoz a gyermek elhelyezése iránt.

2. Ha a nevelésre kötelezettek a gyermek képezhetlenségét 
állítják, vagy pedig taníttatásáról más módon gondoskodnak, 
a tényállás határozottan megállapítandó első esetben a hatósági 
orvos, utóbbiban a helyi iskola hatóság bizonyítványa alapján. Ez 
esetekben az intézetbe szállítás kötelezettsége megszűnik.

4. §. A járási hatóság határozata ellen a belügyministeriumhoz 
lehet fellebbezni.

Ez utóbbi szóbeli tárgyalás után, melyre az érdekeltek Írás
ban térti vevény mellett hivatnak meg, véglegesen határoz azon 
esetben is, ha a meghívottak meg nem jelennének. A kormány 
kötelessége mindazon adatok beszerzése, melyek az Ítélet megho
zásához szükségesek.

A tárgyaláson az előadó a tényállást vázolja, amely után az 
érdekeltet illeti a szó. A kormánynak jogában áll Ítélet hozatal 
előtt kiegészítő bizonyítékok bemutatását is követelni, mely akár 
valamely hatóság, akár külön meghatalmazott útján szereztetik be. 
A határozat indokolásával együtt a járási hatóság útján közöltetik 
az érdekelttel.

5. §. A végleges határozat után a járási hatóság gondosko
dik a nem épérzékü vagy gyengeelméjű gyermeknek intézetbe 
szállítása iránt, esetleg kényszer útján.

6. §. A neveltetési költségeket, valamint a beszállítás költsé
geit az érdekeltek, esetleg maga a vagyonos gyermek fedezi, illetőleg 
pedig a községi szegény alap előlegezi. Ez utóbbinak jogában áll, 
hogy az előlegezett díjakat az érdekeltektől végrehajtás utján is 
behajtassa.

Ha a költségeket a szegény alapnak kell fedeznie, akkor ezek 
felét az országos szegény alap vállalja el.

7. §. Az árva gyermekek elhelyezésénél a gyámhatóságnak 
közreműködése vagy hozzájárulása nem szükséges, de az illetékes 
árvaszék a határozatról értesítendő.

8. §. A törvény végrehajtásával a ministerium bizatík meg s 
hatálya f. évi április 1-ével kezdődik. Melynek hiteléül stb.

Dessau 1884. április 1-én.
Frigyes-Anhalf hercege. Krosigk.

Pótlék. 1888. március 27. A törvény 4. §. értelmében a járási 
hatóság részéről hozoti határozat ellen az országos közigazgatási 
bizottsághoz nyújtandó be a fellebbezés.

Németalföld.
Siketnémák, vakok és gyengeelméjüek tanítására vonatkozólag 

törvényes intézkedések nincsenek. Az 1900. évi julius 7-iki nép
oktatási törvény 7. § az iskola kötelezettség alól mindazokat ki
vette, akik orvosi vélemény szerint elemi iskolában nem oktathatók. 
A vakok, siketnémák és gyengeelméjüek tanítása törvényhozási 
utón szabályozva nincsen, de azok az intézetek, melyek ezek szá
mára létesíttettek, állami támogatásban részesülnek bizonyos felté
telek mellett.
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Luxembourg.
Az 1881. évi április 20-iki törvény 6. §. értelmében a vakok, 

siketnémák és gyengeelniéjüek az elemi iskolából kizárattak. Az 
állam és községek jelentékeny támogatást nyújtanak az ilyen gyer
mekek tanítására szolgáló intézeteknek. Törvényes rendelkezések 
szükségessége ez ideig nem merült fel.

Görögország.
Törvényes intézkedések a siketnémák vakok és szellemi 

fogyatékosok érdekében nincsenek.
Hessen nagyhercegség.

A nagyhercegségben tankötelezettség a nem épérzékűek 
részére nincsen. A Friedbergi vakok intézete, a Bensheimi és 
Friedbergi siketnémák intézete az önkényt jelentkezőket veszi fel és 
a szülők jóváhagyása mellett. A törvényes rendelkezéstől eltekin
tettek mert

í . a kutatások alapján az ilyen gyermekek száma csekély ;
2. a kérdéses gyermekek egyrészéről a tankötelezettségi 

törvény intézkedik;
3. A gyengeelméjűek „ Aüce-alapítvány“ című intézetében 

elhelyezett gyermekek nagy része képezhetlennek bizonyult, s így a 
felmerült tankötelezettségi mozgalom tárgytalannak bizonyult.

Wurtemberg királyság.
A szellemileg hátramaradott gyermekek a würtembergi 1836. 

szept. 29-iki törvény értelmében tankötelesek a 6 —14 éves korig. 
Miután azonban ilyen gyermekek a népiskolában kellő eredmény
nyel nem oktathatók, a kormány régibb idő óta támogatja a kise
gítő iskolák létesítését. Ezen iskolákat a községek tartják fenn a 
népoktatási törvény értelmében.

A siketnémák és vakok részére tankötelezettség nincs, a szülők 
tehát nem kötelesek ezeknek intézetbe adására. Az állam arra 
szorítkozik, hogy részben intézetet állít fel, részben magán inté
zeteket segélyez. De törekszik a kormány arra is, hogy a szülőkkel 
gyermekük taníttatásának szükségességét megértesse s őket arra 
sarkalja, hogy a taníttatást el ne mulasszák. A gyermek testi és szel
lemi jólétének veszélyeztetése esetén a törvénykönyv 1666. §. a 
kényszer oktatásról intézkedik.

(1899. dec. 29. A kiskorúnak kényszeroktatására vonatkozó 
törvény.)

1. §. A gyámhatóság a szellemileg elhanyagolt gyermeknek 
családnál, vagy valamely intézetben való elhelyezéséről gondos
kodik :

1. ha a kiskorú 12 éves kora előtt olyan cselekményt 
követett el, mely a büntető-törvénykönyvbe ütközik és a cselek
mény foka, a kiskorú egyénisége, a szülők vagy gyámok helyzete 
a további megóvást máskép nem biztosítják;

2. ha olyan körülmények merülnek fel, melyek a teljes
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elzüllést vonnák maguk után. A kényszer nevelés csak azon eset
ben mondható ki, ha a kiskorú ló évét még nem töltötte be. A 
kényszer nevelés csak azon esetben mondható ki, ha a szülők 
vagy gyámok, vagy az iskola fegyelmi eszközei, vagy más az 
elzüllést megakadályozó rendelkezések elégtelennek bizonyulnak, 
vagy ha a nevelésről más módon (szegény ápolás, vagy egyesü
leti tevékenység) kellően gondoskodás nem történhet.

19. §. A kényszer nevelés költségeit úgy az eltartás, valamint 
az esetleges elhalálozás esetén is, azon szegény alap fedezi, amely
nek illetőségi körébe a kiskorú tartozik. A szegény alap ezen 
költségeket az eltartásra kötelezettektől követelheti a tanítás időtar
tamára. Ha az eltartásra kötelezettek a költségeket fedezni nem 
tudják, azok % részben a községi szegény-alapból pótoltatnak. 
Ha a kiskorú nem würíembergi illetőségű, a költségek az orszá
gos szegény-alapot terhelik. A megtérítési kötelezettség 2 év múlva 
elévül.

20. §. Az .országos szegény-alap terhére megállapított költ
ségek felét az aliam fedezi.

23. §. 150 márkáig terjedhető birsággal, esetleg börtönnel 
büntetendő azon egyén, aki bírói határozattal kényszernevelésre 
Ítélt egyént a családtól, vagy intézetből elvisz, vagy azt a család, 
illetve intézet elhagyására buzdítja.

Badeni nagyhercegség.
A nem épérzékü gyermekek nevelésére és oktatására vonat

kozó törvény 1902. aug. 11.
1. §. Szülők, vagy helyetteseik kötelesek a gondozásuk alatt 

álló gyermekeket, akik a hallás vagy látás hiányossága miatt a 
népiskolába nem járhatnak (3. §. 1 pontja az 1892. május 13. 
népoktatási törvénynek) megfelelő képzésben részesíteni.

2. §. Az ilyen gyermekek oktatásának megkönyítése végett 
az állam siketnémák és vakok-intézetét létesít, melyben a gyerme
kek, ha képezhetők s ha a népoktatási törvény 35. §. 2. pont 
említett fogyatkozásban nem szenvednek, tanításban és ellátásban 
részesülhetnek. A tanítás díjtalan.

3. §. Magán intézetek részére a népoktatási törvény 7-ik 
fejezetében foglaltak irányadók. Magán oktatásban részesülők 
lényegileg az 1. §. megállapított fokig képezendők ki. Az iskolai 
hatóságnak az ilyen esetek bejelentendők. Ennek jogában áll idő
ről-időre vizsgálatot tartani s a tanításban tapasztalható hiányok 
pótlását elrendelni.

4. §. Szülők, vagy helyetteseik az ilyen gyermekeket a tan
köteles kor elérése alkalmával kötelesek bejelenteni. Ennek elmu
lasztása az 1863. október 31-iki rendőri törvény 71. ^értelmében 
büntettetik.

5. §. A siketnéma és vak gyermekek képzési ideje rendszerint 
8 évre terjed; kezdete minden év husvét után van s mindazon 
gyermekekre kiterjed akik azon év június 30-áig 8-ik életévüket 
betöltötték. Akik e kort még el nem érték, különös okokból, de 
semmi esetre 7 éven alól, valamely állami intézetbe felvehetők;
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más részt fejletlen gyermekek 10 éves korukig kizárhatók. 8 tanévnél 
korábban csak az esetben bocsáthatók el növendékek, ha a képzési 
fokot rövidebb idő alatt elérték, s a népiskolai tankötelezettség 
életkorát meghaladták.

6. §. Az intézetbe szállítás elrendelése csak a polgári törvény- 
könyv határozmányai értelmében történhet. Az intézetbe való fel
vétel feltételei, valamint a felvételi kor megállapítása, továbbá az 
elbocsátás, a felsőbb iskolai hatóság joga. Egyebekben a felvételt 
szabályozó feltételek rendeleti utón állapíttatnak meg.

7. §. A siketnémák, vagy vakok intézetébe beszállított minden 
gyermek után fizetendő:

1. Az intézetbe szállítás s onnan a szünidőre, vagy vég
leges eltávozás alkalmával felmerülő költség;

2. A ruházat és felszerelés költségei az intézetbe szállításkor;
3. Az ellátás díjai.

Az intézeti közös ellátás lakásból, élelmezésből, ruházatból, 
taneszközökből, orvosi ellátásból áll. Ez utóbbi csak akkor, ha a 
gyermek betegsége intézeten kívüli kezelést nem követel.

8. § A 7. §. 3. pontja értelmében fizetendő díj 10 évi átlag 
alapján a közoktatásügyi kormány részéről állapíttatik meg minden 
intézetre nézve egyenlő összegben és pedig egy növendékre 
kiszámítva.

A megállapításnál figyelembe nem vétetnek:
a) az intézet épülete, jókarban tartása, fűtése, világítása;
b) az intézet administrativ kiadásai;
c) a növendékek taneszközei.

Az eltartási költség kiszámítására vonatkozó határozatok, 
valamint a 10 évi átlag alapjául szolgáló idő rendelettel állapítta
tik meg.

9. §. 1. A 7. §. megállapított költségek, s első sorban az 1. 
és 2. pont alattiak, fedezendők:

a) a gyermek esetleges vagyonának jövedelméből, vagy 
egyébként őt illető bevételekből;

b) az eltartásra kötelezettek hozzájárulásából, amennyiben 
ez által állásuknak megfelelő életmódjuk veszélyeztetve nincsen.

2. Az 1 pont alatti módon be nem szerezhető költségek 
— a jelen törvény 12. §. figyelembe vételével — azon községek 
részéről fedezendők, a melyekben a gyermek tankötelezettségi 
év május 1-én illetőséggel bír, vagy ennek nem létében azon 
kerület részéről, a hová a gyermek a mondott időben tartozik.

Ha ez illetőség kideríthető nem volna, a költségeket az állam- 
pénztár fedezi.

10. §. 1. A törvényes alap fizetési kötelezettsége az intézettel 
szemben (9. §. 2. p. 1.) életbe lép a teljes 7. §. jelzett költségekre 
nézve, ha a növendék vagyona az (teljes) ellátás fedezésére elég
telen s más egyén ennek fedezését el nem vállalja.

2. Ha bizonytalan, vagy kétségbe vont, hogy melyik tör
vényes alapból (9. §, 2. p. U  fedezendők a költségek (7. és 9. §.) 
a felveendő, vagy már felvett növendék után, a felső iskola ható
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ság a költségek előlegezésére azon községet kötelezheti a meg
térítés megengedésével, amelyben a gyermek a 9. §. 2. p. 1. 
meghatározott időben tartózkodott. A már lefizetett díjakat a vég
leges megállapítás után kötelezett megtéríteni tartozik.

11. §. Ennek megfelelőieg a 10. §. 1. (illetve 2. p. 2 kíkezdés
az intézettel szemben kötelezett alapnak, vagy a 9. §. 2. 2.
állampénztárnak jogában áll a felmerült költségeket "a 9. §. 1. 
pontjában megállapított módon a fizetésre kötelezetten behajtani.

12. §. 1. Az állami siketnémák, vagy vakok intézetébe felvett 
növendék után felmerült költségek (7. §. 3. p.) amelyekéit az illeté
kes alap (községi vagy kerületi) a 9. §. 2. p. 1. és 10. §. értelmében 
a 11. §-nak megfelelőieg kártérítést nem nyer, egy harmad részbe« 
az állampénztárból fedezendők.

2. Ha az eltartásra kötelezett a község, akkor a további 
3/3 részt is egészben vagy részben az állampénztárra háríthatja 
a népoktatási törvény 73—80 §§. értelmében olykép, hogy a költ
ségeket a 73. §. szerint az oktatási költségek közé veszi fel.

A 10 éves megállapítási időszak közben új megállapodásnak 
van helye a község vagy állampénztár javaslatára, ha a jelen tör
vény értelmében a kötelezettség első esetben lép életbe, vagy 
megszűnik, vagy egyéb változás áll be.

13. §. 1 . Eltartásra kötelezett a községi alapból, vagy állam- 
pénztárból nevelt növendék után első sorban, ha vagyonba jut, 
maga a növendék, ha törvényes örökösei nincsenek, akik állásuk
hoz mért életmódjuk fenntartásához erre reászorulnának.

2. A megtérítési kötelezettség 10 évvel a gyermeknek az 
intézetből kilépése után elévül.

14. §. Az állami siketnémák és vakok intézeteinek követelései, 
akár magán egyén, akár valamely alap ellenében álljanak is fenn, 
a rendes törvény útján érvényesíthetők.

15. §. Azon gyermekek, akik az 1. §-ban megállapíttott okok
tól eltérő testi ’vagy szellemi fogyatkozásban szenvednek, jelen 
törvény szellemének megfelelőieg olyan más jellegű intézetekben 
is elhelyezhetők, melyeket az illetékes hatóság alkalmasaknak itél.

Feltétele ennek azonban az, hogy ezen intézetekben elhelye
zettek után a költségek magasabb összegben nem róhatok ki, mint 
az állami intézeteknél.

16. §. Úgy az állam, valamint az alapok vagy magán sze
mélyek között felmerülő per esetén első fokban a kerületi, 11. fok
ban az országos közigazgatási bíróság dönt.

17. §. A községek, kerületek vagy más testületek részéről a 
jelen törvény 2. és 15. §. szerint felállított intézetekre a népokta
tási törvény 118. és 94. §. azon módon alkalmazandók, hogy a 
község vagy kerület, amely az intézetet létesíti, a 2. pontban 
megállapított feltételeket teljesíteni tartozik.

Ezen intézetek fenntartásához, ha a tanítás díjtalan, a költ
ségvetési törvényben megállapítandó államsegély nyújtható.

18. §. Nem badeni illetőségű, de ezen nagyhercegségben 
állandóan tartózkodó vak vagy siketnéma gyermekek csak az
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esetben vehetők fel az állami vakok- vagy siketnémák intézetébe, 
ha a 8. §. megállapított költségek fizetése bizíosíttatik.

19. §. 1. A jelen törvény életbe léptetése kormány rendelet
tel történik.

2. A jelen törvény végrehajtásával az igazságügyi, köz- 
oktatásügyi és belügyi minisztérium bizatik meg.

St.-Móric 1902. aug. 11.
Frigyes.

Rendelet.
Az 1902. évi augusztus 11. hozott törvény 19. §. értelmében 

rendeljük:
1. az 1902. aug. 11. a nem épérzékű gyermekek nevelését 

és tanítását illetőleg hozott törvény 1904. április 1-én lép hatályba.
Karlsruhe, 1902. március 2.

Frigyes
A törvény végrehajtási utasítása 1904. június 9-éről.
VI. jelen törvény kiterjesztése a gyengeelméjű, illetve hülye 

és epileptikus gyermekekre.
35. §. Jelen rendelet 18. és 19. §§. a vak és siketnéma gyer

mekek kötelező bejelentéséről a gyengeelméjű és hülye gyerme
kekre is kiterjesztetik.

A bejelentett gyermekek jegyzéke a kerületi iskola felügyelő 
útján terjesztendő fel a felsőbb iskola hatósághoz.

A községi iskolaszék kötelessége, ha tanköteles epileptikus 
gyermek találtatik, hogy erről a kerületi iskola felügyelő útján a 
felsőbb iskolai hatóságnak jelentést tegyen, esetleg orvosi bizo
nyítvány melléklésével.

36. §. Olyan intézetek, melyek gyengeelméjű, hülye vagy 
eptilektikus gyermekeket a siketnémák és vakok intézetei részére 
megállapított feltételek mellett elfogadnak, erről a felsőbb iskola 
hatóságnak jelentést tesznek azon tanúsítvánnyal, hogy az ajánlat 
a határozatra jogosítottak részéről történt.

Az intézet alkalmas voltát a közoktatásügyi ministerium álla
pítja meg. A jog nyilvánossá teendő.

37. §. Gyengeelméjű, hülye vagy epileptikus gyermekeknek 
a 36. §. említett módon való elhelyezésénél jelen rendelet szaka
szai megfelelőleg alkalmaztatnak.

Hamburg.
Különös intézkedések a siketnémák vakok és szellemi fogya

tékosok számára nincsenek, de az intézetek az elemi iskola jelle
gével bírnak. Ennélfogva minden siketnéma, vak, vagy szellemi 
fogyatékos tankötelezett, mint bármely épérzékű gyermek s a nép
oktatási törvény reájuk nézve is irányadó. Lübeck.

Sikeínémák tankötelezettségére vonatkozó törvény 1888. márc.
21. A tanács, a közgyűléssel egyetértőleg következő törvényt lép
teti életbe:

1. §. Siketnéma, vagy nehéz hallás miatt elemi iskolában nem
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képezhető gyermekek szülői, vagy gyámjai kötelesek a lübecki 
siketnémák-intézetében képeztetni ki ezen gyermekeket, hacsak 
ezek szellemi képességek hiánya miatt oda fel vehetők, vagy okta
tásukról más módón gondoskodás nem történik. Ezen körülmé
nyek elbírálása a felső iskola-hatóság jogkörébe tartozik. Ezen 
hatóság teljes vagy részben való felmentést adhat.

2. §. A felvétel minden második év husvét utánján történik, 
első esetben 1888-ban. Ez időben minden 7 éves gyermek be
írandó az. intézetbe. A felső iskola-hatóság különös esetekben 
felmentést adhat. A felvételből kizáratnak 12 évet meghaladott 
gyermekek, ha más intézetben nem tanultak, vagy más utón meg
felelő oktatást előzőleg nem nyertek.

3. §. A gyermekek rendszerint a 8 éves tanfolyam elvégzé
séig maradnak az iskolában. Korábbi eltávozás, vagy további 
benmaradás ügyében a felsőbb iskola-hatóság határoz.

4. §. A törvény végrehajtási utasítását a felsőbb iskola-ható
ság adja ki.

A vakok és szellemi fogyatékosok részére intézet ugyan van, 
de tankötelezettség nincs. A kisegítő iskolába, melybe jelenleg 
130 gyermek jár, orvosi vélemény alapján vétetnek fel a gyermekek.

Eremen.
XXVI. t. c. a siketnémák kötelező oktatásáról.
A tanács a közönséggel egyetértőleg rendeli:
E §. A siketnémák az alábbi szakaszok értelmében tanításra 

kötelezettek.
2. §. Siketnéma gyermekek, ha oktatásukról más ufón gon

doskodás nem történik, a tanköteles kor tartama alatt megfelelő 
intézetben helyezendők el, illetve tanítandók. Hogy valamely gyer
mek bennlakó vagy bejáró növendékkép fanítfassék, ezt a tanügyi 
osztály állapítja meg szakvélemény alapján. A gyermek fejlettsé
géhez mérten a tanítás kötelezettsége alól időleges, vagy végleges 
felmentést is adhat.

3. §. A felvétel, további rendelkezésig, a városban levő 
intézetbe történik. A bennlakás díja évi 350 M. a tandíj 200 M. 
állapíttatik meg. E költségek negyedévenként a gyermek vagyo
nából fizetendők, vagy az eltartásra kötelezettek részéről fede- 
zendők s végrehajtás útján is behajthatók.

4. §. A tanítási költségek a tanács tanügyi osztálya javaslatára 
mérsékelhetők, vagy elengedhetők, ha a szülők, vagy eltartásra 
kötelezettek ezt fedezni nem tudják. Ez esetben a költségeket rész
ben vagy egészben azon község fedezi, amelyben a kötelezett az 
esedékesség idejében, vagy a brémai állam elhagyása előtt lakott. 
Ha eltartásra kötelezett nem találtatik, a költségeket azon község 
fedezi, ahol a gyermek az esedékesség idejében lakik, vagy inté
zetbe szállítása előtt lakott. Az ország községeinek részéről fize
tendő összegek felét a kerület megtéríti. Az ezen határozatok ér
telmében nyújtott segély nem bír közsegély jellegével.
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5. §. A tanács tanügyi osztályának határozata ellen a tanács
hoz fellebezhető.

6. §. A taníttatás elmulasztása esetén a mulasztások bünte
tése a népiskola részére fennálló szabályok értelmében történik.

Bremen, a tanács 1898. évi június 24. gyűléséből.
A vakok részére sem rendelkezés, sem intézet nincs.
A gyengetehetségű gyermekek részére törvényes rendelkezés 

ugyan nincs, de a tanács s illetve közgyűlés határozatából külön 
kisegítő iskolák és osztályok létesítettek és pedig az 1906—7 
tanévben 12 osztály 250 növendékkel.

Bajorország.
Bajorországban a siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekek 

az 1903. évi junius 4-iki tankötelezettségi rendelet értelmében épp 
úgy tankötelesek, mint az épérzéküek. A siketnémák és vakok a 
meglevő intézetekben túlnyomó számban elhelyezést nyernek, a 
többiek megfelelő magánoktatásban részesülnek. A gyengeelméjű 
gyermekek külön kisegítő iskolában, vagy osztályban nyernek ki
képzést, vagy a népiskolába vétetnek fel. A tankötelezettségi ren
delet és végrehajtási utasítás idevonatkozó szakaszai a következők:

I. §. A tankötelezettség a betöltött 6 éves kornál kezdődik 
és 10 évig tart. Ebből 7 év rendes iskolai oktatás, 3 év pedig ismétlő 
oktatás.

16. §. A népiskola látogatásától felmentetnek: . ..
2) ha mint rendes tanulók más tan- vagy nevelő-intézet

ben nyernek, a hatóság részéről megfelelőnek minősített oktatást.
_ Az utasítás bennünket érdeklő rendelkezései:

A) Általános határozmányok 1. p. 1!. A törvény minden tan
köteles korú gyermekre kiterjed, aki a szabályszerű életkor eléré
sekor az országban tartózkodik. Testileg vagy szellemileg fejletlen 
gyermekek is kötelezhetők az iskolába járásra, de a hozzátartozók 
a fölvételt nem követelhetik. Rendszerint számukra létesített kisegítő 
iskolába vagy osztályba, intézetbe utalandók.

5. p. e) 1. A felvétel vagy visszautasításnál nemcsak az iskola, 
hanem a gyermek érdeke is szem előtt tartandó, akikre nézve már 
az iskolába járás is nevelő hatással lehet, bárha a tanításban nem 
vehetnek is tényleges részt. Ezért bár első sorban a számukra fenn
álló kisegítő iskola, siketnéma intézet, nyomorék gyermekek inté
zetébe, vagy vakok intézetébe való felvételre kell törekedni, de 
esetleg a népiskolába is felvehetők, ha az az oktatás hátránya nélkül 
történhet. A hozzátartozók ellenkezése dacára is történhet ez ügy
ben intézkedés.

II. Ha a gyermek képezhetlenség, vagy csekély képessége 
miatt visszautasíttatott, akkor a helyi iskola felügyelő a felettes ható
ságnak jelentést tesz. Ugyancsak jelentést tartozik tenni az esetben 
is, ha tanév közben tűnik ki, hogy a gyermek valamely okból 
vakság, siketség, gyengeelméjűség, hülyeség stb.) nem való 
a népiskolába. A járási hatóság, esetleg a gyámhatóság és illetékes 
lelkészi hivatal közbejöttével törekedik arra, hogy a gyermek cél-
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Poroszország.
Poroszországban, Schleswig-Holstein tartomány kivételével, 

ahol az 1805 nov. 8. pátens intézkedik a 15 éves koron alul levő 
siketnémákról (minden siketnéma, ki 15 éves korát el nem érte, 
az intézetbe viendő s ott az állam költségén nevelendő és taní
tandó), sem a siketnémák, sem vakok, sem gyengeelméjüek okta
tásáról nem intézkedik külön törvény. Rendszerint a gyámügyi tör-' 
vény értelmében járnak el azon szülőkkel szemben, akik siketnéma 
vagy vak gyermekeiket nem iskoláztatják. Ennek alapján a legtöbb
ször sikerül a szülők vonakodását a birodalmi törvény 1666. §-a 
alapján megtörni (1900. jul. 2). Az erre vonatkozó körrendelet a 
következő:

Az 1900. jul. 2-iki, a kiskorúak kényszernevelésére vonatkozó 
törvény 1. §. 1) azon esetekre vonatkozik, amidőn a szülők nem 
épérzékü gyermekeik oktatásánál a rendelkezésükre álló körülmé
nyeket visszautasítják. Újabb tapasztalat, hogy az oktatásban nem 
részesülő siketnémák száma még mindig jelentékeny. A törvény 
végrehajtásánál a kényszernevelésre vonatkozólag a bíróság nem 
járhatott el egyértelműig, de a kamarabiróság 1901 illetve 1903 
évi döntvényei megmutatták, hogy a törvényes képviselő vonako
dását siketnéma vagy vak gyermeknek intézetbe való szállítását 
illetőleg a birodalmi törvény 1666. §. értelmében meg lehet szün
tetni. Miután kívánatos- hogy minden siketnéma és vak részesüljön 
a rendes tanítás áldásában, megkeressük Cimet, hogy a hivatott 
tisztviselőket az említett döntvényre figyelmeztesse azzal, hogy a 
gyámhatóságnál ez értelemben tegyenek javaslatot. Belügyi és val
lásügyi minisztérium. A kormányelnökségekhez.

Braunschweig.
A nem épérzékü, gyengeelméjű vagy hülye gyermekek neve

lésére vonatkozó törvény. 1894. márc. 30. 1. §. Nem épérzékü 
(vak, siketnéma vagy nagyothalló) gyengeelméjű és hülye gyerme
kek, mihelyt 7 évüket elérték s a népiskolába felvehetők nem vol
tak, megfelelő intézetben helyezendők el, ha más úton kielégítő 
oktatást nem nyerhetnek, és testi vagy szellemi fogyatkozásuk 
miatt az intézetbe sem valók. Az intézet székhelyén lakók nem 
kötelesek az intézetben lakni, de tanításra bejárnak.

2. §. Hogy nem épérzékü, gyengeelméjű, vagy hülye gyer
e k  felvétessék-e a népiskolába, e fölött az iskola felügyelő jelen
tése alapján az iskolaszék határoz.

Az iskolaszék határozata az érdekelteknek Írásban kiadandó. 
Ez ellen 14 napon belül a hercegi consistoriumhoz nyújtható be 
felebbezés, amely véglegesen határoz.

Végleges határozat után az iskolaszék a tárgyalásokról a járási 
hatóságnak tesz jelentést.

3. §. A járási hatóság — Braunschweigban a rendőrhatóság
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— ha a gyermek az intézetbe való felvételre alkalmas, a szülőkkel 
intézkedik az elhelyezés iránt.

Ha a szülő, vagy eltartásra kötelezett igazolni kívánja, hogy 
a gyermek vagy alkalmatlan a tanításra, vagy pedig más utón gon
doskodik a neveltetéséről, a hatóság kötelessége, hogy a tényállást 
megállapítsa s ha a gyermek elhelyezése szakvélemény alapján 
kívánatosnak mutatkozik, azt elrendelje.

Az elhelyezés iránti határozat az érdekelttel Írásban közlendő, 
aki 14 napon belül kérvényszerüleg felebbezhet. Végleges döntés 
után, esetleg kényszer útján is, gondoskodik a járási hatóság a 
gyermek elhelyezéséről.

4. §. Ha a gyermeknek intézetben való elhelyezése nem ren
deltetett el, a tanköteles kor alatt azonban a körülmények megvál
toztak, a 3. §. intézkedései foganatosítandók.

5. §. Az elhelyezési költségek, a szállítás költségeit is bele
értve, a gyermek vagyonából vagy az eltartásra kötelezettektől, eset
len végrehajtás útján is, fedezendők.

Ha ezek erre képtelenek, a községi szegény alapot, ennek 
nem létében az állami szegény alapot terheli a költség.

6. §. A végrehajtást illető utasítások közigazgatási úton adat
nak ki.

7 §. Jelen törvény 1905 ápril 1. lép é'etbe a nem épérzékü 
gyermekeket illetőleg'. Gyengeelméjű vagy hülye gyermekekre vo
natkozólag rendeleti úton történik intézkedés.

Melynek hiteléül stb. stb.
Baden-Baden, 1894 március 30.

A lbrech t, p o ro sz  herceg.

Schweiz.

Zürich. A nem épérzékü s gyengetehetségü gyermekek taní
tása az 1899. évi népoktatási törvénnyel rendeztetett. A ll .  §. 
Gyengeelméjűség, vagy testi törődöttség miatt rendes tanításban 
nem részesíthető gyermekek hivatalos orvosi vélemény alapján a 
a népiskolából kizáratnak. Az ilyen gyermekek más gyámolításban 
részesítendők.

81. §. Züllött, gyengeelméjű, vak, siketnéma, görvélyes és 
rachitikus gyermekek számára létesített intézetek állami segélyben 
részesíttetnek, amennyiben a követelményeknek megfelelnek.

Az 1906. julius 31-iki rendelet az állami hozzájárulást így 
szabályozza: Ha képezhető, de testi vagy szellemi fogyatkozás 
miatt népiskolába nem járható gyermeket megfelelő intézetbe kell 
elhelyezni, az állam szükség esetén a tanköteles kor tartamára 
50—100 fr. segélyt nyújt, azon feltétellel, hogy a község is meg
felelő hozzájárulást ad.

Az állam a tanító fizetésének %  fedezi, s korpótlékot ad.
Bern. Az 1894. elemi oktatásról szóló törvény 55. §. A nép- 

iskolába csak oktatható gyermekek vehetők fel. Hülyék teljesen 
kizáratnak.
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Siketnémák, vakok, gyengeelméjűek és epileptikusok, ha 
képezhetők, intézetben helyezendők el. Az állam gondoskodik arról, 
hogy ezen intézetek a követelményeknek megfeleljenek.

A szegénysorsu gyengeelméjű gyermekek intézetben való 
neveltetési költségeit, a község fedezi az állam támogatásával.

Luzern. A nevelésügyi törvény 13. §. Siketnéma és gyenge
elméjű gyermekekről a tanító a nevelésügyi hatóságnak jelentést 
tesz.

49. §. Siketnéma gyermekek számára létesült egy intézet. Szü
lők és gyámok köteleztetnek, hogy ilyen gyermekeket az intézetbe 
adják, ha neveltetésükről máskép nem gondoskodnak. Szegény 
gyermekek után a költségeket az illetékes község fizeti. Az 52. §. 
ugyanezt mondja ki a gyengeelméjű gyermekekre is. A végrehaj- 
ási utasítás 12. §. ezen kötelezettséget a vak és epileptikus gyer
mekekre is kiterjeszti.

Glarus. Az 1903. évi szegényügyi törvény 18. §. Szellemileg, 
vagy testüleg hátramaradott, gyengeelméjű, siketnéma, vak, de 
képezhető szegény családból való gyermekek, akik otthon kellő 
gondozásban és nevelésben nem részesülhetnek, a tanköteles kor
ban a szegény alap terhére megfelelő intézetbe vagy családnál 
helyezendők el, ahol munkaképességükhöz szükséges ismereteket 
és képességeket elsajátíthatják.

Zug. A tankötelezettségi törvény 3. §. c. szerint; ha a nép
iskolából a gyermek véglegesen felmentetik (vak, siketnéma, epilep
tikus, gyengeelméjű) az iskolai hatóság a szülő beleegyezésével 
gondoskodik a gyermeknek megfelelő inlézetbe való elhelyezésről. 
A Canton a községeknek segélyt nyújt e célból.

Freiburg. 1899. népoktatási törvény 2. §. A községek köte
lesek az abnormális gyermekek taníttatásáról gondoskodni.

Solothurn. 1896. népoktatási törvény novellája 25. A súlyos 
testi és szellemi vagy erkölcsi fogyatkozásban szenvedő gyermekek 
(vakok, siketnémák, gyengeelméjűek, elhagyottak stb.) akik a nép
iskolából kizárandók, az állam támogatásával részesítendők okta
tásban.

Schaffhausen. Az 1892. évi községi törvény 158. §. Az állam 
támogatást nyújt a következőkben:

a) elmebetegek, epileptikusok, gyengeelméjűek stb. megfelelő 
ápolásában;

b) vakok, siketnémák, gyengeelméjűek intézetekben való 
elhelyezésénél.

160. §. A költségekhez való hozzájárulás olyan összegben 
történik, a mennyit a község az egyes esetekben maga áldoz.

A többi Canton, bár nem törvényileg, de elrendeli, hogy az 
abnormális gyermekek oktatásáról az illetékes községek gondos
kodjanak s az intézetek fenntartásához bizonyos évi járulékkal 
hozzájárul.

Franciaország.
Az 1882. évi március 28-iki törvényben a siketnémák és vakok
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tankötelezettsége a 6—13 éves korig is benn értetődik; de a tör
vény ezekre vonatkozólag kimondja, hogy megfelelő oktatásukról 
rendeleti utón fog intézkedés történni. Az állam a törvény ezen 
rendelkezésével azonban csak Ígéretet tett, mely még a jövőben 
váltandó be (Sarrien minister beszédéből.)

Norvégia.
Az abnormális gyermekek tanítására vonatkozó törvény 1881. 

junius 8-áról s az 1896. évi május 2-iki kiegészítő törvény.
1. §. A siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekek számára 

az állam megfelelő számú nevelő- és tanintézetet állít fel. (I. 3. §.
és 6. §.)

Ezen intézetek célja:
hogy 1. A lehetőség szerint az elemi népoktatásnak megfelelőleg 
vallásos és gyakorlati nevelést nyújtson a növendékeknek és őket 
a gyakorlati élet számára kiképezze; és hogy

2. őket szükség szerint az állami vallás tanaiból az első 
áldozásra előkészítse.

Egy intézetben rendszerint csak az abnormális gyermekek 
egyik csoportja helyezhető el. Egy siketnéma intézetben a két 
módszernek csak egyike alkalmazható vagy a jelbeszéd, vagy az 
élőszó.

2. §. (1896. máj. 2.) Az intézeteket az állam, vagy községek 
vagy magánosok állíthatják fel államsegéllyel, s a tanítás ingyenes. 
Az államsegély, melyet a képviselőház állapít meg, a következő 
feltételek mellett adható:

1. Az intézet — tandíjmentesen — vagy a bennlakó gyer
mekeknél a szabályzatában megállapított eltartási díj mellett, a 
jelen törvény értelmében oda utalt gyermekeket elfogadja, de oly- 
kép, hogy a megengedett számot túl nem lépheti.

2. A tanárok fizetésének megállapításához a király jóváha
gyása szükséges.

3. Az intézet igazgatósága, az illetékes minister felhívására, 
az államkincstár részéről arányos hozzájárulással olyan férfi és 
női segítséget tartozik igénybe venni, aki különösen pedagógiai 
tekintetben szükséges ismeretekkel bír, és az iskola különleges 
nevelését és tanmódját elsajátítani óhajtja.

4. Az igazgató a növendékeket, amennyiben nem az intézet
ben laknak, megfelelő családoknál helyezi el és az ottani eltartá
sukat ellenőrzi.

5. Az anyagi ellátás és az intézet szervezete, valamint tanterve, 
az abnormális gyermekek részére felállított intézetek igazgatóságá
nak véleménye alapján a király, vagy megbízottja részéről hagyat
nak jóvá.

3. §. (1896. május 2.) A felvételi kor és az oktatási időtartam 
a következő:
Siketnéma gyermekekre nézve betöltött 7 évtől betöltött 17 évig 
Vak „ „ „ 9  „ ,  21 „
Gyengeelméjű „ „ „ 8 „ „ 21 „
minden gyermek legalább 8 tanévig maradván az intézetben.

16
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Felvételt nem nyernek, illetve elküldetnek a testi nyomorékok 
— orvosi vélemény alapján — akiknek az iskolába járása vagy 
hasztalan, vagy nem tanácsos,

2. az intézet szervezetében megállapított osztályokat elvég
zett növendékek.

Azon gyermekek, kik a fent megállapított korhatáron belül 
az osztályokat be nem végezték a szülők kérelmére s a vallás és 
közoktatásügyi mínister engedélyével s ha azt az abnormális gyer
mek intézeteinek igazgatója javasolja, még további 2 évig marad
hatnak az intézetben.

4. §. Minden egyén, aki abnormális gyermeket tanításra elfo
gad, vagy magán iskolát létesít, az iskolai hatósághoz tartozik 
fordulni s kérelmét erkölcsi bizonyítvánnyal támogatni.

5. §. (1896. május 2.) A főfelügyeletet ezen intézetek felett 
az abnormális intézetek igazgatója gyakorolja. Köteles az igazgató 
ezen intézeteket megvizsgálni működésűk közben s támogatja őket 
tanácsával és utasításokkal. Ezen kívül gyakorolja azon jogokat, 
melyek részére a törvényhozás, vagy felettes hatósága részéről 
adatnak.

A vallás oktatást a püspök részéről kinevezett pap felügyeli. 
Ez utóbbi végzi a hitoktató működése fölött az ellenőrzést.

Az 1. és 2. §. említett iskolákról minden tanév végén a fő
felügyelő igazgató a közoktatásügyi ministerhez jelentést tesz az 
illetékes igazgatók jelentései alapján.

6. §. (1896. május 2.) Az iskolai hatóságok a király által 
jóváhagyott szabályzat alapján, minden évben jelentést tesznek a 
községben elő abnormális és a 3. §. említett korban levő gyer
mekekről. A köteles kort elért gyermekről első ízben az orvosi 
vélemény is csatolandó s ezen kívül a minister rendeletére ilyen 
orvosi vélemény szükség szerint mindenkor kiállítandó. A jelentés 
a népiskolai tanfelügyelőségek utján a ministerhez küldetik fel, aki 
az abnormális iskolák igazgatójának véleménye alapján azon gyer
mekeket, akik a 3. §. tankötelesek, de oktatásban nem részesül
nek, minden évben a kijelölt intézetbe utalja. Ezen határozat a 
tanfelügyelőség útján az érdekelt iskolai hatóságokkal közöltetik, akik 
a beszállítás iránt a rendelet értelmében intézkednek.

Minden abnormális intézet igazgatója, a tanítói személyzettel 
egyetértőleg hat hónappal a gyermeknek az intézetbe beadása 
után s azután is minden évben legalább egyszer, a hatóság útján 
jelentést tesz a gyermeknek az intézetben további megmaradásá
nak szükségessége és haszna iránt. Ezen jelentéshez a szakorvos 
véleménye is csatolandó.

Ha az abnormális intézetek igazgatója a gyermek megvizsgá
lása után, vagy a nélkül, szükségesnek látja a gyermek visszakül
dését a szülői házba, vagy áthelyezését más megfelelőbb intézetbe, 
erről a ministeriumnak intézkedés végett jelentést tesz.

Ha a gyermek hozzátartozói figyelmeztetés dacára sem kül
dik a gyermeket iskolába, birsággal sújthatók. Ha a birság lefize
tését az érdekeltek elfogadják, ez foglalás útján is behajtható,
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ellenkező esetben a rendőr hatóság előtt kell az igényt érvénye
síteni.

7. §. A intézetbe utalt vagyontalan gyermekek elhelyezése 
folytán felmerült költségek, valamint az eltartás és ruházat költségei 
is az érdekelt községet (község, város vagy kerület) terhelik, de 
a megyei hatóság határozata alapján ennek egy harmadát az érde
kelt megye szegényalapja megtéríti.

8. §. Jelen törvény királyi rendelettel lép életbe, a megfelelő 
intézetek felállításával kapcsolatban.1

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.

Miniszteri látogatás. Apponyi Albert gróf nejével dr. Náray 
Szabó Sándor miniszteri tanácsos kíséretében f. évi május hó 22-én 
meglátogatta a vakok budapesti orsz. intézetét. A miniszter úr 
különösképen az oktatás iránt érdeklődött, miért is több osztály
tan  meghallgatta a tanítást. Az elméleti tárgyakon kívül megnézte 
a fiú növendékek igen ügyes tornagyakorlatait, a leányok énekkel 
egybekötött táncát, a faslőjdöt, az ipari műhelyeket, a női kézi
munkát, a kisebb növendékek pálcika-munkáit, a nyomdát, a könyv
kötést s a látott dolgok igen lekötötték úgy a miniszter, mint 
neje figyelmét. Az oktatási tárgyak végig szemlélése után a dísz, 
háló, torna-termet, társalgót, ebédlőt és a konyhát nézték meg. 
Az ebédlőben az étlap iránt érdeklődött a miniszter. A látogatást 
a növendékek éneke fejezte be, mely igen megnyerte tetszésüket. 
A miniszter bemufattatta a testület tagjait, mindenkivel néhány 
szívélyes szót váltott és láthatólag kellemes benyomással távozott 
az intézetből. Innen a vakokat gyám. orsz. egyesületbe mentek, 
ahol a kefekötést, harisnyakötést, szőrtisztítást, árú-raktárt és az 
egyes szobákat szemlélték meg. Általános feltűnést keltett Greisin- 
ger István vak gépirónak gyors és hibátlan írása. Mintegy 2y2 
órai tartózkodás után teljes megelégedésének kifejezése mellett 
távozott a miniszter a vakok intézeteiből.

A vakok budapesti orsz. intézetét a múlt hóban meglátogat
ták: dr. Telbisz Károly, udv. tanácsos, temesvári polgármester 
dr. Tarnay Gyula Borsód m. alispánja, az orsz. kisdedóvóképző 
intézet III. éves növendékei Végh József és Ferenczy Izabella 
tanárok vezetésével, továbbá C. Kofel iskolai kormányzónő (supe- 
rintendens) Madrasból (India) dr. Hagara Viktor nyugalmazott 
főispán kíséretében.

1 A siketnémákra vonatkozólag 1883. jut. 1., a vakokra vonatkozólag 
1885 és 1886 jul. 1., gyengeelméjííekre vonatkozólag 1892. jul 1. lépett a 
törvény hatályba.
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A vakok budapesti orsz. intézete május hó 31-én az intézeti 
kápolna céljaira ünnepélyt rendezett, melyen nagy közönség vett 
részt, megjelent Szalay Imre Öméltósága a Nemzeti Múzeum igaz
gatója, ügyünk lelkes barátja is.

A gyógypadegógiai intézetek új tanterve. A budapesti 
állami gyógypedagógiai nevelő-intézet tantestülete az évek során 
szerzett tapasztalatok alapján az 1908. évben új tantervet és uta
sításokat szerkesztett az intézet számára. A minisztérium 53523 1909. 
számú rendeletével ezt a tervet jóváhagyta s kötelező használatát a 
hasonló intézetek számára is elrendelte. Ha a munka a sajtó aló! 
kikerül, bővebben foglalkozunk vele.

Felvétel a gyógypedagógiai képzőbe. Az 1909/10. iskolai 
évben képzőnk i. évfolyamára 14 ösztöndíjas hallgató vétetik fel. 
A pályázati feltételek ugyanazok, mint az előző években voltak. 
A felvételek iránti kérvények ez évi június hó 30-ig személyes 
jelentkezés útján nyújtandók be Berkes János igazgatóhoz.

Szakképesítő vizsgálat. A gyógypedagógiai tan.-képzőn 
az idei szakvizsgálatok lapunk előző számában közölt napokon 
Náray-Szabó Sándor dr. miniszteri tanács úr elnöklete alatt tartat
tak meg. A minisztérium engedélye alapján vizsgálatra jelentkez
tek: Deschenszky Nándor, Fiedler Lajos, Joó Sándor, Kozma 
Sándor, Lett József, Sándor Szilveszter, Simon József, Sturm Jó
zsef, Szabó Károly, Tamás István, Varga Béla, Wayán Ferenc és 
Schönberger Mór; továbbá Kelemen Ignác, aki csak kiegészítő 
vizsgát tett.

A vizsgálatot valamennyien sikeresen állották ki, s közülök 
4 általános jeles, 8 általános jó, 1 pedig általános elégséges ok
levelet nyert.

Országos elmeorvosi értekezlet. A magyarországi elme
orvosok ez évben tartják V. értekezletüket az XVI-ik nemzetközi 
orvoscongressus előtti napon, 1909. évi augusztus hó 28-án. 
Az értekezleten való részvétel a szervező bizottság titkáránál 
Dr. Hudovernig Károly egy. m. tanárnál jelentendő be. A tagsági 
díj 5 korona. Az értekezlet tagja lehet minden orvos, továbbá 
nem orvos is, ha oly tudományágat müvei, mely az elmekórtan- 
nal kapcsolatban áll.

Halálozás. Lapunk zártakor vettük a szomorú hírt, hogy 
Fehér Károly, a siketnémák jolsvai intézetének tanára, ez évi junius 
hó 11-én életének 27-ik évében elhunyt, Benne egy törekvő, szor
galmas és kedves kartársat szólított el a végzet sorainkból s azért 
nemcsak hozzátartozói és tanári testületének tagjai, hanem az egész 
gyógypedagógiai tanárság őszinte szívvel osztozik a mély gyász
ban. Az elköltözött három évi elemi iskolai gyakorlat után iratko
zott be a budapesti gyógypedagógiai képzőre önköltséges hall
gatói minőségben. Az 1905. évben alapvizsgálatot, 1906-ban pedig 
szakképesítő vizsgát tett. A gyógypedagógiai oktatásügy terén gya
korlati működését a siketnémák jolsvai intézeténél kezdte meg s 
ott érte utói végzete is. Áldás és béke lengjen a megboldogult 
sirja felett!
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Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa 1909. évi május hó 26 án a következő tárgysoro
zattal tartott gyűlést:

1. Mi hal ik Gyula áll. főgymn. tanár beadványa a siketnémák 
intézetei háziipari slöjdoktatása tárgyában.

2. A gyengetehetségüek oktatására képző szünidei tanfolyamra 
való felvételek.

3. Dr. Bihary Károly „Gyógypedagógiai rendtartás“ cimü 
munkája.

4. Szatmár vm. kir. tanfelügyelőségének a szatmári kisegítő
iskola fejlesztése iránti javaslata.

5. A gyógypedagógiai intézetek igazgatóinak állandó helyet
tesítésére vonatkozó javaslat.

6. Az ifjú vakok intézeteinek tanterve.
7. A siketnémák szegedi intézete tantestületének április 24-iki 

jegyzőkönyve.
8. A siketnémák körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságá

nak május 4-iki jegyzőkönyve.

KÜLFÖLDI SZEMLE.

A németbirodalmi kisegítő-iskolák szövetségének VII. 
gyűlése. Meiningen városban, április hó 13., 14. és 15-én, több 
mint 700 szakember részvétele mellett zajlott le a németbirodalmi 
kisegítő-iskolák gyűlése.

Az első nap legfőbb tárgya Basedow hannoveri igazgató 
előadása volt, aki arról értekezett, hogy miként lehetne a kisebb 
községekben élő gyengetehetségü gyermekek oktatásának és neve
lésének kérdését megoldani. Felemlítette, hogy Németországnak 
mintegy 120.000 tanköteleskorú gyengetehetségű gyermek közül 
csak a nagyobb városokban élő 24.000 részesül a különleges 
gyógypedagógiai oktatás áldásaiban. Miután pedig a szövetségnek 
egyik főfeladata a gyengetehetségüek oktatását szolgáló intézmé
nyek terjesztése, nem szabad figyelmen .kívül hagyni a szétszórtan 
élő nagy tömeget.

Megoldási módozatokként az előadó szerint a következők 
kínálkoznának:

1. Az elemi iskola szervezetének megváltoztatása oly módon, 
hogy az első iskolai év előkészítés legyen s inkább csak az óvó 
jellegét viselje. Itt különösebb gond volna fordítható a gyenge 
gyermekekre. A mannheimi iskolarendszer s az osztályok növen
dék létszámának leszállítása szintén enyhítene a bajon.

2. Egészen kis községekből valamelyik közeli város iskolá
jába kellene bevinni a gyermekeket a község költségén.

3. Az egymáshoz közelfekvő községek közösen is alapíthat 
nának egy kisegítő iskolát, amelynek napközi otthon jellege lehetne.
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4. Ha az előbbi módok nem válnának be, úgy a gyenge- 
tehetségű gyermekeket gyógypedagógiai nevelő intézetekben kel
lene elhelyezni. Ilyen intézetek felállítása az állam kötelessége volna, 
a növendékek ellátási díjainak fedezése pedig ugyanolyan módon 
történhetnék, mint a siketnémák, vakok és idióták intézeteinél.

Az egybegyűltek előadó javaslatait elfogadták s kimondották, 
hogy a gyengetehetségű gyermekek általános statisztikájának össze
gyűjtése, valamint számukra különleges nevelő-intézetek felállítása 
szükséges.

A második előadás tárgya: „A számtani oktatás a kisegítő
iskola középső és felső fokán“ című tétel volt, amelyről Schütze 
értekezett, általános tetszés és helyeslés mellett.

A gyűlés második napja dr. Wehrhahn elnök nagyobbsza- 
bású beszédével vette kezdetét. Ennek keretében vázolta a kisegítő- 
iskolái ügy fejlődését s felemlítette, hogy ezidő szerint a Német
birodalomban már 250 iskola, 1000 osztállyal 23000 gyengetehef- 
ségű gyermekkel működik. A kisegítő-iskolái tanulók iskolakötele
zettsége szabályozva van, maga az intézmény pedig törvények 
által nyert megerősítést. A tanerők továbbképzése céljából Majna 
melletti Frankfurtban és Bonn-ban szaktanfolyamok rendeztetnek.

Az elnöki megnyitó után következett dr. Leubuscher és Adam 
előadása: „Az orvos a kisegítő-iskolában,“ majd dr. Voigt érteke
zése: „A psychiatria és a kisegítő-iskola,, cím alatt.

Igen tanulságos volt az utolsó előadó, Ottó berlini tanítónő 
felolvasása is. „Szemléltető oktatás a sétákkal kapcsolatban“ cím 
alatt mondott el igen hasznos és a gyengetehetségű gyermekek 
eredményes oktatása szempontjából megszívlelésre méltó dolgokat 
ezzel az alapgondolattal: „Ki a szabadba!“

Az összejövetel harmadik napját a közebéd és a különféle 
élvezetes kirándulások foglalták le, amely után a társaság minden 
tagja kedves emlékkel távozhatott Meiningenből.

Megemlítjük még, hogy a gyűléssel kapcsolatban kiállítás is 
rendeztetett, amely hat osztályban mutatta be a kisegítő-iskolák 
ügyét s hogy a gyűlés határozatából kifolyólag a szövetség Halle- 
ben kisegítő-iskolái múzeumot létesít, állandó kiállítás jellegével, a 
nevezett város által e célra felajánlott helyiségben. ex.

A düreni vakok intézete. Az intézetben heti 337 tanórát 
tartanak, melyből 84 óra a zene oktatására fordíttatik. Az előké
szítő osztály két részből áll, az egyikbe normálisán fejlett, a másik
ban pedig gyengébb tehetségű gyermekek vannak sorozva. E kettő 
mellett egy úgynevezett továbbképző osztály is szerepel, melybe a 
később belépők, nagyot hallók és beszédhibában szenvedők fog
lalnak helyet. A tulajdonképeni képző-, illetve elméleti osztályokat 
megelőzi a kisegítő osztály, a szellemileg elmaradottak részére. 
Csak azután következik az 5 felmenő parallel elméleti osztály. Ezen
kívül gondoskodva van az egyéni oktatásról (pl. vaksiket) is.

Az ipari oktatást 4 mester és 2 segédmester látja el. Az 
intézetnek 1 székfonó-, 2 kosárfonó-, 1 kefekötő-műhelye és 1
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kötélverö helyisége van. Az intézet jelenleg 206 vak növendéket 
lát el.

1900-ban nyilt meg az Anna-menhely (Schoeller Fülöp alapít
ványa), mely ma 600.000 márka alaptőkével rendelkezik. 1904-ben 
140.000 márka költségen felépült a foglalkoztató műhely és ugyan
ezen évben a nevelő intézet 18.000 márka költséggel egy 200 
négyszögméter alapterületű modern tornateremmel gyarapodott. 
1906-ban épült meg a 21 méter hosszú fedett lekepálya és kötél
verő, mely 5000 márkába került.

Az intézet pavillon rendszerben épült és pedig:
Az I. ház — az igazgató lakását, irodákat, több osztályt, 

munkatermet, tanácstermet, tanári szobát, könyvtárt, mintázás, zene 
és kézügyesítés céljaira szolgáló helyiségeket, tanszertárt, dombor
nyomáséi írások és könyvek részére szolgáló termet, dísztermet 
(orgonával), ruharaktárt, vasaló- és varrószobákat, cipész, kovács 
és lakatos műhelyeket foglalja magában. Ezen házban van még 
az irg. nővérek kápolnája és lakhelyisége is.

A 11. ház — az úgynevezett fiúkháza — a növendékek nap
pali- és hálótermeivel, azonkívül a felügyelők lakószobáival.

A 111 ház — a gazdasági épület — ebben van a gőzkonyha, 
250 növendék számára berendezett ebédlő, az irg. nővérek és 
hajadon cselédek ebédlője, éléstár és a modern berendezésű fürdő.

A IV. ház — leányokháza — munka-, lakó- és hálótermeket 
foglal magában leányok részére. Ezen házban még egy külön 
fürdő, ruhatár és mellékhelyiség is van. Az épület oldalszárnyain 
az 1-ső és 2-ik tanár tiszti lakása foglal helyet.

Az V. házban van az előkészítő- és kisegítő-iskola. A kicsiny 
növendékek részére szükséges lakó-, háló- és iskolaszobákkal.

A VI. ház — betegek háza — 20 ágygyal, orvosi rendelő 
szobával, fürdővel, konyhával, ravatalozó teremmel és hullakamrával.

A VII. ház a tornaterem.
A Vili. ház a fűtés és világítás céljait szolgálja. Ebben az 

épületben van a mosógép, szárító- és mángoroló szoba. Ugyan
csak itt van a gépész lakása is.

A IX. házban vannak az iparíanműhelyek 50 munkás részére.
A X. házban van a fűthető tekepálya és kötélverő-műhely.
A XI. házban lakik a portás, itt van a nyomda és kölcsön- 

könyvtár helyisége, az üzletvezető és raktárnok lakhelyiségei és 
hivatalai.

Végül a XII. ház raktári helyiségül szolgál.
A villarendszerben épített házakat gyönyörű park veszi körül. 

A park között játszóterek, iskolái tanításra szolgáló kertek vannak 
s 10 különböző fajú kendertermelés céljaira berendezett nagyobb 
terület áll a növendékek rendelkezésére.

1909. március hó 26-án tartotta Brandstater A. a vakok 
königsbergi intézetének igazgatója 25 éves jubileumát Az ünne
peltet növendékei, tanári testületé és a kormány melegen üdvö
zölték s tiszteletére fényesen sikerült ünnepélyt s bankettet ren
deztek.
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A müncheni kisegítő-iskolái tanfolyam. Az Experimen
telle Paedagogik ez évi 1—2 számában ismerteti a müncheni tan
erők számára rendezett kisegítő iskolai tanfolyamot, melyet az oda
való iskolaszék azzal a megfontolással szervezett, hogy miután 
a gyengetehetségü és lelkileg abnormis gyermekek nevelése és ok
tatása különös szakképzettséget kiván, a müncheni tanítók tájéko
zást és képzést nyerhessenek. A tanfolyam két kollégiumát — 
(beszédhibák gyógyítása, kézügyesség oktatása) — már az el
múlt esztendőben tartották meg. Az idén Kraepelin psychiatriai 
klinikáján folytatták a tanfolyam előadásait. A téli felévben az agy 
és idegrendszer anatómiájáról és fiziológiájáról, és a gyermekkori 
gyengetehetségüség mivolta, okai és kezeléséről, a nyári félévben 
pedig: Gyermekpsychológia és pedagógiai pathológia és Kísérleti 
psychologia cimmel tartatnak előadások.

Igen érdekes, hogy a bajor közoktatásügyi miniszter rende
leté értelmében ezeken az előadásokon a müncheni siketnéma- 
intézet tantestülete is részt vesz. Münchenben is szükségét érzik 
annak, hogy a siketnéma intézetnél működők általános gyógypeda
gógiai ismeretek birtokába jussanak, hogy feladataikat még jobban 
teljesíthessék. V. J.

VEGYES.

A közel múltban a »Daily Mail« azon hírrel lepte meg a 
világot, hogy a vakok részére külön dombornyomású lapot ad ki. 
A tervet nemsokára tett követi. A lap hetenkint egyszer fog meg
jelenni 16 oldal terjedelemben. Előfizetési ár Angolországban ó '/2 
shilling, külföldre 10 shilling. 10. d. A lapot vakok állítják elő. A 
korrektúra munkálatokat is vak fogja ellátni.

Picht Oszkár az általa feltalált Írógépen módosítást eszkö
zült. E módosítás abban áll, miszerint a vonalnyomású domború 
írást színezve is adja a gép.

Szünidei telepek. Berlinben a mi szünidei gyermektelepe
inkhez hasonló mozgalom indult meg szegény vak munkások ér
dekében. A gyűjtést a sajtó rendezi. A gyűjtés eredménye óly 
sikerrel járt, hogy a legközelebbi nyáron már 20 vak növendék 
mehet az adakozó német közönség fillérein a tengerpartra üdülni.

Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia 1909. 
évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküldötték: Rózsa Ede 
Budapest 10, Mészáros Imre Csongrád 5 K.

Budapest 1909. junius 5.
A kiadóhivatal nevében :

Éltes Mátyás, pénztáros 
VIII., Mosonyi-utca 6.

B ichler t. nyom ása , B udapest, I I I . , L a jo s-u tca  94. szám .



A vak gyermekek fogalomkincse.
Irta: Herodek Károly.

A látó gyermekek fogalomkincsének megállapításával 
a gyermektanulmányi társaság szakszerűen és rendsze
resen foglalkozik. Búvárkodásának már is sok praktikus 
irányú eredményét látjuk, melyet a nevelés-oktatásban az 
arra hivatott tényezők sikerrel alkalmaznak.

A vak lelki képességeinek vizsgálása is kétségtelenül 
nagyon sok becses anyagot fog rendelkezésünkre bocsá
tani, melyet haszonnal értékesíthetünk a vakok pedagó
giájában.

Ismeretének tovább fejlesztését csak úgy eszközöl
hetjük, ha ismerjük az alapot, melyre építeni lehet. De 
nemcsak az alapot szükséges tudnunk, hanem ama foko
zatokat is, melyek az ismeretszerzést megkönnyítik, továbbá 
azt a módot, mellyel lelki képességeinek megbontásához 
foghatunk s azokat értékükben becsesebbekké tehetjük. 
Alig nyílik értékesebb munkálkodásra feladat, mint az 
iskolába lépő vak gyermektől számon kérni azon min
dennapi életben előforduló tárgyakat, melyeket szülői, 
testvérei s talán ő maga is használ, számon kérni a tár
gyak tulajdonságait, meggyőződést szerezni arról, hogy 
milyen számképzetekkel és fogalmakkal lépik át az intézet 
küszöbét. Ez irányú vizsgálódásaimat a lefolyt iskolai év 
kezdetén, a beiratások alkalmával végeztem.

Evégből beiratás alkalmával 24 új növendékről egy
séges Gyermek-vizsgálási lapot készítettem. Ezen vizs- 
gálási lapot 3 fejezetre osztottam. Az első fejezetbe 8 
legközönségesebb tárgynevet vettem fel, milyenek: asz
tal, szék, vonalzó, csengő, olló, korona, könyv, doboz. 
A második fejezetbe ugyancsak igen ismert tulajdonság
neveket vettem fel, milyenek: hegyes, éles, vékony, vas
tag, egyenes, görbe és szegletes. A harmadik fejezetben 
a gyermekek számoló képességét igyekeztem számfogal
mak és mennyiségek alapján kipuhatolni.

Megjegyzem, hogy átlag 8—10 éves vak gyerme
kekről van szó, amennyiben ilyen korban eszközöltetnek 
a felvételek. Van közöttük fiatalabb is, az ilyenek az 
óvóba nyertek felvételt; van közöttük olyan is, aki a 
későbbi, esetleg az iskoláztatás során veszítette el a

17Magyar Gyógypedagógia.



228 Herodek Károly

szemevilágát; zöme azonban születése óta vak és a 8—10 
éves kort nem haladja meg.

A tárgyak és tulajdonságaik összeállításánál, amint 
az kitetszik, figyelemmel voltam arra, hogy csak olyano
kat vegyek fel, melyek részben tapintás-hallás, részben 
tapintás által igen könnyen és jól érzékelhetők voltak. 
Az eredményt az idecsatolt táblázat mutatja. *

Gyermekvizsgálási-lap.
24* vak gyermekről.

Ezen táblázatból látható, hogy a tárgyneveket a leg
több ismeri. Legkevesebben ismerik a vonalzót, koronát

* Két növendék magasabb képzettségénél fogva nem vizsgáltatott meg. 
Egy növendék értelmi képessége bizonytalan.
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és csengőt. Ezek magyarázatát a következőkben adhatom : 
Vonalzó szegény ember házánál ritkán fordul elő, ilyet 
e legszegényebb osztályból származó vak gyermeknek 
ritkán, vagy egyáltalán nincs alkalma érzékelni. Innen van 
az, hogy jelentékeny százalék nem ismeri. Korona sze
gény embernek szintén nagy ¡pénz, továbbá a köznép 
még mindig nem ezen a néven nevezi, nála krajcár, forint 
van, aminek oka a forintnak tényleges használata. Pen
getni és kérdezni, vagy a vak gyermek kezébe adni és 
kérdezni, miféle pénze van, a tanulatlan szülők az’ intel- 
ligentia hiányánál, továbbá sokoldalú elfoglaltságuknál fogva 
nem értek reá. Hogy a csengőt nem ismerték fel egy- 
néhányan, ennek okát abban találom, mert emelvényes 
csengőt, melynek felül gombja van, mutattam be a gyer
meknek. Miután a vak gyermek minden kézbefogható 
tárgyat szeret megtapintani, a csengőt is kezébe vette 
és mivel ilyenformájú tárgy még a kezében alig lehetett, 
mivel továbbá a kézben tartott csengő hangja elváltozott, 
megtaláljuk magyarázatát, miért nem ismerték fel 6-an a 
csengőt.

Már a tulajdonság nevek között nagyobb és válto
zatosabb eltérések mutatkoznak. Például a vékony fogal
mát egyszeri érzékeltetés után csak 4 növendék ismerte 
fel, körülírva 10; és egyáltalán nem tudta 10 növendék 
megmondani. Legkevesebben ismerték a szegletes fogal
mát: ó azonnal felismerte, 4 körülírva és 14 nem is
merte fel.

Igen érdekes, hogy a bemutatott tulajdonságot mi
lyen nevekkel illették. Például a hegyesre tűt, vagy kést 
mondott a gyermek; a szegletesre bököst; az élesre 
kést; a görbére karikást vagy gömbölyűt. Volt olyan 
növendék is, kiben a hegyes tárgy szinérzetet váltott ki. 
Például a hegyesre azt mondta: fekete. Volt aki a tulaj
donságot a tárgy nevével cserélte fel. Például midőn az 
egyenességet mutattam be, a gyermek azt felelte: fa. 
Finom tapintó érzékre vall, hogy az élességen észre
veszi egyik gyermek a kés kissé tompa voltát és rá
mondja az éles tulajdonság helyett reszelőst.

Itt jegyzem meg, hogy sárszentmiklósi Láng János 
10 éves teljesen vak gyermek 73 verssel jött az inté
zetbe, azonkívül tudott 7 estéli és három reggeli imád-

17*
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ságot, az egyszeregyet és kisebb fejbeli számadásokat, 
melyet az apa ilyen feliratú listán nyújtott át: „Sár-Szt- 
Miklósi Láng János összes versei, melyeket idehaza 
tanult és tud, ezeket tessék tőle elkérdezní, mindet foly
vást tudja.“ Szemelvények a gyűjteményből: Szántólegény 
dala. Magyar fiú. Fohász. Magyar vagyok. Bordal. Sze
get szeggel. A megfagyott gyermek. Nemzeti dal. Toldi 
Miklós ejső párviadala. Petőfi levele István öccséhez. 
Ki volt Árpád ? Az aradi gyászdal (22 versszak) stb. Bá
mulatos emlékező tehetsége van a gyermeknek, hogy 
ennyi félét képes megtartani.

Számképzete és fogalma valamennyi gyermeknek 
volt. A 24 közül csupán 5 gyermek nem számlált, ezek 
egyrésze óvós, másik része pedig gyöngébb felfogású 
gyermeknek látszik. 15 igen jól számol, fel egészen a 
százas körig, 4 pedig gyengébben. Ilyen matéria mellett 
természetesen igen szép eredményeket lehet felmutatni.

Érdekes még annak megállapítása, hogy a későbben 
megvakultak, vagy a gyengén látók előnyben vannak-e 
a születése óta megvakultakkal szemben, ha előnyben 
vannak, szembetünő-e a plusz a fogalomkincs tekinte
tében.

Mielőtt erre a kérdésre rátérnék, meg kell jegyez
nem, hogy a vakok intézetébe nemcsak teljesen vak 
gyermekek nyerhetnek feltételt, hanem olyanok is, akik 
a népiskolában csekély látásuknál fogva társaikkal nem 
képesek haladni. Természetesen e tekintetben igen nagy 
körültekintéssel jár el az intézet és csak indokolt ese
tekben eszközli a felvételeket.

A későbbi korban megvakult gyermek, ha látási ké
pességeinek fejlettségénél fogva az őt környező világról 
tudomást vesz, fogalomkincs gyűjtemény tekintetében 
határozottan felette áll a születése óta szemvilágát ve
szített vaknak, de olyannak is, ki zsenge-korban vakult 
meg. Az ilyennek lehet fogalma a színről, a tájék szép
ségéről, egy természeti jelenség nagyszerűségéről, azon
ban a tisztán látási képzeteken alapuló fogalmai lassan
ként még is csak elmosódnak emlékezetéből s oly hely
zetbe jút, mint a veleszületett vaksággal sújtott egyén. 
A fogalom-szerzés módja tekintetében lényegesebb elté
réseket tapasztalni. A később megvakult gyermek rend-
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szerint igen ügyesen fogja meg a kezébe kapott tárgya
kat, annak aprólékos részei után élénken érdeklődik és 
igyekszik lehetően pontosan kitapogatni. Járásban, hely
színi tájékozódásban sokszor bámulatra méltó biztossá
got mutat, a jól megismert helyen a látó sebességével 
futkároz és játszik.

Az úgynevezett gyengelátó képességgel sújtott, 
vagy ha vakokról beszélünk, megáldott gyermek sok 
mindenben felette áll az előbbi typusnak. Ezek az élesen 
eltérő színeket felismerik és megkülönböztetik. A tárgyak
ról nemcsak a vakoknál közismert tapintás érzékével 
szereznek tudomást, hanem igénybeveszik látóképességüket 
is. Nagyon természetes, hogy az ilyen gyermek fogalomkin
cse teljesebb, mint vak társáé, s megközelíti a látók foga- 
lomkincs-gyűjteményét. Emezekétől azonban mégis több 
lényeges pontban tér el. Neki például nagyon homályos 
fogalma van egy gyönyörű tájképről. Az egyes tárgyakat 
megkülönbözteti, de az egész összkép nem alakul ki lelké
ben úgy, mint a látóknál. Vagy egy festménynél kiveszi az 
alakokat, látja az erős színeket, azonban annak összhang- 
zatosságában nem képes zavartalanul gyönyörködni.

E rövidre fogott s vázlatos ismertetésből is kivilág
lik, hogy mi minden értékes elemet bányászhatunk ki a 
vak leikéből és megállapíthatjuk, hogy a megérzékelhető 
tárgyakat egy-kettő kivételével felismerik; a tulajdonságok 
megállapítása nagyobb nehézségbe ütközik s gyakran a 
tárgy nevével cseréli fel azt; végül az elvontszámtani meny- 
nyiségek iránt csaknem valamennyi szeretettel viseltetik.

A siketnéma
mint rendes (iskolai) és magántanuló.

Irta: Schreiner Ferenc.

Kellő körültekintés mellett minden mérlegelés kivétel nélkül 
értékeredményekhez vezet. Ez az eredmény azonban csak akkor 
bír gyakorlati beccsel, ha kizárólag tapasztalati tények egybevetése, 
összehasonlítása folytán támad. Ha az így nyert különbözet álta
lunk eleve is megfelelőbb, célszerűbb és elfogadhatóbbnak tartott



vélemény javára dönti el a mérleget, akkor vélekedésünk helyes
ségét megerősíti s kutatásaink eredményének tökéletesedését s így 
értékbeli elsőbbségét biztosítja.

A magyar siketnéma-oktatás, jóllehet az utóbbi évtizedben 
methodikájában tökéletessé, eredményeiben sokszor meglepő, a 
külföldieknek is méltó elismerését kivívott sikerűvé emelkedett, 
részletkérdéseiben mind amellett itt ott még hiányokat, fogyatkozá
sokat mutat. Nemes lelkesedéssel, odaadással boncolja, vizsgálja 
mindenki a módszert, az elméleti útmutatásokat és elveket, a gya
korlati eredményeket és az azokat szolgáló kivitel módozatait. Az 
egyéni belátás különbözősége ilyenkor ezt vagy amazt ajánlja biz
tos útként a tökéletesedéshez. Az alakító munkának egyetlenegy 
válfaja sem marad szószóló nélkül. De meglepő és érdekes, hogy 
míg százféle különböző irányú, ellentétes, alárendelt, párhuzamos, 
stb. stb. féle és fajtájú terv, tanács, mód az ítélkezés és bírálat 
nyilt fóruma elé kerül: a százegyedik, vagy tán ugyanily joggal 
akár az első is csak meghitt, szűk baráti körben, félő titoktartás 
mellett, az elfojtott vágynak különös kifejezése kíséretében talál 
támogató erőre, ernyedetlen lelkesedésre és látszólag örök időkre 
szóló kitartásra. A progressivitásnak ez a módja, melyet a szak
emberek zöme, eszményeinek egyedül tökéletesnek tekint, ez idő 
szerint még megfelelő költségbeli biztosítékok hiányában utolér
hetetlen, majdnem megvalósíthatatlan utópia. Nem kevesebbről 
van ugyanis szó, mint arról, hogy a mai rendszerű itt-ott fogyat
kozásokat feltüntető tanítási szervezettel szembe állítják a minden 
tekintetben tökéletesnek, ideálisnak vélt állapotot. Szembe kerül: 
az egy tanár 12—15 növendékkel és az egy tanári növendékkel.

E két nézet valódi értékét megállapítandó megkisérlek pár
huzamot vonni e kettő között. Úgy vélem, kezeim között birom 
a tárgyilagos mérleget, midőn a mindkét téren szerzett gyakorlati 
tapasztalatok alapján szembe állítom a siketnémát mint rendes 
tanulót a magán tanulóval. Ez a szembeállítás, míg egyrészt érté
kes és felhasználható gyakorlati eredményekhez vezethet, teljesen 
megvilágítja a kétféle nézet előnyeit és hátrányait.

Mi sem természetesebb, hogy midőn e két oktatási állapotot, 
melynek gyakorlati eredményeit a növendéklétszámtól eltekintve 
egyazon feltételek szabják meg, mérlegre teszem s értékelem, 
mindkettőt a lehető leggondosabb, minden körülményt számbavető 
vizsgálódás tárgyává kell tennem. A következő fejezetekben tehát 
vizsgálni kívánom a nyilvános iskolába járó több, s a magán utón 
képzett 1 gyermek körülményeit, hogy azután a végeredmény a
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jobb és rosszabb, megfelelőbb és kevésbbé célszerűbb, stb. szám
beli eredményeinek egybevetésével általánosságban elfogadható, 
szilárd meggyőződéshez vezessen.

*  *
*

I .

Mindenek előtt számba kell vennem azokat a körülményeket, 
melyek a siketnémára, mint magán tanulóra általánosságban vonat
koznak. Teszem ezt annyival is inkább, mivel ezek, habár közvet
lenül nem is, de közvetve bizonyára nagy mérvben befolyásolják 
magát a szorosabb értelemben vett tanítást (nevelést, oktatást.) 
Ugyannyira, hogy utóbbinak valósággal alapjaivá válnak.

Eme körülmények közül e fejezetben — eltekintve egyelőre 
a magán tanuló oktatásának absolut individuális voltából eredő elő
nyöktől — egyebek mellett első helyen említem a szülők vagyo- 
nosságát. Ez a körülmény kétségtelenül előnyösebb helyzetet jut
tat a magán tanulónak a rendes tanulókkal szemben. A vagyonos- 
ság kivétel nélkül mindenkinél, de különösképen a siketnémánál 
már az oktatás megkezdése előtt is oly dispositiókat teremt, melye
ket oktatásunk célja szempontjából rendkívül becseseknek tudunk 
és ismerünk. Míg a szegényebb növendékeknél — igen csekély 
kivételtől eltekintve — az értelem tárgyi fejlesztéséhez, különösen 
az alsó fokon sokszor nagyon körülményes, nehezen megteremt
hető szemléletekre van szükség, a magán tanuló ezt illetőleg már 
kezdetben is gazdag lelki tartalommal rendelkezik, mely az ismét
lődő helyzetek, viszonyok gyakoriassága folytán elég határozott, 
elég tiszta emlékképekben nyilvánul. A gazdag magántanuló sokat 
lát, sokat tapasztal. Igaz, hogy ennek értéke roppant viszonylagos, 
mert hiszen a falusi juhász gyermekének lelkében is gazdagon 
fel van halmozva a megnevezésre érdemes, a gyakorlati életben 
minduntalan felhasználható értékes anyag. Ámde a helyzetek sok
félesége, a más és más körülmények között jelentkező cselekvési 
formák, az ok és okozat közötti változatosság, a jelenségeknek 
más és más viszonyok között támadt különfélesége, a közvetlen 
környezetnek élénk, eseményekben gazdag élete; mind ezek, s az 
ezekkez hasonlók kézzelfogható bizonyítékai az előbbinek értéke
sebb, fejlettebb volta mellett.

S végül erősíti feltevésünket még az a fontos körülmény is, 
hogy a magán tanuló siketnéma, az intézetek és szakemberek szék
helyei miatt jelenleg kizárólag csak nagy, iparilag, gazdaságilag 
fejlett városokban él, mely tény, normális viszonyok mellett, egy

A siketnéma mint rendes (iskolai) és magántanuló. 233



234 Schreiner Ferenc

magában is elég bizonyíték a magán tanuló lelki tartalmának gaz
dagsága mellett. A rendes iskolába járó siketnéma tanulók életvi
szonyai általában kevésbbé változatosak, a cselekvés indítékaiban 
bizonyos egyhangúságot mutatók. És ez tisztán csak azért van 
így, mert a változatosság feltétele, illetőleg lehetősége ok és oko
zati viszonyban van a vagyon nagyságával. Meglehet, sőt bizo
nyára úgy is van, hogy a rendes tanulók egyike szánkázhatik, 
másika korcsolyázhatik, az egyik mehet színházba, a másik cir
kuszba, az egyik kap új ruhát, a másik új cipőt, az egyiknél 
kanári van, a másiknál kétkerekű talyiga. Mindegyiknek jut valami 
a szórakozás eszközeiből. A tapasztalatoknak meg vannak ezekben 
is újabb formái; de az anyagi függés miatt csak nagy ritkán, éven- 
kint legfeljebb egyszer, kétszer jelentkezhetnek. Mily teljesen elté- 
rőleg mutatkozik ettől — egyforma tények hatása mellett is — a 
magán tanuló lelki világának kifejlődése! Példaképen szolgáljon erre 
egyik növendékem esete. D.-t a vizsga napja előtt meglepték rend
kívül szép, új ruhával. Tetőtől talpig tündöklőit rajta minden. A 
vizsga sikeres letétele után szülei elvitték őt a cukrászdába, hol 
gyermeki vágyaival a netovábbig dúskálhatott az édes élvezetek
ben. Utána vizsgái díszebéd várt rá. Alig hogy befejezték a lako
mát, gépkocsi érkezett, mely az egész családot kivitte a pályaud
varra, hogy nyaralási helyükre bevonúlhassanak. Számítva arra az 
eshetőségre, hogy a gyermek talán unatkozhatnék a vidék nyúj
totta kevesebb élvezetek mellett, ellátták a legkülönbözőbb, érde
kesebbnél érdekesebb játékszerekkel, szórakozási eszközökkel. 
Íme, mennyi hatás rövid időn belüli A rendes tanuló tán egész 
életében nem is részesül ezek egyikének vagy másikának élveze
tében, tehát a mi szempontunkból az azok körül szerzett tapasz
talatokban sem. Lám, egyik hátrány! De ha már az egyikből, má
sikból neki is jut osztályrésze: az ily fajta hatások ily tömegével 
sohasem fogja szembe találni magát. Ez a másik hátrány. Pedig 
az ehhez hasonló esetek, úgy minőségben, mint mennyiségben, 
a magán tanulónál majdnem mindennaposak. De ezzel egyszers
mind meg is szokottak. És ez a tapasztalat, de főképen az abból 
folyó végeredmény a rendes tanuló javára sülyeszti a mérleget. 
Nevezetesen, a figyelem és a segélyével szerzett emlékkép intensí- 
tása a magán tanulónál ritkán oly fokú, mint a rendes tanulónál. 
Utóbbi csak nagy-néha jutván a rendes, egyhangú, megszokott 
élettől eltérő, különösebb körülmények közé, azokat legkisebb 
elemeikben is kellőképen tudja becsülni, méltányolni, tehát meg
figyelni is. Az ő szemeit nem kerüli ki semmiféle mozgás, alkat



rész, tulajdonság; fürge szemei kutatásával sokszor csodálatos 
rövid idő alatt megrajzolta lelkében még csodálatosabb tökéletes- 
ségig az észleltek képét. És ha előfordult, hogy növendékeinket 
cirkuszba vezetve, egy különben elég értelmes leányka a bohóc 
legmulatságosabb mókái közepette is azt tudakolta, mikor eheti 
meg már a magával hozott zsemlyéjét: növendékeink 99%-a az 
előadás végével, szerek és jelmezek nélkül is oly híven mutatták 
jeleikkel s arckifejezéseikkel a cirkuszi személyzet viselt dolgait, 
hogy csodálattal néztük őket mi is, kik közöttük élünk.

Látni való ebből, hogy amíg a magán tanulónak lelki tarlalma 
bővebb, gazdagabb, a rendes tanulóé szükebb terű, de elemeiben 
határozottan élesebb, körvonalozottabb. Előbbieknél a mennyiség, 
utóbbiaknál a minőség az, ami az egyiknek is, a másiknak is 
bizonyos mérvű előnyt biztosít. Azonban, noha a tudás, tehát az 
oktatás eredménye szempontjából elvitázhatatlanul első helyen áll 
a képzet iníensitása, én részemről mind a mellett a magán tanuló
nak juttatok ebben a tekintetben elsőbbséget, mivel a tanítás 
folyamán helyes útmutatás és vezetés mellett oly megfigyelési 
képességre tehet szert, hogy annak alapján a sokféle ismeret 
biztosságával és hatáiozottságával meglepő rövid idő alatt felül
múlja a rendes tanulót.

Az anyagi előny egy másik ténye a közvetlen éietfentartás 
módozataiban nyilvánul. Itt is szembe ötlik a lélekre ható képző 
elemeknek sokfélesége, változatossága. A lakás felosztástól, beren
dezéstől kezdve a ruházatig és táplálkozási viszonyokig, karöltve 
a különböző szórakozási és egészségfentartási módokkal a szám
talan fajú és mennyiségű ingerek meghatározhatatlan nagyságával 
találkozunk. De még tovább is mehetünk. Az egyfajtájú tárgyak 
és jelenségek alak, anyag, helyzet és időbeli változatai nem önma
gukban is differentiáló hatásuak-e 1 ? A hol pedig a képzetek 
különböző, de azonos jelei fogalmat építenek, ott a tudás biztos 
jelenlétével számot kell vetnünk. Teljesen más térre tartozik azután 
annak vitatása, váljon e tudás helyes is, megfelel-e teljesen annak 
a tudásnak, melyet több tapasztalat, helyesebb Ítélet, biztosabb 
következtetés mellett a fejlettebb elme mutat? Itt csak azt óhajtjuk 
megállapítani, hogy adott körülmények között el lehet jutni a 
tudáshoz és pedig oly lelki folyamatokkal, melyek lényegükben 
megegyeznek a magasabb fejlettség folyamataival. És a mi szem
pontunkból a rendszeres oktatás megkezdése előtt ez a fő. Tehát 
a lelki működés módja és nem végeredménye! S ha már téve
dések a gyermeki lélek fejlődésének folyamatai közben támadtak
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is, de tegyük fel, hogy e tévedések általánosan, minden tekintetben, 
minden körülmények között nyilvánvalók, még akkor is a rend
szeres nevelés, a céltudatos, megszabott irányban haladó tanítás 
könnyen javít rajtuk s amellett egy óriási előnyt talál a tanítandó 
alanyban: a lelki működések útjainak bejártságát. Ez a körülmény 
újból a rendes tanuló fölé emeli a magán tanulót. Nem szabad 
azonban feledni, hogy mind a kettő között mindenkor bizonyos 
viszonyosság áll fenn, mely a következendő fejtegetések összes- 
ségére vonatkozik.

A magán tanuló lakásának beosztása a legkülönfélébb mellek- 
helyiségekkel; a bútorzati felszerelés a bútornemek többféle vál
tozatával kezdve a különböző alakú szekrényektől, székektől, asz
taloktól, tükröktől, melyek a háló-, ebédlő-, fogadó- és előszobában, 
kamrában, éléstárban, konyhában, cselédszobában, fürdőszobában 
találhatók, egész a faldíszítő-képek, dísztárgyak és piperenemüek 
sokféleségéig; az étel- és ruhanemüeknek sokszor megszámlálha
tatlan válfajai, a legkülönfélébb ékszerek stb. stb., mind, mind 
oly eszközök, melyek a magán tanuló lelki tartalmát hathatósan 
növelik. De egyúttal ösztönzői is ama folyamatoknak, melyek ösz- 
szehasonlításhoz, Ítélethez és következtetéshez vezetnek.

Ezzel szemben a rendes tanuló ielkitartalma és érzelem világa 
aránytalanúl szegényebb, sivárabb. A magán tanuló nagy ismeret- 
tömegéhez képest, az övé csak olyan arányú, mint a milyen szűk, 
dohos, sötét kis szobácskájának viszonya a nagy bérpalotához. 
De mig emez nagy tömegében nehezen áttekinthető, alagsoraival, 
emeleteivel, folyosóival, udvaraival labirintussá válik még a tapasz
taltabbnak is, addig amaz kicsiségével, kevés mellékesével, csak 
a legszükségesebbnek kimért beosztásával, arányosságával, pontos 
szabályosságával könnyen áttekinthető, egyszerű s természeti homá
lyossága dacára is csodásán világos képet nyújt.

Magától értetődő, hogy e hasonlat nem vonatkozik csupán 
a lakás viszonyaira, hanem vonatkozik mind ama jelenségekre, 
melyek mint életszükséglet, egyszersmind a táplálkozás, ruházat 
és különösképen a szórakozások fogalmai alá sorozhatók. Es 
amidőn szembe állítom e tekintetben a magántanuló gazdag 
bőségét a rendes tanuló szegényes lelki tartalmával, nem akarom 
azt mondani, hogy a gyémánt ragyogásának, vagy az osztriga 
izének ismerete inkább képesíti előbbit ügyesebb, megfelelni 
tudóbb tanítási alannyá, mint utóbbit. Teljességgel nem. Csak 
megállapítani kívánom azzal azt, hogy a magán tanuló tárgyi isme
retei sokkal nagyobb tömegben találhatók meglévő és a környe



zet szükségleteihez képest értékes anyagként, mint a rendes tanu
lóknál. És ami ezzel kétségtelenül egyfontosságú, vagy tán még 
fontosabb, hogy noha jólehet a rendes tanuló is bírálja életviszo
nyainak jelenségeit, megítéli őket s bizonyos, hogy következteté
seket is von, mind a mellett a magántanuló ebbeli tevékenysége 
a jelenségek ismétlődésénél fogva gyakorlottabb, a jelenségek 
változatosságánál fogva pedig több irányú.

A szülők vagyonosságával szoros kapcsolatban fel kell em
lítenem mint másik általánosítható, igen fontos körülményt a szülők 
intelligentiáját. Hogy e tény mily rendkívül nagy horderejű mun
kálkodásunkat illetőleg, azt mindennapi tapasztalat lépten-nyomon 
igazolja. Míg rendes növendékeink szülői — kevés kivétellel — 
az itt számba vehető viszonyok természeténél fogva alig vannak 
figyelemmel gyermekeik lelki fejlődése iránt, a magán tanulók szü
leinek ebbeli ténykedései a legnagyobb elismerést érdemlik. Vilá
gosan mutatja a különbséget a következő képletszerű összehason
lítás. Tegyük fel, hogy a szülők nevelő hatása abban a formában 
és módban, melyben ma azt általánosságban tapasztaljuk, megfelel 
bizonyos normális állapotnak. Ha ezt a normális állapotot 0-sal 
jelöljük, úgy természetes, hogy a szülők nevelő hatása is általá
nosítva, 0-jelzésü lesz. Ezzel szemben, míg a rendes siketnéma- 
tanulók szülői a kivétel igen csekély százalékával e 0 fokon jóval 
alul maradnak, a magán tanulók szülői nevelő hatásaikkal a 
0-fokon felül állanak. Ezt az állítást a tapasztalat számtalan esetei 
igazolják. Rendes tanulóink — egy-kettő kivételével — az isko
láztatás első hónapjaiban az elhanyagoltságnak jeleit és különös 
sokaságát hozzák magukkal. Ugyanez áll még némely, a képzése 
idejének végét járó növendékekről is, különösen ott, hol az exter- 
nátus sokféle, áldatlan (?) félszegségével kell küzdeni. Az ily fajta 
növendékeknél a rósz tulajdonságok egész halmazával kell szá
mot vetni s a gyakorlati ember jól tudja, mennyi fáradságba és 
időbe kerül, míg csak félig-meddig is előkészíthetők a rendes ok
tatás kívánalmainak. Igaz, hogy ezek némelyikétől a magán tanuló 
sem ment, azonban nála ez esetleges fogyatkozásokat majdnem 
teljesen háttérbe szorítják, illetőleg csekély jelentőségűvé változ
tatják azok az óriási előnyök, melyek a rendes tanulóval szemben 
a szülők intelligentiájából folyólag mint tanítási előmunkálatok fö
löttébb értékesek. A magán tanulót az oktatás kezdete sok tekin
tetben előkészítve találja.

A szülő értelmessége laikus szemekkel is belelát a lelki élet 
titkaiba. Jól tudja, hogy amit szeretettel és tapintatossággal belé-
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plántálhat a gyermek fogékony leikébe, azt a későbbi korban kia
lakuló magasabb értelem, akaraterő és jellemszilárdság sokszoro
san megtéríti és meghálálja.

Nézzünk csak végig csupán játékszereiken: mennyi mindenféle, 
ami képez és fejleszt. A gyermek úgyszólván egész nap foglala
toskodik hol egyikkel, hol a másikkal. És tagadhatatlan, hogy ked
venc játékai között ott találhatjuk a képeskönyvek sokféleségét, a 
fekete és szines ceruzákat, a palatáblát palavesszővel, füzeteket, 
papírlapokat. Szívesen foglalkozik valamennyivel órahosszat is, s 
hogy nem eredménytelenül, azt bizonyítja a példák sokasága. Csak 
egy-kettőt említek közülök:

Gyuri öt éves korában, a tanítás megkezdése előtt, már ismerte 
az összes nyomtatott nagy betűk alakjait. Szülei, különös nevelői 
tapintattal, készítettek számára cinkből betűtípusokat, a nyomtatott 
nagybetűk egyszerű vonalalakjainak megfelelőleg. Ugyanakkor sze
rezték be „Faragó bácsi képeskönyvéit s annak minden ábrája 
alá megrajzolták a betűtípusok egyszerű vonalai szerint az oda
vonatkozó grafikai képet. A kis fiú csupa játékból kirakosgatta 
betütipusaiból a látott szókat, majd pedig másolgatta őket és így 
meglepően rövid idő alatt megtanulta az említett képeskönyv ösz- 
szes ábráinak szóalakjait. Ugyan ő hat éves korában már ismerte 
az órát és a hét napjainak neveit. Természetesen ezeket is csak 
nyomtatott betű alakjaiban. Fel kell említenem, hogy különösen 
tehetséges fiúcska, ki nagy érdeklődést és figyelmet tanúsít min
den iránt, és e tekintetben kivételt képez a fentebb említett, álta
lánosítható körülményekből vont következtetések alól. ő  órahosz- 
szat is képes ellapozgatni a lexikonban és minden tévedés nélkül 
meg tudja mutatni, hogy melyik kívánt kép melyik kötetben talál
ható. Az abstraktióban annyira fejlődött, hogy — mint siketnéma 
— hat éves korában is ismeri már Budapestnek térképét.

De erősítsék meg a fenti állítást a siketnémák budapesti állami 
intézetének magán tanulói közül a következők esetei is :

Frigyes kilenc éves korában, két évi tanítás után már külö
nös előszeretettel nézegeti s olvasgatja a napilapokat s nem egy
szer lepi meg a szüleit ily fajta fogós kérdésekkel: mi ez „par
lament“ ? mi ez „keleti kérdés“?

Alice, ki vokális hallású, a rendszeres oktatás megkezdése 
előtt néhány könnyebb szót igen szépen tudott kiejteni. Szülei, 
szakférfiak ajánlatára maguk próbálgatták vele az ajakleolvasást 
és mit laikus módon fáradhatatlan munkával próbálgattak, azt nehány 
optikailag kevésbbé összetett szónak elsajátítása sikerként koronázta.



A siketnémák mint rendes- (iskolai) és magántanulók 239

Ez a néhány példa, — ámbár csak alig számbavehető kis 
töredékét adja a szülői nevelő hatások nagy tömegének, — eléggé 
megvilágítja annak a munkának fontosságát, mellyel a szülők intel- 
ligentiájukból folyólag a nevelés-oktatás céljait szolgálják. Ezt a 
munkát mi nagynak és értékesnek ismerjük. Nevezetesen : a siket
néma szülője előtt könnyen magyarázható, érthető okok miatt, 
aggodalommal vegves fájdalommal áll fogyatékos gyermeke jövője. 
Teljes tudatában van annak a nagy hátránynak, mellyel gyerme
kének érzéki fogyatkozása miatt az életben egyre meg kell küz
denie. Azért mindent elkövet, mit gyermeke boldogítására jónak 
lát és talál. Neveli, oktatja minden irányban, lesi kicsinye minden 
gondolatát, minden vágyát. És hogy mentői tovább halassza gyer
mekének fogyatkozása feletti eszmélése idejét, jókor gondoskodik, 
hogy minél több testi es lelki örömökben legyen része. Nincs a 
gyermeki vágynak az a különlegessége, mit a szánakozással, rész
véttel vegyes szülői szeretet megtagadhatna, nincs a kívánságnak, 
vagy akár követelésnek oly szertelensége, mit teljesítetlenül hagy
hatna. Mert úgy véli a szülő, — néha csak sejtve, gyakrabban 
pedig meggyőződésből — hogy mit gyermeke érzésben, vágyban, 
kívánságban, akaratban kifejezésre juítatt: szükséglet, melynek ki
elégítése mindenkoron csak hasznára válhatik. Ez a törekvés, ép
pen fogyatékosaink szempontjából, bizonyos mértékig helyes is. 
De csak bizonyos mértékig. S jó meg kell figyelnünk, feltétlenül 
észre kell vennünk, hol kezdődik a határ, melyen túl, félszeg ki
növéseket elkerülendő, többé nem mehetünk.

A határ túllépése kinövéseket eredményez, amelyek közül a 
magántanulóknál általános jelenségek: az elkényeztetés, valamint az 
akarat és önállóság hiánya igen gyakoriak.

Feltéve, hogy az akarat és önállóság hiánya elkénye ztetésből 
származott, tehát psichikai átruházásból, úgy jelentősebb követ
kezményektől nincs miért tartanunk. A veszély közelről sem oly 
nagy, mint aminőnek különös előszeretettel és nem ritkán helyte
len irányú megfigyelések alapján hangoztatni szokták. Hiszen gyer
mekkel állunk szemben, még hozzá oly gyermekkel, ki már élete 
zsenge korában szakavatott nevelői kézbe kerül. Es aki tudja, 
hogy mit jelent a siketnémára tanítójának, tanárának nevelői mun
kássága, könnyen megérti, hogy a rendelkezésre álló és a gyer
mek lelkét hathatósan idomító eszközök, módok vagy akár alkal
mak százféle fajával — akár közvetve, akár közvetlenül — arány
lag igen rövid idő alatt helyes és megfelelő csapásra lehet terelni 
a lelki élet fejlődését.
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lit még csak röviden annyit szólok, hogy e szempontból a 
rendes tanulóknál elkényeztetést ritkán tapasztalni. Kényeseknek 
ők is kényesek bizonyos tekintetben, de nem elkényeztetettek. Al- 
kalmazkodniók kell a nélkülözések, mellőzések különböző eshető
ségeihez, és ha nekik is támadnak vágyaik, kívánságaik, ezzel 
vagy emezzel elégedetlenek: általános emberi vonásként senki 
tőlük ezt zokon nem veheti. A rendes tanuló iskolai idején kívül sokat 
tesz, vesz. Apróbb parancsokat végre kell hajtania, kisebb meg
bízásokat teljesítenie. Ítélete ilyenkor a jobb vagy rosszabb mér
legelésére szorítkozik, cselekvései kivitelében gondolkodik, választ 
eme vagy ama cselekvési forma között, akarata fejlődik, s önálló
ságra tesz, szert. Ez a magántanulónál sohasem, vagy nagyritkán 
tapasztalható. Egyik magán tanuló növendékem kiséret nélkül soha 
még nem volt kint az utcán, míg rendes tanulóink közül még az 
első osztályos hét éves kis növendékeink némelyike is kénytelen 
Újpestről és Kőbányáról iskolába járni Ennek dacára, évek óta 
semmiféle veszély nem érte őket. Rendes tanulóink javarésze egye
dül megy boltokba bevásárolni, a magán tanulók soha. Arra is volt 
eset, hogy rendes siketnéma növendékeink egyike-másika vizsga 
után egyedül utazott haza távolabbi vidéken lakó szüleihez.

A rendes tanulók önállóságukkal, akaraterejükkel bátorságukat 
is növelik, mihez számtalan példával szolgálhatnék. Itt is fölénnyel 
bírnak a magán tanulók felett, kik sokszor a látszólagos nehézsé
gekkel sem mernek megküzdeni.

Az e fejezetben tárgyalt általános vonásokon kívül vannak 
még mozzanatok, melyek a magántanulók összeségére vonatkoznak, 
de miután ezek már szorosabb értelemben vett tanítási kölcsön
hatások, azokat kellő helyen a második és további fejezetben 
foglaltak között fogom felemlíteni.

Közgyűlés.
F. évi julius hó 3-án és 4-én tartotta a „Siketnéma-intézeti 

tanárok országos egyesülete“ rendes közgyűlését Egerben, a vár
megyeház dísztermében. A vármegye, Eger város közönsége és a 
helyi sajtó elejétől fogva egyaránt a legnagyobb érdeklődéssel és 
figyelemmel kisérte ezen az egyesület történetében feledhetetlenné 
vált közgyűlést. A gyűlésen megjelentek az egri bíboros érsek és 
az egri káptalan képviselője, a főispán, az alispán, a kir. tanfel-
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ügyelő, a polgármester, főjegyző, a Hevesvármegyei és egri inté
zetek, iskolák, intézmények, hivatalok küldöttsége ill. képviselői 
továbbá a megyei és városi újságok, folyóiratok szerkesztői stb.’ 
stb. gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi minister úr 
táviratban, Wlassics Gyula, a közigazgatási bíróság elnöke levél
ben üdvözölte a közgyűlést stb.

A gyűlés első napját jórészben az egyesület belső ügyeinek 
tárgyalása foglalta le. Az elnöki megnyitó után a titkár, a szer
kesztő és pénztáros jelentése; s ezek után az évi költségvetés 
megállapítása következett.

E napon olvasta fel értekezését Szoífrid József „A siket- 
néma-intézeti tanárok anyagi ellátásáról,“ melynek keretében ügyünk 
eszményi és humános voltát fejtegette. Megjelölte az irányt, mely
ben a jövőben haladni kell, körvonalazta társadalmi helyzetünket, 
felettes hatóságunkhoz való viszonyunkat, a képzést, fizetésügyet 
s mindazon jogos kívánalmakat, amelyek kielégítésre várnak, hogy 
megfelelhessünk mindazoknak a követelményeknek, melyeket hiva
tásunk, a társadalom s családunk tőlünk megkíván. Végezetül fel
sorolta az erkölcsi s anyagi célok elérésére szolgáló eszközöket. 
A gyűlés második napjának első tárgya volt Klis Lajos értekezése : 
„A túlkoros siketnémákról.“ Ez értekezés gerincét a következő 
pontok képezték:

E A legutóbbi tanév statisztikai adataiból Ítélve, meglevő 
hazai siketnénia-intézeteink, ha valamennyien teljes 8 évfolyamúvá 
fejlődnek is ki, tanulásra alkalmas korú siketnémáinknak körülbelül 
csak 45%-át fogadhatják be falaik közé. E szerint a tanulásra alkal
mas és arra igényt tartó siketnémáinknak mintegy 55%-a, intéze
teinknek elégtelen száma miatt, önhibáján kívül, előreláthatólag 
a messze jövendőkig nem részesülhet rendszeres nevelő-oktatásban.

2. Hz utóbbiak mostoha sorsán legalább némileg enyhíteni 
az államnak nemcsak kötelessége, de érdeke is. Kívánatos tehát, 
hogy amíg a szükség parancsolja, a 10 éves életkorukat meghala
dott s a tanintézetekből bármilyen ok miatt is kiszorult siketnémák 
számára átmeneti intézkedésképen valamennyi hazai siketnéma- 
intézeteinkkel kapcsolatban évről-évre egy-egy úgynevezett rendkí
vüli tanfolyam létesittessék és tartassák fenn. E tanfolyamokon a 
túlkoros siketnémák megfelelő szervezet és rendszer mellett 1, 
esetleg 2 évig tartó oktatás keretében legalább is annyi ismeretet 
sajátíthatnak el, mint amennyit tantervűnk intézeteinek 2 első osz
tálya számára előír.
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3. E rendkívüli tanfolyamokra a 11—14 éves siketnémák 2, 
a 15—18 évesek ellenben 1 tanéven át részesítendők oktatásban

4. Az ily tanfolyamokon a tanítás heti 30 óra keretében külön 
tanerőkkel, — végső szükség esetén azonban, s ott, ahol ez lehet
séges is, óratöbbletekkel oldandó meg. E tanfolyamok fentartási 
költségei (tanerő díjazása és szükség szerint a növendékek segé
lyezése is) az államot fogják terhelni, mivel az eddiginél kiterjed
tebb társadalmi támogatásra nem lehet számítani.

5. Egyelőre kisérletképen csupa olyan növendékekből kell 
1 — 2 ilyen tanfolyamot létesíteni, akik eltartási díjaikról maguk gon
doskodnak, hogy az állam az első évben csupán a tanerők díjazá
sát viselje A szerzendő tapasztalatok alapján azonban később álta
lánossá teendő az ily pótló oktatás azzal, hogy a létesítendő ösz- 
szes tanfolyamokra segélyezett növendékek is felvételt nyerjenek.

6. Az intézeteknek kötelességévé teendő, hogy a felvételért 
folyamodók közül első sorban a 10 éves, tanulásra alkalmas ösz- 
szes siketnémákat vegyék fel és csakis ezek igen sürgős érdeke
inek teljes kielégítése után terjesszék ki fokról-fokra a felvétel ked
vezményét a fiatalabbakra is.

Az e pontokból folyó határozati javaslat azon hozzáadással 
fogadtatott el, hogy a tervezett tanfolyamok növendékei ne csu
pán elméleti oktatásban részesüljenek, hanem játékszerek, háziesz
közök készítése utján kézügyességi oktatásban is.

Az indítványok során 1. Klis Lajos, volt egyesületi elnök, 
nagy lelkesedéssel örökös tiszteletbeli elnökké választatott.

2. Elhatároztatott, hogy felkéri az egyesület mindazon váro
sokat, ahol siketnémák számára intézet áll, hogy Cházár András 
emlékére egy utcát nevezzenek el — lehetőleg azt, amelyben az 
intézet van.

3. Elhatároztatott, hogy irassék össze a magyar sikefnema- 
oktatás irodalma.

A tisztujítás eredménye a következő: Elnök : Németh László 
(Kecskemét), alelnök: Gácsér József (Debrecen), titkár: Kegler 
Ferenc (Budapest), jegyző: Szentgyörgyi Gusztáv (Vác), pénztáros; 
Völker József uj (Sopron), szerkesztő: Gönczi Gyula (Kecskemét). 
Választmányi tagok: Borbély Sándor (Vác), Klug Péter uj (Sze
ged), Mlinkó István uj (Eger), Nagy Péter uj (Kolozsvár), Szot- 
frid József (Vác), Váradi Zsigmond (Körmöcbánya). Póttagok: 
Plichta Béla (Szeged) és Govrik Béla (Debrecen). Számvizsgálók: 
Palatínus N. Károly (Kaposvár), Medgyesi János (Budapest), Ré- 
diger Károly (Arad).



E közgyűléssel kapcsolatban megemlítjük még, hogy az 
egyesületet a város hivatalos fogadással tüntette ki, tiszteletére 
ugyancsak hivatalos társas vacsorát rendezett.

Gyűlés után (4-én, vasárnap délben) megkoszorúzta az egye
sület Dobó szobrát, ahol Borbély Sándor igazgató beszédet mon
dott, Záborszky Árpád tanár pedig szavalt. Eger város nevezetes
ségeinek megtekintésén kívül, egy egész napra terjedő tanulmányi 
kirándulást is tettek a gyűlés tagjai az ózdi vasgyárba. k.
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Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai 
oktatást illetőleg a külföldön.

Dánia.
1807. április 17. Királyi rendelet a Kopenhágában létesítendő 

siketnéma-intézetre vonatkozólag. A király elrendeli, látván az 
országban található siketnémák nagy számát, hogy miután ezen 
szerencsétleneket rendes iskolában tanítani nem lehet, Kopenhá
gában nyilvános intézet létesítessék a siketnémák számára.

Hogy ezen intézet ismert és látogatott legyen a következő 
szabályzatot rendeljük el és hirdetjük ki:

1. §. Az intézet célja, hogy a siketnémákat a gyakorlati élet 
számára kiképezze.

2. §. A fiuk 8—14 éves korban, a leányok, mert értelmük 
fejlettebb, 7 éves korban vétetnek fel. Ha a két nemű növendé
kek külön szét nem választatnak, a leányok 13 ik életévükön túl 
nem maradhatnak az intézetben. A felveendő növendékek értelmi 
gyengeségben, vagy a tanítást akadályozó betegségben ne szen
vedjenek.

3. §. A növendékek 3 csoportra oszlanak s az igazgató 
részéről bemutatott s a királyi cancellaria részéről jóváhagyott 
tanterv szerint taníttatnak.

4. §. Tanórákon kívül a növendékek hasznos foglalkozást 
űznek. A rend és tisztaság pontos betartására gond fordítandó, 
az erkölcsi nevelés a testi neveléssel karöltve halad.

5. A szorgalmi idő 5 évben állapítatik meg, kivételt az 
igazgató javaslatára a királyi cancellaria tehet, de leányok 13 éves 
koron túl nem maradhatnak az intézetben.

6. §. Az intézetből kilépő, de Kopenhága, vagy külterületén 
lakó vidéki siketnémák felett az intézet igazgatója gyámi és fel
ügyelői jogot gyakorol. A gyámkodás fiúknál a tanonckor befe
jezéséig, leányoknál férjhezmenetelükig tart. Vidéki városokban 
és községekben az igazgató helyét a község plébánosa tölti be.

18M ag y ar G y ó g y p ed ag ó g ia .
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7. §. Az intézetet az igazgató vezeti a dán cancellaria fel
ügyelete mellett.

8. §. A felveendő gyermekek száma 40 ben állapíttatik meg.
A következő szakaszok a tanerők számáról, fizetésről, a

növendékek tápdíjairól intézkedik.
A 11. §. minden növendék tápdíját 70 tallérban állapítja 

meg, melyet vagy a növendékek szülei, vagy szegénység esetén 
a kerület, vagy a növendék illetékes községe tartozik fedezni.

A 12. §. megállapítja, hogy az intézet összes kiadásai a 
kincstár részéről fedeztetnek.

1817. április 2. Királyi rendelet a siketnémák kötelező okta
tását illetőleg.

Dánia összes siketnéma gyermekei, akik tanításra alkalma
sak s akik a szabályszerű életkort elérték a kopenhágai intézetbe 
küldendők, hogy itt taníttassanak, kivéve ha a szülők vagy hozzá
tartozók igazolják, hogy gyermekük az intézeten kívül, a királyi 
cancellária által elégnek és megfelelőnek ismert módon okta
tást nyert.

1880. március 22. Törvény a siketnémák oktatásának ren
dezéséről.

1. §. A siketnémák kopenhágai intézetében az oktatás a jel
nyelv segélyével (dactilologia) történik.

2. A hangzó beszédre tanítás céljából Fredericiában 100 
növendék befogadására képes részben internátusos, részben 
externatusos intézet létesíttetik. E célra 217.000 kor. hitel enge
délyeztetik. Az intézet 1881-ben kezdi meg működését. Kiadásai 
az 1881 — 82. évi költségelőirányzatban állapíttatnak meg.

3. §. A kivitel módozatait állapítja meg.
1890. ápril. 11. törvény a Nyborg város által felajánlott 

telken 140 siketnéma befogadására szolgáló intézet, továbbá a 
Federiciai intézet mellé előkészítő-iskola (70 gyermek) létesítése 
iránt intézkedik.

1893-. március 29. törvény a tanárok és tanítónők fizetését 
s a növendékek (létszámát osztályonként 13-ban) állapítja meg.

1901. március 20. törvény a közsegélyre szorultakról szóló 
1891. április 9. törvényt oiykép módosítja, hogy a község részé
ről a vakok, siketnémák, hülyék, őrültek, eskórosak, betegek, 
tüdő vészesek, stb, tanítására, eltartására fordított költségek nem 
tekintetnek közsegélynek, ha a segélyezettek állami intézetben 
taníttatnak vagy ápoltatnak, vagy az állam által elismert intézet
ben, vagy állami felügyelet mellett családoknál helyeztetnek el.

1857. január 21-én hozott törvény a vakok intézetének fel
állításáról intézkedik s 3. §. kimondja, hogy szegénység esetén 
a növendékek díjmérséklésben, vagy díjelengedésben részesülnek. 
A költségeket az állam fedezi (60 növ.)

1902. február 21. Gyengeelméjűek és hülyék elhelyezésére 
vonatkozó törvény 11. §. kimondja, hogy a szegénysorsu hülyék 
és gyengeelméjűek után az eltartási díj 600 kor. évente. Az el
tartási költség felét az állam fedezi,
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Angolország.

42. t. c. 1893. szept. 12. Törvény a siketnémák és vakok 
jobb elemi oktatásáról való gondoskodás tárgyában Angolország 
és Walesben (Vict. 56. és 57., 42. tcikk.)

Királyné 6 Felsége, a felsőház és a képviselőház hozzájá
rulásával, akik a jelen országgyűlésre összejöttek s azok nevé
ben határozza a következőket:

1. §. 1. Az 1876. évi elemi népoktatási törvény rendelkezése, 
mely szerint minden gyermek megfelelő elemi oktatásban része
sítendő, a siketnéma vagy . vak gyermek szüleire is kiterjesztetik, 
s azon ok, hogy a gyermek siketnéma vagy vak magában ne 
legyen elfogadható ok — kivéve, ha a siketnéma gyermek 7 éven 
alul van, — hogy ilyen gyermek iskolába ne járjon, vagy meg
felelő elemi oktatásban való részesítése elhanyagoltassék.

2. Azon tény, hogy a vak vagy siketnéma gyermek lakásá
hoz nincs bizonyos távolságban nyilvános iskola, magában véve 
nem szolgálhat elfogadható kifogásul, hogy a gyermek iskolába 
ne járjon, vagy megfelelő elemi oktatásban való részesítése el
hanyagoltassék.

2. §. 1. Minden iskola hatóságának kötelessége, ezen tör
vény rendelkezése alapján, hogy a kerületükhöz tartozó vak és 
siketnéma. gyermekeknek lehetővé tegye, — amennyiben kielégítő 
és megfelelő elemi oktatást más módon nem nyernek, — hogy 
a közoktatásügyi osztály által elismert ilyen létező intézetben ok- 
tattassanak, s e célból vagy létesítsenek, vagy átvegyenek és 
tartsanak fenn ilyen nyilvános intézetet, vagy a közoktatásügyi 
osztály által megállapított támogatással ilyen nyilvánosnak elismert 
intézet felállításához, kibővítéséhez és fenntartásához hozzájárul
janak s ha szükséges és tanácsos, intézkedéseket tegyenek, hogy 
vak vagy siket gyermekek az iskola közelében alkalmas csalá
doknál elhelyeztessenek.

2. Az iskola hatóságnak kötelessége nem terjed ki dyan 
gyermekekre, k>k

a) hülyék vagy gyengeelméjüek, vagy
b) dologházban, vagy intézetben vannak, a hová a dolog

házi gyámok helyezték el,
c) a gyámok által elhelyezettekre.
3. Ahol az iskola hatóság más hatóság által fenntartott 

nyilvános iskola felállításához, kibővítéséhez vagy átalakításához 
hozzájárul, a közoktatásügyi osztály részéről jóváhagyott feltéte
lek között gondoskodás történjék arról is, hogy a hozzájárulás 
összege, az iskola nyilvánosságának megszűnésével, vissza
fizettessék.

3. §. A hozzájárulás feltételeiben a közoktatásügyi osztály 
által jóváhagyott módon a segélyezett iskola felügyelő tagjai közé 
a segélyező hatóságnak tagként való alkalmazása is megállapít
ható, amennyiben azt a közoktatásügyi osztály célszerűnek és 
szükségesnek tartja.

18*



246 Törv. rendelkez. a gyógyped, okt. illetőleg a külföldön.

4. §. Az iskola hatóság a jelen törvény szerint:
a) iskolaszék alá tartozó területen, maga az iskolaszék;
b) (nem iskolaszék alá tartozó területen, valamely járási 

hatóság, mely a jelen törvény értelmében ezen teendőjét nép
oktatási bizottság kiküldése által gyakorolja; addig is míg ilyen 
bizottság megalakul a gyámhatóság, vagy városi tanács, vagy 
közegészségügyi hatóság, megalakítván egy iskola látogató bízott 
ságot, a felügyeletet ezen bizottság útján gyakorolja).

5. §. 1. Kötelességeinek ezen törvény szerinti teljesítésében 
az iskola hatósága más jogok sérelme nélkül, ugyanolyan jogok
kal bír, mint az iskolaszék az iskola felszerelését illetőleg; ennek 
költségeire a közoktatásügyi osztály engedélyével kölcsön ve
hető fel.

2. A jelen törvény értelmében alakított iskola hatóság költ
ségei a felhasználható alapból fizettetnek, vagy ahol a hatóság 
maga a gyámhatóság, a községi szegény alapból fedeztetnek.

(3. Két vagy több iskola hatóság is egyesülhet egy testületté 
s ez esetben az (1870) népoktatási törvény 52. §. alapján ezen 
hatóság tagjai alakíthatnak egy iskolai hatóságot.

4. A nyilvános közpénztár ezen törvény végrehajtása költ
ségeihez kölcsönt nyújthat, mely 5 év alatt törlesztendő. A kamat- 
lábot (mely 372% kisebb nem lehet,) a kincstárnok megállapítása 
szerint fizetik úgy, hogy a kincstárnak vesztesége ne legyen.)*

(6. §. Ha a közoktatásügyi osztály tapasztalja, hogy az iskola 
hatóság ezen törvény rendelkezéseinek nem tesz eleget, akkor

1. a népoktatási törvény 27. §. szerint jár el (1876) vagy,
2. az iskola hatóságát a gyermek elhelyezési és eltartási 

költségének fedezésében elmarasztalja, s ezen megállapított összeg 
az iskola hatóság tartozása leend.)*

7. §. 1. A vak és siketnéma gyermekek elfogadására jogot 
nem nyerhet valamely intézet, ha

a) magán nyerészkedésre alapított vállalat,
b) ha nem iskola hatóság igazgatja, vagy évi kiadásainak 

legalább x/3 a községi segély vagy állami hozzájárulás nélkül is 
nincs biztosítva, vagy ha a közoktatásügyi osztály részéről jóvá
hagyott s közhírré tett szabályzattal nem bír,

c) ha 0  Felsége iskola felügyelőinek, vagy az iskola ható
ság tagjainak nem áll minden időben megvizsgálhatóvá,

d) ha ezen törvény tanügyi követelményeinek meg nem felel.
2. Minden így elismert iskola az 1876. évi népoktatási tör

vény 11. §. értelmében nyilvános elemi iskola jellegével bír.
3. Az elismerés évente adandó meg,
4. Ezen szakasz szerint községi hozájáruláshoz a szülők 

részéről fizetett összegek is hozzá számítandók.
8. §. 1. Ha jelen törvény szerint a gyermek nem nyilvános

* A (bezárt rendelkezéseket az 1902. évi népoktatást törvény VII. Ed- 
ward 2. 42. te.) megszüntette.
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iskolába jár, hitfelekezetének megfelelő vallásos oktatásban kell 
hogy részesíttessék és pedig az iparoktatási törvény (1876) hatá- 
rozmányai szerint.

2. Az erre vonatkozó szabályzat a törvényhozás mindkét 
háza elé terjesztendő.

3. A kihelyezett gyermekek vallásos nevelése érdekében a 
kihelyezés a szülőkkel egyetértőleg olyan családoknál történjék, 
akik a fenti törvény követelményeinek megfelelnek.

4. A jelen törvény szerint elhelyezett gyermek vallásos ne
velése a szülők akarata ellenére nem történhet s erre vonatko
zólag a gyermek elhelyezésekor a szülőkkel megegyezés hozan
dó létre.

9. §. 1. Ha az iskola hatóság bármely vak vagy siketnéma 
gyermek után költségeket vállal el, a gyermek szülői bizonyos heti 
összeget tartoznak megtéríteni, mely közös megegyezés alapján 
megállapíttatott, vagy ha megegyezés nem jön létre, sommás bíró
ság dönt véglegesen s ezen döntés alapján az iskola hatóság az 
összeget végrehajtás utján szerezheti be.

2. Az iskola hatóság feladata, hogy jelen szakasznak érvényt 
szerezzen s az e módon nyert összegek az iskola kiadásainak 
fedezésére szolgálnak.

3. Az illetékes hatóságnak jogában áll a megállapodást meg 
megszüntetni, vagy megmásítani.

10. §. 1. A vak vagy siketnéma gyermek szülői segélyezés 
esetén semmi jogaikban rövidséget nem szenvedhetnek.

2. Segély nem adható, ha a gyermek nem a szülő részéről 
választott elismert iskolában helyeztetik el, valamint nem tagadható 
meg, ha a gyermek jár, vagy nem jár különösen elismert iskolába.

11. §. A népoktatási 1870—1891. évi törvény értelmében 
vak vagy siketnéma fiú vagy leány 16 éves korig gyermeknek 
veendő, s az iskola kötelezettség ilyen gyermekre a 16 éves 
korig terjed ki és ennek keresztül vitele érdekében a hivatkozott 
törvény rendelkezései irányadók; teljes vagy részleges felmentés 
is csak e szerint adható.

12. §. Semmi határozat nem akadályozhatja meg, hogy a 
közoktatásügyi osztály bármely elismert iskolának államsegélyt 
nyújtson olyan mértékben és feltételek alatt, mint azt a közokta
tásügyi osztály egyszersmindenkorra, vagy folytatólagosan meg
állapítja.

13. § 1. 1894 július 1-étől kezdve a gyámhatóságnak a vak 
és siketnéma gyermekeknek iskolába való elhelyezési joga meg
szűnik, kivéve, ha a gyermek

d) gyengeelméjű vagy hülye;
b) már valamely dologházban vagy intézetben elhelyezve van.
c) ha tápszülőkhöz már kihelyeztetett.
2. A gyámhatóság részéről elhelyezett gyermekekről ezen 

hatóság jogkörének 1894 július 1 -ével való megszűntével 6 hó
napon belül az illetékes iskolahatóságnak jelentést tesz a gyám
hatóság.
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14. §. A közoktatásügyi osztály minden évben jelentést tesz 
a törvényhozás mindkét házának a jelen törvény értelmében az 
eimult évben történt intézkedésekről, s ezen jelentésben az okok 
felemlítésével azon intézetek is felsorolandók, melyek elismerést 
nyertek, vagy azt elveszítették.

15. §. Jelen törvényben, a „vak“ elnevezés alatt olyan gyer
mek értendő, aki nem tud a népiskolai könyvből olvasni; „siket“ 
alatt, aki a hallók iskolájában az előadást nem hallja meg, „iskola“ 
alatt olyan intézetek, melyekben vakok vagy siketek elhelyeztet
tek s taníttatnak, vagy tanulni bejárnak, „elemi oktatás“ alá az 
iparos oktatás is bennértendő, akár az iskolában nyújtják akár 
nem, „eltartás“ alatt ruházat is értendő, „kiadások“ alatt, ha a 
gyermekre vonatkozik, az intézetben tartózkodás s eltartás, vala
mint a kihelyezés, továbbá az intézetbe vagy onnan való elvitel 
költségei értetnek. Egyéb kifejezések az 187Ó. és 1891. népokta
tási törvény szerint értelmeztetnek.

2. A jelen törvény szerint az intézetben lakó, vagy kihelye
zett gyermek azon községbe tartozik, ahonnan az intézetbe 
küldetett.

16. §. Jelen törvény hatálya nem terjed ki Skót- és Ír
országra.

17. §. Jelen törvény 1894. január 1 ével lép hatályba.
18. §. Jelen törvény címe, 1893. évi elemi népiskola tör

vény (Vak és siket gyermekek) az 1870. és 1891. évi népokta
tási törvény kiegészítését képezi.

Elemi népoktatási (fogyatékos és eskóros gyermekek) tör
vény 1899. (Victoria 62. és 63., 32 t.-cikk.)

Törvény a fogyatékos és eskóros gyermekek jobb gondo
zása tárgyában. (1899. aug. 9.) 1. §. (1.) Iskola hatóság, mely az 
1893. évi elemi népoktatási (vak és siketgyermekek) törvény értel
mében alakult, a közoktatásügyi osztály jóváhagyásával belátása 
szerint intézkedhet,, hogy a) a kerületébe tartozó olyan gyer
mekek, akik nem hülyék s nem teljesen értelem nélküliek, de 
fogyatékosságban szenvednek azaz, akik szellemileg, vagy testi
leg annyira fogyatékosak, hogy a rendes népiskolákban nem ok
tathatók, de még is megfelelő módon képezhetők, oktatásban 
részesíítessenek,

b) olyan eskóros gyermekek, akik nem hülyék, de súlyosabb 
bajuk miatt népiskolába nem járhatnak, megfelelő képzést nyer
jenek.

2. Az iskola hatóság kötelessége, hogy minden szülőnek 
segítségére legyen, aki a gyermekét a jelen törvény rendelkezései 
alá tartozónak véli, abban, hogy a gyermek a szülő óhajára meg
vizsgáltassák. Ha ezt az iskola hatóság elmulasztaná, jelen tör
vénnyel ellenkezésbe jut.

3. Hogy mely gyermek fogyatékos, vagy eskóros, minden 
esetben szakértő részéről állapítandó meg. A vélemény a köz- 
oktatásügyi osztály részéről megállapított alakban szerkesztendő.

4. Jelen szakasz rendelkezéseinek megfelelőleg, minden szü
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lő kötelessége, hogy gyermekét hatósági felszólításra megvizs
gáltassa s aki ezt tenni vonakodnék, sommás utón 5 fontig ter
jedhető birsággal büntethető.

2. §. 1. Ha az iskola hatóság a kerületébe tartozó fogyatékos 
gyermek létezéséről bizonyosságot szerez, annak tanítása érdeké
ben intézkedéseket tehet az alábbi módozatoknak teljesen, vagy 
részben való alkalmazásával :

a) a közoktatási osztály részéről elismert kisegítő osztályban 
való felvétel,

b) ilyen iskola közelében való elhelyezés, vagy
c) saját intézet, illetve iskola létesítése utján.

(Folyt, köv.)

Hazai hirek.

HAZAI HÍREK.
Személyi hír. Ő felsége, a m. kir. vallás és közoktatásügyi 

minister úr előterjesztésére Sarbó Artúr dr. budapesti kir. tudo
mányegyetemi magántanárnak az egyetemi rendkívüli tanári címet 
adományozta. Szerencsét kívánunk a tudós tanárnak, a gyógype
dagógiai tanítóképző egyik előadójának a kitüntetéshez.

Az igazgatók állandó helyettesítése. A gyógypedagógiai 
intézeteknél az igazgatók helyetteseiül a következők jelöltettek k i: 

A siketnémák budapesti intézeténél Lázár Pál,
Szotfrid József, 
Adamcsik István, 
Hövényes Antal, 
Schulmann Adolf, 
Hobler Rezső, 
Schnellbach Ferenc, 
Stanczel János, 
Gönczy Gyula, 
Kábán József,
Govrik Béla,
Erdélyi József,
Plichta Béla,
Piroska Károly, 
Hertilla Szilárd, 

a vakok budapesti intézeténél Séra Lajos,
„ „ kolozsvári „ Müller Lajos, ,
a budapesti áll. gyógypedagógiai intézetnél Ákos István,
„ „ „ kisegítő-iskolánál Káplán Gyula.
Á kijelölt helyettesek a tíz hónapi szorgalmi időben helyet

tesítik az igazgatókat esetleges távollétük ideje alatt. A |szünidei 
helyettesítésre vonatkozólag esetről-esetre, a szabadság kérés alkal
mával tesznek az igazgatók javaslatot.

váci
körmöcbányai
pozsonyi
ungvári
soproni
kaposvári
temesvári
kecskeméti
kolozsvári
debreceni
egri
szegedi
jolsvai
aradi



250 Hazai hírek.Kinevezések. A m. kir. vall. és közoktatásügyi miniszter úr 
az 1909. évi augusztus hó 28-án 83667. sz. a. kelt rendeletével 
Schnellbach Ferencet, Kábán Józsefet, Deschenszky Ferencet, 
Kegler Ferencet, Szabados Ödönt, Ehling Jakabot és Horváth Pált 
a IX. fiz., oszt. 3-ik fokozatába; Müller Lajost, Tasch Pétert és 
Karnay Árpádot pedig a X. fiz. oszt. 3-ik fokozatába: 84680. sz. 
a. kelt rendeletével Derbész Bertalant, Schreiner Ferencet és Zemkó 
Pétert a X. fiz. oszt. 3-ik fokozatába; 85812. sz. a. kelt rendeleté
vel Fürj Pált, Pirovits Jenőt, Tóth Zoltánt, Szentgyörgyi Gusztávot 
és Láng Istvánt a X. fiz. oszt. 3-ik fokozatába; 80587. sz. a. kelt 
rendeletével pedig Simon József, Fiedler Lajos, Szabó Károly, De
schenszky Nándor, Kozma Sándor, Sturm József, Wayán Ferenc, 
Tamás István, Sándor Szilveszter, Varga József, Joó Sándor és 
Lett József szakvizsgát tett kartársainkat korábbi állomás helyeiken 
való meghagyás mellett a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába kinevezte.

Szerencsét és sikeres működést kívánunk kinevezett kartár
sainknak.Képzőnk előadó tanárainak megbízatása. A 86900. sz. a. 
kelt rendelettel a gyógypedagógiai képzőn a szellemi fogyatéko
sokra vonatkozó összes ismeretek előadásával Berkes János; az 
összes érzékszervek bonc-élet és kórtanának előadásával Ransch- 
burg Pál dr.; a beszédszervek bonc és élettanának, valamint a 
beszédhibák javításának előadásával Szabó Artúr dr.; a siketné
mákra vonatkozó összes ismeretek előadásával Klis Lajos; a fo
netika és az ezzel kapcsolatos nyelvalaktan előadásával Borbély 
Sándor; a vakokra vonatkozó összes ismeretek előadásával He- 
rodek Károly az 1909—10. tanévre újból megbízatott.Nyugdíjazás A m. kir. vall. és közoktatásügyi minister úr 
a 28257.—1909. számú rendeletével Moussong Pál gyógypedagó
giai tanárt saját kérelmére nyugdíjazta.Véglegesítések. Kartársaink közül az 1909. évi julius és 
augusztus hó folyamán a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
állásaikban véglegesítette: SchnitzI Gusztáv, Michels Fülöp, Pető 
Ferenc, Juhász Zoltán, Rieger György, Miskey Károly, Schaffer 
Mátyás, Májer András, Györgyfy, Ákos Memesdfalvi József, Fa
ragó Géza, Frey József és Tóth Árpád kartársakat.Hitoktatói vizsgálatok. A ministerium egedélye alapján az 
elmúlt tanév végén siketnémák hitoktatására képesítő vizsgálatot 
tettek: Bacsinszky Ernő az ungvári intézet gör. kath., Braunfeld 
Mór az ungvári intézet izr., Beleszlijin Illés a temesvári intézet 
gör. kel. és Kákos Sándor a temesvári intézet róm. kath. hitokta
tója. Mind a két intézetnél Herodek Károly volt a miniszteri biztos.A gyengébb képességű siketnémák elkülönített oktatása. A m. kir. vallás és közoktatásügyi ministerium felhatalmazta 
az orsz. szaktanácsot, hogy a gyengébb képességű siketnémák 
intézetének felállítására a szükséges előkészítő lépéseket megtegye 
s a költségekről nyújtson tájékoztatást. Elvileg tehát már elhatáro
zott dolog a gyengébb képességű siketnémák elkülönített oktatása.
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Az intézet tényleges megteremtéséről azonban, mint a rendelet is 
mondja, csak abban az esetben lehet szó, ha a szükséges költsé
gek rendelkezésre fognak állani.Alapvizsgálat. A gyógypedagógiai képzőn az elmúlt tanév 
végén június 22 én tartatott meg az I-ső éves hallgatók alapvizs
gálata. Az előadó tanárokból álló vizsgáló-bizottság elnöke Náray- 
Szabó Sándor dr. ministeri tanácsos úr volt. Vizsgálatot tettek: 
Berinza István, Dankó István, Gábor Lajos, Góts Ottó, Hochrein 
Lajos, Jávor Gyula, Kovács Zoltán, Kun Ernő, Pákán Árpád, Szabó 
Géza, Sz. Szabó László, Takács Gyula, Varga Róbert és Kanizsai 
Dezső.

Szünidei tanfolyamok. Az elmúlt szünidő folyamán az 
eddigi szokáshoz híven ismét két gyógypedagógiai tanfolyamot 
rendeztetek a m. kir. vall. és közoktatásügyi mínistérium.

A gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam 
július hó 2Q-én Dr. Tóth István ministeri biztos elnöklete alatt 
tartott vizsgálattal ért véget. Előadók voltak Berkes János, Éltes 
Mátyás és Dr. Rejtő Sándor. Az előadásokat végighalgatták és a 
vizsgálaton gyengetehetségűek oktatására képesítő bizonyítványt 
szereztek: Buda Gyula, Csia Antal, Galbavy József, Gyovai István, 
Hatvani József, Hrabál Erzsébet, Kamuty Lajos, Kollmann Mihály, 
Nagy Malvin, Pólya Imre, Ruzics Dusán, Salamon Anna, Sárossy 
József, Schira Mariska, Stadler József, Szabó József, Tóth Jenő, 
Tömöry Jenő és Weber József tanítók és tanítónők.

A beszédhibák tanítására képesítő tanfolyam záróvizsgálata 
július hó 28-án tartatott meg Arányi Olivér min. biztos elnöklete 
alatt. A tanfolyam előadója Dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár volt, 
a gyakorlati részeket pedig Istenes Károly gyógypedagógiai tanár 
mutatta be a hallgatóknak. A tanfolyamot összesen 14-en végez
ték el.Hallgatók felvétele. A gyógypedagógiai képző 1909/10. 
tanévi I. évfolyamára ösztöndíjas hallgatói minőségben a követke
zők nyertek felvételt: Szép József, Klampfer Ferenc, Zsutty Béla, 
Sztoklász János, Mayer Dezső, Maár János, Vasina István, Molnár 
Antal, Katona Géza, Nagy Géza, Viczl Sándor, Zengő Péter, 
Ürmösi Jenő és Vollmann János. Kívülük még 4 önköltséges hall
gató felvételét is engedélyezte a ministerium. Önköltségesekül fel
vétettek: Jónás Andor Jenő, Szlimák József, Milassin Gyula és 
Kunsch Ferenc.Ideges gyermekek intézete. Az ideges gyermekek intéze
tének vezetésével Ákos István, a középfokú iskolába járó tanulók 
tanításával s a növendékek felügyeletével dr. Vértes József s az 
orvosi felügyelet ellátásával dr. Ranschburg Pál bízatott meg. Az 
intézet valószínűleg még szeptember hónapban megkezdi műkö
désétÁthelyezések. A m. kir. vall. és közokt. minister az 1909. 
évi augusztus hó 4-én 80587. sz. a. kelt rendeletével Winkler 
Sándort a siketnémák debreceni intézetétől, Nemesdfalvi Józsefet 
a siketnémák soproni intézetétől, a pozsonyi intézethez, Pápay
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Máriát pedig a siketnémák budapesti intézetétől a budapesti áli. 
kisegítő-iskolához áthelyezte.Kirendelések. A gyógypedagógiai képző alapvizsgázott 
hallgatói közül a 80587. sz. a. kelt rendelet Hochrein Lajost a sn. 
budapesti; Berinza Istvánt a vakok budapesti, Takács Gyulát és 
Kun Ernőt a sn. soproni, Sz. Szabó Lászlót és Jávor Gyulát a 
sn. debreceni, Gábor Lajost a sn. szegedi, Varga Róbertét a sn. 
aradi, Dankó Istvánt a sn. ungvári, Szabó Gézát a sn. jolsvai, Pákán 
Árpádot a sn. kaposvári, Góts Ottót a sn. kecskeméti intézetéhez 
kirendelte s valamennyit ideiglenes áll. tanítóvá nevezték ki. Ugyan
csak a fenti számú rendelettel Kovács Zoltán alapvizsgát tett hall
gató a sn. körmöcbányai intézetéhez rendeltetett ki az áll tanítói 
fizetésnek megfelelő tiszteletdíj mellett.

Elegendő szakképesített tanerő hiányában kisegítő tanerőül 
a vakok kolozsvári ntézetéhez Pongrácz Mihály oki. tanítót, a 
borosjenői gyógypedagógia nevelő és foglalkoztató áll. intézethez 
pedig Gyovai D. József oki. tanítót rendelte ki a ministerium.

Új intézet vakok számára. Oly vakok számára, akik a 
későbbi korban vakultak meg, vagy pedig akik a vakok buda
pesti orsz. intézetébe túlhaladott koruk miatt felvételt nem nyer
hettek, az elmúlt tanévben Szombathelyen egyelő, e bérelt helyi
ségben nyílott meg egy új intézet, mely rövid időn belül saját 
helyiségébe költözik, miután az intézet céljait szolgáló épület még 
ez év szeptemberében fedél alá kerül s 1910. év julius havában 
már átadatik rendeltetésének. Az intézet akként van szervezve, 
hogy abba 14—24 éves korú mindkét nembeli vakok felvétetnek 
s ezek 4 éven át négy osztályban nyernek oktatást a leendő vak 
iparos számára szükséges legfontosabb elméleti tárgyakból s 
ezzel párhuzamosan kiképeztetnek a vakok természetének megfe
lelő egyik vagy másik iparágban. Ugyancsak az intézet épületében 
nyer elhelyezést a vakokat gyámoiító országos egyesület dunán
túli fiókegyletének foglalkoztatója is. Az intézetbe felvett növen
dékek elméleti kiképzésének kiadásait az intézetet építtető kultusz- 
ministerium viseli, mig azok ipari képzéséről, élelmezéséről és 
ruházatáról a fiókegyesület gondoskodik társadalmi úton, esetleg a 
ministerium segélyezésével.

Az intézet hivatva lesz mintegy 100—120 vak felebarátunkat 
emberi méltóságukat megillető helyre juttatni s sok, eddig parla
gon heverő munkáskezet foglalkoztatni, ami úgy humánus, mint 
kulturális és közgazdasági szempontból igen-igen fontos feladat.

Látogatások. A vakok budapesti országos intézetét a nagy 
szünidő folyamán a következő külföldi vendégek látogatták meg: 
dr. Hochheim szemorvos Berlinből, Umlauf József a vakok brűni 
intézetének tanára, dr. Gerling orvos Elmshornbó! (Schleswig- 
Holstein) és dr. Strank-Komenetzky Irkutskból (Oroszszibéria). — 
A budapesti állami gyógypedagógia nevelő intézetet a nemzetközi 
orvos kongresszus tagjai közül 1. v. Deventer amsterdami, Aug. 
Ley bruxelles-i, H. W. Frauenthal és O. G. Xerley newyork-i 
orvosok keresték fel.
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A siketnémák pozsonyi intézete hosszú huza vona után 
végre új hajlékhoz jut. A szept. 6-iki törvényhatósági bizottsági 
gyűlés névszerinti szavazással elhatározta, hogy a Török Ferenc- és 
Korona-utca között fekvő körülbelül 700 négyszögnyi sarokterü
letet megveszi a siketnéma intézet céljaira. Egyben kiutalványozta 
a 3Ő.000 koronányi vételárt. A városi mérnöki hivatalt pedig uta
sította az új épület terveinek elkészítésére. Az építkezés és beren
dezés költségeire 150.000 korona irányoztatott elő. Az intézetet 
externátusnak tervezik.

A tervek jóváhagyása után rögtön kiírják a versenytárgyalást 
és kora tavasszal hozzá fognak az építkezéshez.

Ha tehát valami előre nem látott akadály közbe nem jön, 
akkor remélhetőleg a jövő tanévet már új hajlékában nyithatja 
meg az intézet, melynek jelenleg 5 osztálya van.

KÜLFÖLDI SZEM LE.

Az abnormális gyermekek oktatásának és nevelésének 
szabályozása Dániában. A szaktanácshoz érkezett hivatalos 
jelentés ajapján közöljük Dánia törvényhozási intézkedéseit és 
intézményeinek berendezését az alábbiakban.

Általában csak a siketnémák tanításáról gondoskodik az állam, 
a többi fogyatékos tanítása és nevelése nagy részben magán gon
doskodás tárgya.

Sfketnémák.

A siketnémák nevelése Dániában tanügyi kérdésnek tekin
tetett kezdettől fogva s az állam gondját képezte. A kormány, 
miután előbb 1805 ben Kiéiben (később Schleswigbe helyeztetett 
át) állított fel intézetet elrendelvén, hogy llesvig-Holsteinban élő 
minden siketnéma az intézetben tanítassék, 1807. április 17-én 
rendeletileg intézkedett, hogy Kopenhágában királyi intézet léte- 
síttessék 40 növendék számára. 10 évvel később 1817. április 2. 
a tankötelezettség is kimondatott s máig is érvényben van. (Csak 
siketnémákra.) A kopenhágai intézet mindjobban bővült s körül
belül 1865 körül, midőn az élőszó tanításának szükségességét 
mindinkább hangoztatták s egy magán intézetben ennek segélyé
vel tanítottak is, ezen intézet is segélyben részesült s 1867—1880. 
tehát a királyi intézet mellett, melynek 110 növendéke volt,egy se
gélyezett magán intézet állt fenn 80 növendékkel, akik az élőszó 
módszerével tanultak s egy kis intézet 20 növendékkel gyengébb 
tehetségüek számára. Ez utóbbi két intézetben a növendékek nagy 
része az állam elhelyezettje. Midőn 1879. körül a királyi intézet, bár 
a növendékék számát kb. 140 re szaporították, kicsinynek bizonyult 
az 1880. évi törvény alaptán új intézetet emeltek Fredericlában, 
(Jütland) amelyben kizárólag az élőszó módszerével tanítottak.



Az ide felvett gyengébb tehetségű gyermekek a kopenhágai in
tézetbe szállíttatnak át, ahol a jelbeszéd segélyével tanulnak. 1890- 
ben, hogy az összes siketnémák elhelyezhetők legyenek Nyborg- 
ban a legintelligensebb gyermekek és Fredericiában a kisebb 
gyermekek számára előkészítő-iskola létesfttetett.

Intézet szerint így oszlanak meg a növendékek. A kopenhá
gai intézet internatus fiúk és leányok számára s a csekélyebb 
értelmi fokon álló gyermekek számára rendeztetett be. Jelnyelv
vel tanítanak. Növendékek száma 70—75. A fredericiai intézet 
a közepes tehetséggel biró gyermekek számára részben interna
tus, részben externatus. Ehhez az intézethez előkészítő iskola is 
van csatolva, ahová minden 8 éves gyermek beküldetik. Körül
belül egy évi előkészítés után tehetség szerint osztatnak be a 
gyermekek vagy a kopenhágai, vagy a fredericiai, vagy a nyborgi 
intézetbe. Ez utóbbiba (kb. 70 növ.) a legtehetségesebb siket
némák jutnak s akik részleges hallással bírnak. Ez az intézet 
teljesen externatus.

Az intézet felügyeletét a vallás és közoktatásügyi miniszté
rium gyakorolja. 1865-ben az intézetek fölé főigazgatói állás szer- 
veztetett, mely ez idő szerint M. C. Goos, jogtanár, titkos taná
csos, volt miniszter és képviselővel van betöltve. O a közvetítő 
hatóság az egyes intézetek és a ministerium közt. A növendé
kek egyes intézetek közt való elosztását a főigazgató és a három 
intézet igazgatója végzi. Hogy minden tanköteles gyermek isko
lába járjon, a községek lelkészei minden évben jegyzéket külde
nek a ministériumhoz a siketnémákról. Ezen jegyzékek a kopen
hágai királyi intézet igazgatóságának küldetnek le, aki a nyolc 
éves kort elért gyermekeknek behívása tárgyában javaslatot tesz. 
A növendékek eltartási díja ez idő szerint 280 korona, amelyet 
a szülők, vagyontalanság esetén az illetékes község tartozik fe
dezni. Ezen segély nem minősíttetik közsegélynek s az élvezőt 
polgári jogaiban nem korlátozza. Az iparos siketnémák, az ipar 
törvény értelmében iparengedélyért nem kell, kogy fizessenek. 
Az 1900. november 12-iki királyi rendelet külön lelkészi állást 
szervezett a siketnémák részére. A lelkészt az állam fizeti.

Vakok,

A vakok oktatása a siketnémákéval kb. egyidőben kezdő
dött, de más módon fejlődött. A vakokról való gondoskodást 
egy jótékony egyesület látta el s bár ennek helyét újabban az 
állam foglalta el, jórészt még most is magán gondoskodásból 
részesülnek támogatásban. Tankötelezettség nincs kimondva s el
helyezésük csak a szülők és gyámok kérelmére s a miniszter 
jóváhagyásával történik. Az ellátási díjat is a ministerium álla
pítja meg s az 1857 óta 700 kor., mely azonban legtöbbször 
mérsékeltetik, sőt a teljes igazolt szegénység esetén el is enged
tetik. A lelkészek a vakokról is küldenek évente jegyzéket, ennek 
alapján az igazgató a szülőket felhívja, hogy a vak elhelyezését 
kérelmezzék. A vakokra vonatkozó részletesebb közlést a Kópén-
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hágai intézet 50 éves fennállása alkalmával kiadott emlékkönyv 
alapján lapunk egyik közelebbi számában fogjuk közölni,

Gyengeelméjűek, hülyék, stb.

A gyengeelméjűek oktatása magán úton kezdődött. Keller 
János létesített intézetet a számukra s a dán kormány az utóbbi 
30 év alatt mindig nagyobb és nagyobb eréllyel támogatta s 
emelte a mai magas fokra. A kormány ezt a jelentékeny kérdést 
nemcsak jótékonysági, hanem törvényhozási szempontból is fon
tosnak tartja s az intézmények többször képezték úgy a kormány, 
valamint a törvényhozás tanácskozási tárgyát, míg az 1902. évi 
törvény szabályozza ezt az ügyet is. Ez a törvény egyöntetűen 
rendezte a két meglevő intézet szabályzatát s biztosította az állam 
ellenőrzési jogát. A két nagy intézet bizonyos autonómiával és 
függetlenséggel kormáoyozza. Az intézet tulajdonjoga megmaradt, 
a vezetés és kihasználás is bizonyos mértékben a tulajdonosok 
tetszésére bízatott s olyan a külső szervezet is, hogy állami tá
mogatás mellett, állami felügyelet alatt, de a törvényhozástól füg
getlenül teljesítik a bevételeket és kiadásokat.

Az állami hozzájárulás tekintélyes és emelkedő. Az első 
segély 1876/77-ben 10.000 kor, volt, jelenleg pedig 600.000 kor. 
Minden intézetnek van ingatlanain ki\ül tekintélyes alapítványa.

Az egyik intézet Gamle Bakkehus-Ebberodgaard címmel 
bír. Ezt 1855-ben magánosok állapították.

Szervezete szerint a főintézet a Gamle Bakkehus nevelő és 
tanintézet. 4 csoportja van. Ez első a kísérleti csoport, ahová az 
új növendékek osztatnak be, a 2. az, iskola, 3. a foglalkoztató, 
4. az ápoló csoport. A bennlakók száma 1907. volt 240, ezek 
közül 190 gyermek tanult, 7 felnőtt foglalkozott, 18 ápoltatott.

Az intézet mellett ez épületben van a képezhetetlen hülyék 
menhelye 450 felnőtt bennlakóval, kik közül 11 munkaképes volt. 
Egy épület fiú és leány gyermekek, két épület újból férfiak, nők 
és gyermek számára berendezve. Az eltartási díj minden egyes 
után 600 korona. Az 1902. évi törvény értelmében a szegények 
után ezen díj felét az állam fizeti s ez képezi az állam hozzá
járulását, másik felét jótékony egyesületek, magánosok, vagy 
községek, illetve kerületek fedezik.

A másik nagy intézet Brejmingban van. (Keller-féle). Ezen 
intézet is több osztályra oszlik és pedig előkészítő és tanító, 
ápoló és foglalkoztató osztályra. A szabályzata ezen intézetnek 
is ugyanaz, mint a Gamle Bakkehusnak, valamint az újonnan 
létesítendő Ribe-i intézetnek is. Az intézetekbe körzetbeosztás 
szerint veszik fel a gyengeelméjűeket, a Ribeban létesítettbe azon
kívül a közveszélyeseket is.

Megjegyzendő még, hogy a népiskolák mellé külön osz
tályok szerveztetnek utóbbi időben a gyengeelméjű gyermekek 
számára (kisegítő-iskola).

Az epileptikusokról magán intézetek gondoskodnak, csak a 
Nyborgi intézet kap állami segélyt. Ez azonban csak kezdet, s
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jelenleg törekednek arra, hogy ezekről is külön intézetekben 
gondoskodjanak.

A nyomorékok (estropiasok) gondozása is magán jótékony
ság feladata. 1872-ben Kundsen Hans lelkész létesített intézetet, 
melyet jelenleg egy egyesület tart fenn az állam 83 000 korona 
hozzájárulásával.

A beszédhibások ügyét magánosok karolták fel. 1895-ben 
egy francia orvos nyitott tanfolyamot Kopenhágában a szegény 
gyermekek számára, míg 1898. állami beszédhibások iskolája 
létesíttetett. különösen szegény gyermek és serdülők számára. 
10—15-önként csoportokra osztva nyernek tanítást s a siketnéma 
intézetben Kopenhágában nyernek ez időre elhelyezést. Rend
szerint 4 heti cursusok tartatnak. 1906—07-ben 8 cursus volt 
10—10 résztvevővel. 40-en 15 éven fölül, a többiek azon alul 
voltak, köztük 56 férfi és 24 nő. Az intézmény 3 csoportra osz
lik: dadogókra, selypitőkre és beszédszervi hibákban szenve
dőkre A főfelügyeletet a siketnéma intézetek főigazgatója végzi 
s a tanítást a kopenhágai intézet igazgatója és egy kinevezett 
orvos irányítja.

Az intézmények a következő állami hozzájárulásban ré
szesülnek :

A siketnémak intézetei . . . .  253.000 kor.
A vakok intézetei . . . .  158.086 „
A gyengeelméjüek intézetei . 600 000 „
Nyomorékok intézetei . . . .  83.000 „
Beszédhibások intézetei . . . 10.000

1,104.080 kor.
Bulgária.

A sófiai intézet, mely ez idő szerint egyedüli Bulgáriában, 
iskola internátussal. Az internátusba nem vétetnek fel 40-nél töb
ben, az iskolába 60 nál többen. Az intézetek nagyságát és beren
dezését, illetőleg a bulgár kormányt azon elv vezeti, hogy minél 
több kisebb internátus létesíttessék, mert ebben a növendékek 
egyéni oktatása és családias nevelés leginkább elérhető. Az inté
zet felügyeleti és administrativ tekintetben a közoktatásügyi-minisz
térium népoktatásügyi osztálya alá tartozik. Az intézetek célja a 
német, osztrák és svájczi intézetek mintájára állapíttatott ineg. 
A felvételi kor betöltött 7 évtől 12 évig terjed. Az internátusba 
idősebb gyermeket rendszerint nem vesznek fel, de az iskolába 
idősebbek is bejárhatnak.

A felvétel a szokott feltételek mellett, az igazgató javaslatára 
történik, a felvétel joga a minisztériumé. Tandíjat nem fizetnek a 
gyermekek, az internátus ellátási díja évi 300 frank. Díj mérsék
lés is van s az intézetnek ingyenes helyei is. Az ellátott gyermek 
más címen nem fizet semmit. Az igazgazgató vezeti az intézet 
ügyeit a gondnokkal. A tanítási idő 8 évig terjed 8 felmenő osz
tályban. A növendékek tehetség szerinti elkülönítést szükségesnek 
tartják s úgy viszik keresztül, hogy egy tanító, osztályát 2 cső
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portban tanítja. Az elméleti oktatás 8 — 1 óráig tart, délután 3 -5-ig 
csak kézügyességi órák vannak. Az intézet egyúttal tanítóképző 
is. Hogy alkalmas tanerőket kapjanak, az elemi tanítóképzőt vég
zett növendékek közül azok, akiket a tanítóképző tanítói erre 
alkalmasnak találnak, hallgatókul látogatják az intézetet. Ez a tan
folyam rendszerint egy évig tart s ez idő alatt a tanítási móddal 
ismerkednek meg s egyúttal a felügyelet teendőit is végezik. 
Egyidejűleg elméleti előadásokban is részesíttetnek. A legalkal
masabbak azután segédtanítókul alkalmaztatnak az intézetnél 3 
évi tartamra. A segédtanítók kötelesek a német nyelvet megta
nulni. Egyidejűleg az elméleti tárgyak minden ágában alapos és 
kiterjedt oktatást nyernek. Különös gond fordíttatik arra, hogy a 
szakirodalom alapvető termékeit megismerjék. Bizonyos csoport 
növendék tanítása is rájuk bizatik, amely munkában az igazgató 
és idősebb tanítók nyújtanak útmutatást. 4 évi gyakorlás után 
vizsgára bocsáttatnak, amelyen a német nyelven kívül kb. ugyan
azon szakokból vizsgáznak, amelyeket a porosz szabályzat köve
tel. Bevégzett képzés után a fiatal tanítók külföldi tanulmány útra 
küldetnek, hogy más intézetek tanítási és nevelési eljárását is ta
nulmányozzák. A fizetés nincs törvényileg szabályozva, hanem 
esetről esetre állapíttatik meg. Jelenleg (1908.) az igazgató lakáson 
kívül 3600 frankot, az első tanító 2400 frank, 2 segéd tanító 
1500—1500 frank, egy gyakornok 1260 frank évi fizetést kap. 
Segéd-tanítók és gyakornokok a fizetésen kívül lakást és ellátást 
is kaphatnak, ha a felügyelet teendőinek ellátását elvállalják. Igaz
gató évente legalább egyszer kimerítő jelentést tartozik beterjesz
teni a minisztériumhoz.

Angolország.
A vak, siketnéma és fogyatékos gyermekek oktatására vonat

kozólag 2 törvény hozatott; az 1893-iki a vakok és siketek, az 
1899-iki a fogyatékos és eskóros gyermekek ügyét szabályozza.

A vakok és siketek tanítása kötelező minden helyi hatóság
ra, amely tartozik gondoskodni minden 5—16 éves vak és min
den 7—16 éves siketnéma oktatásáról, vagy saját intézetében, 
vagy valamely elismert intézetben, az ellátás, illetve ilyen intézet 
mellett valamely megfelelő családnál való elhelyezés költségeinek 
megfizetésével. Ezen rendelkezés 2 féle intézetet teremtett; köz
ségi, illetőleg hatósági és magán intézeteket. Ez utóbbiakat tes
tületek vezetnek s többnyire jótékony adományokból tartják el. 
A hatóságok a magán intézeteket támogatják szívesen, mert a befek
tetési költségeket megtakarítják s kisebb iskolák létesítését elke
rülik. A vak és siketnéma gyermekek legnagyobb része ilyen 
internátusos intézetben van elhelyezve. Az oktatási díjakat az 
iskola tanács állapítja meg. Az ipari képzés célját több vakok 
foglalkoztatója s néhány siketnéma intézet szolgálja, ahova 16 
éven felüli gyermekek fogadtatnak be. Ezen oktatás díjazását az 
1902. évi oktatási törvény 11. fejezete szabályozza. A vakok taní
tói számára tanítóképző van Norwoodban, a siketnémák tanítói 
számára Ealingben és Fizroy Squaren Londonban, de a legtöbb
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tanító önképzés utján készül valamely nagyobb iskolában, vagy 
intézetben. A slketnémák intézetében minden gyermek, az élőszó 
segítségével tanulhat s azok 'tanulnak jel, illetve újj beszéddel, 
akik az élőszó megtanítására nem képesek.

A fogyatékos gyermekekre vonatkozó törvény kiterjed a 
szellemileg fogyatékosokra, gyenge elméjű, gyenge tehetségű, 
testileg fogyatékosokra, nyomorékok és eskórosokra. Ezen tör
vény azonban nem kötelez minden gyermeket az iskolába, illetve 
intézetbe járásra. A helyi iskola hatóság az iskola tanács jóvá
hagyásával rendelkezhet ilyen gyermekek összeírásra és taníttatása 
tekintetében. A gondoskodás lehet a népiskola mellett leendő 
külön osztályok felállítása, a távollakó gyermekeknek ezen iskola 
közelében való elhelyezése; de lehet külön intézetek létesítése, 
vagy elismert intézet támogatása is. így azután szintén kétféle 
iskola, vagy intézet van számukra, nyilvános és magán intézet. 
A valóságban majdnem minden fogyatékosok számára szolgáló 
intézet nyilvános, az eskórosoké pedig magán intézet. A tovább 
képzésről az iparos képzés szabályzatában van intézkedés. A tel
jes díj iskolákban egy-egy gyermek után átlag 12 font (300 kor.), 
benlakásos intézetben 30—35 font (750 - 875 kor.) évente.

Minden elismert intézet egyenlő szabályzattal bír s az elis
mert inlézetek jegyzékébe felvétetik. A felügyeletet a testületek 
felügyelője végzi.

A hivatalos jeleggel bíró iskolák és intézeteken kívül több 
magán intézet is van, jobb módú szülők gyermekei számára. 
Ezek a nyilvános felügyelet alól kivétettek, de törvényhozás utján 
megállapított segélyben, vagy hozzájárulásban nem részesülnek.

Az intézetet elhagyott gyermekeket „gondoskodó-bizottság“ 
veszi pártfogása alá, mely azonos kapcsolatban van a helyi isko
lai bizottsággal. A gondoskodó-bizottság kötelessége, hogy a 
kilépett gyermekek megfelelő életpályáról gondoskodjék és az 
első években segítse, míg mesterségében jártasságra nem tesz 
szert.

VEGYES.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909. 
évfolyamára előfizettek illetve járulékaikat beküldötték: Román 
József Szatmárnémeti 10, Hatvány József Debrecen 10, Pischinger 
Nándor Budapest 10, Ruztics Dusán Újvidék (félévre) 5 K. 

Budapest 1909. szeptember 8.
A kiadóhivatal nevében:

Éltes M átyás, pénztáros 
VIII., Mosonyi-utca 6.

B iohler I- nyom ása, B udapest, LÍI., L a jo s-u tca  94. szám .



Vakok között olasz földön.
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

A nyáron olaszországi utamon egyáltalában nem volt 
szándékom szakkérdésekkel foglalkozni. Először is a nyári 
két hónap a legalkalmatlanabb idő erre a célra, minthogy 
ilyenkor az előadások mindenütt szünetelnek. Másodszor 
jóelőre tudtam, hogy itthon értékesítendőt az olasz vakok 
ügyének tanulmányozása vajmi keveset nyújthat. Harmad
szor meg előre véltem érezni, hogy Itália földje, népe, 
természeti szépségei, de különösen művészetének és kul- 
turhistóriájának pazar gazdagsága teljesen el fogja fojtani 
bennem a szakembert s mint új meg új benyomások 
után szomjas túristát fog vonzani egyik helyről a másikra. 
Talán így is lett volna, ha Nápolyban egy este magamra 
nem maradok.

Mint rendesen este, szombaton is a Piazza del Plé
biscitera indultam. Nápoly közönsége, de különösen a 
sok idegen, mely azt a legtipikusabb olasz várost egész 
éven át tömegesen látogatja, itt ad egymásnak találkát, 
ha leszáll az est és a tenger párás levegője lehűti az 
aszfaltot. A félköralakú tér, melyet keletről a hatalmas 
királyi palota renaissance homlokzata zár el a tengertől, 
este egy nagy szalonhoz hasonlít, melynek ívlámpái alatt 
ezerszámra hullámzik a közönség a hűsítőkkel megrakott 
asztalok között. A tér egyik sarkán nyilt színpadon ar
tisták, a másikon nagy zenekar szórakoztatja a sétálókat. 
Én az utóbbi területén telepedtem meg s türelemmel vár
tam az első számot, mely most egy kissé késett. Végre 
megjelenik a zenekar, mintegy negyventagú.

Már távolról láttam, hogy nem a szokott, nagy, vá
rosi zenekar. S amint az első muzsikus az emelvényre 
lépett, meglepődve láttam, hogy ma este vakok muzsi
kájában lesz részünk. De már erre föl is keltem s köze
lebb ültem a díszes rácsú, fedett hangversenyemelvény
hez, ame’ynek följárata mellett egy bekeretezett táblán 
ez a fölirás volt olvasható : R. Instituto dei Chiechi S.
S. Giuseppe e Lucia. Napoli-Riviera 106. Tehát valóban 
a legrégibb olasz, a Bourbonok alapította vakok intéze
tének zenekara.

A zenészek lassú egymásutánban léptek az emel-
19Magyar Gyógypedagógia.
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vényre s bár bizonytalan járásuk nekem azonnal elárulta, 
hogy vakok, megjelenésük fogyotékosságait nagyban eny
hítette végig fekete elegáns öltözetük. Fekete Ferenc 
József-kabát sárga, olaszcímeres gombokkal, a galléron 
és karokon vékony arany zsinórzattal és arannyal kivar
rott lantokkal. Az olasz tisztekéhez hasonló, de nagy 
olaszos ernyővel ellátott sapkájuk szintén lanttal és a 
lant fölött arannyal hímzett olasz koronával van díszítve. 
A karmestert és másodkarmestert a kettős, illetve hármas 
zsinórzat különbözteti meg a többi zenésztől. Hangsze
reiket szolgasorban levő, egyszerű szürke egyenruhát 
viselő vakok hozták az emelvényre. Javarészt idősebb 
emberek. A hangszereket egy megint más egyenruhát 
viselő fiatal ember osztogatja, aki a rendre ügyel föl, a 
kifüggesztett müsorszámokat váltja, szóval az előadás 
külsőségeit intézi. Ez az egyetlen látó ember a tribünön. 
Az ő segítségével helyezkednek el sorban egymás mellé 
a zenészek. A tizenkét-tizennyolc éves kortól kezdve a 
fogatlan aggkorig képviselve van itt az életnek minden 
szaka. Jórészük sötét szemüveget hord, ami itt Olasz
országban annál kevésbbé feltűnő, mert a látó emberek 
is ezzel védik szemüket a vakító napsugarak ellen.

Mig elhelyezkedtek, szinte jóleső érzés hatott át, 
ahogy végig tekintettem a művészetekben válogatós, óriási 
olasz közönségen, mely a művészi színvonalon álló vá
rosi zenekar előadásait szívesen cseréli föl a vakok zené
jével. S ez a gondolat annyival inkább foglalkoztatott, 
mert egy évtizeddel ezelőtt, mikor a Vakokat Gyámolító 
Országos Egyesület, mely azóta a legnagyobb magyar 
humánus egyesületek egyikévé fejlődött, ujraalakulóban 
volt, szintén szóba került egy nagy zenekar létesítése. 
Célja az lett volna, hogy a régi érában, a kilencvenes 
évek előtt kiképzett zenészek állandóan, biztos kenyér- 
keresethez jussanak. Az egyesület ugyanis azt tapasz
talta, hogy az akkori kicsi és külsőleg szegényes zene
karok nem életképesek. Kávéházakban kell őket elhelyezni, 
ahol a közönséggel közvetlen érintkezvén, muzsikájuk 
bármily jó is, testi fogyatékosságuk által inkább szánal
mat keltenek, mint szórakozást nyújtanak. Megtörtént 
így, hogy a kávés, aki részben emberszeretetből, rész
ben attrakcióként szerződtetett egy ilyen zenekart, kész
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volt fizetni, csak ne játsszanak. Ezért került szóba egy 
nagy zenekar létesítése, mely megfelelő kiképzés után 
elsőrangú helyeken, csinos egyenruhában nagy közönség 
előtt s attól elzártan művészies előadást produkálhatna. 
Az eszme azonban nem valósulhatott meg. Akadtak kö
zöttünk kétkedők. Hátha nem válik be a terv? A közön
ség eleinte, mint különlegességet föl fogja karolni, de 
aztán zavarván őt szórakozásában a meg-megjelenő szá
nalom, elpártol a drága pénzen fenntartott zenekartól. 
Hiányoztak hozzá az anyagiak is. De nem valósulhatott 
meg az eszme főkép azért, mert a vakok oktatása ép 
akkor e tervvel ellentétben álló nagy reformokon ment 
át. Az akkoriban egyetlen országos intézetünk, mely het
ven éven át a „L’institut national des jeunes aveugles“, 
az ifjú vakok párizsi intézete szellemében működött, tehát 
elsősorban zenekonzervatórium volt, ép akkor gyúródott 
át a német iskola befolyása alatt ipari szakiskolává. Az 
intézet így nem képezvén többé zenészeket, nem bizto
síthatta a megalakulandó nagy zenekar jövőjét. Pedig 
egyik zenetanár kartársunk már a zenekar egész terveze
tét és szervezetét is elkészítette volt.

Ide tévedtek vissza gondolataim s bizonyos melan
kolikus hangulat fogott el, hogy az akkoriban otthon oly 
szépen megtervelt intézményt itt, idegenben kell megva- 
lósúlva látnom.

Kilenc óra tájban a karmester, egy közepes korú, 
zömök férfi az előtte álló hangjegytartóra ütögetve a 
hangverseny kezdetét jelezte. Auber: 1. Diamant della 
Corona volt az első számuk. A zene hangjaira, mint 
mindenütt Olaszországban, a nyüzsgő tömeg itt is elcsön- 
desedett, meg-megállott, ami az olasz nép zeneszeretetét 
oly élénken jellemzi.

A hatalmas kar már erejénél fogva is hatásos volt, 
bár azt a temperamentumot, mely a városi zenekar és 
általában az olasz zenekarok játékából kicsillan, mintha 
nélkülöztem volna. Ennél még föltünőbb a fegyelem 
hiánya. Mind a két körülményt a muzsikusok és a kar
mester vakságának kell tulajdonítanom.

A színezés nagyjában megvan, de hiányzik belőle 
az élénkség, melyet a karmester pálcája diktál. Az ütem 
szabatos, sőt a merevségig szabatos, miért is a ritartan-

19*



262 Kirschenheuter Ferenc

dók, a legatók stb. csak hiányosan jutnak érvényre s 
amennyiben érvényre jutnának is, hiányzik a kivitelben 
az egyöntetűség, hajlékonyság, mely a hallgató hangula
tát magával ragadja. S ennek okát megint csak a kar
mesteri pálca fogyatékos szerepében látom. A karmester 
itt nem vezet, nem is diktál, annál kevésbbé sugall, avagy 
kényszerít, mint az energikus látó karmester, aki magával 
ragadja az előtte ülő látó zenészeket. Ennek a vak kar
mesternek a dirigálása pálcájának mechanikus kattogtatá- 
sában merül ki, mely megóv az eltévelyedéstől. Egyéb 
semmi. S ennek hatása visszatükröződik az egész elő
adáson. Nem segíthetne persze ezen látó karmester sem, 
mert ütemezése úgysem válthatna ki hatást muzsikusai
ban, akik még ütemezést sem látják, annál kevésbbé an
nak árnyalatait. Játék közben rendkívül zavar a karmester 
zakatolása. Az előtte álló vas hangjegytartót bal kezével 
állandóan fogja s az ütemeket messze hallhatóan erre 
veri ki pálcájával. Ez amellett, hogy idétlen kép, bizonyos 
gépies hatást gyakorol a hallgatóra.

Amint egy-két fogyatékosságot észrevettem — ren
desen így szokott ez lenni — hamar föltűntek a többi 
szépséghibák is. Az egyik prímás, akár csak otthon a 
gyakorló fülkéjében, nagyokat ásít játék közben. A szom 
szédja kényelmesen hátraveti magát, lábait amennyire el
érnek, előrenyújtja s keresztbe veti. Bántó egykedvűség
gel húzza W eber Freischützjének andantéját s csak mikor 
egy élénkebb rész következik, rántja magát normális hely
zetbe. A másik, ki tudja hol jár az esze, igazi belső 
gyönyörrel mosolyog. Annál nagyobb áthatottsággal ját
szik az egyik bőgős, egy 16— 17 éves blennorrhoeas 
fiú, a zenekar legfiatalabb tagja. O azonban a másik 
szélsőségbe esik. Háromhúrú bőgője fölé hajolva, mintha 
egyedül csak magának játszana, szinte végig táncolja az 
allegrót.

A muzsikusok technikája, ha nem is vetekedik az 
előző nap játszó látókéval, eléggé fejlett. Föltünőbb kü
lönbség csak a játék finomságában nyilvánul. A hegedű
sök vonása kissé merev, itt-ott darabos. Bár látni sima, 
rugalmas, sőt finom vonásokat is.

A zenészek szünet alatti viselkedése sem elégített ki 
teljesen. Szemnyomogatások, tikkek és a vakoknak, külö-



nősen pedig a zenészeknek egyéb szembetűnő idétlen- 
ségei bár csak elvétve voltak észlelhetők, de mint ezek
ről, ép úgy az orrvájkálásokról, elterpeszkedésekről, kö
nyöklésekről, fejek összedugásáról is leszoktathatnák őket.

Hogy föltüntek-e mindezek másoknak is, nem tudom. 
De nekem folyton a mi halvaszületett zenekarunk járt 
az eszemben, azt láttam magam előtt, azt bíráltam apróra, 
hogy legalább ebben a tekintetben állapíthassam meg, 
mennyire volt igazuk az akkori kétkedők aggódásainak.

A játék általános hatásáról bajos bírálatot m onda
nom. Rám, ismétlem, kissé élettelen zene hatását tette, 
a játékosok viselkedéséből pedig indolenciát éreztem. A 
közönség azonban, melyet az enyéimektől természetesen 
nagyon különböző szempontok vezéreltek, ma is ép úgy 
tapsolt, mint tegnap a másik zenekarnak. Hogy a taps
nak hány százalékát váltotta ki a nyújtott élvezet és há
nyat a rokonszenv és szánalom, persze nem lehetett 
megállapítani. De hogy az utóbbiaknak is volt szerepük, 
igazolták az emelvény körül járkáló kiváncsiak. Egy püs
pök pláne föl is ment a2 emelvényre, bemutattatta ma
gának a karmestert, sőt közéjük ült, mig Mascagni Ca- 
valleria Rusticanaját játszották. Összekulcsolt kezekkel, 
fejcsóválva és a szánalommal vegyes bámulat minden 
jelével hallgatta végig a darabot. S csodálkozása még 
csak fokozódott, mikor a szünet alatt az egyik fagotás 
tapogatás után megmondta, hány óra. Ilyesmi már nálunk 
nem történne meg. A mi főpapjaink és mágnásaink sok
kal tartózkodóbbak, mintsem a nyilvánosság előtt valamit 
megcsodáljanak. Sőt, sajnos, nem csak ők. akiknél — 
mondjuk — még itt-ott magyarázható. De átragadtak az 
ő allűrjeik a középosztályunkra is. Nálunk az előkelőség 
egyik kritériumának tartják semmin sem csodálkozni, 
meghatottságot palástolni, mindent negligálni. Csak a 
vele foglalkozók a megmondhatói, hogy ez a m odor 
mennyire akadályozza a humánus érzés térfoglalását a 
magyar középosztályban.

Az egyik szünet alatt a zenekar rendezőjével bemu- 
tattattuk magunkat időközben megérkezett kartársammal 
az intézet igazgatójának, Conti Eduardonak, ki családjá
val szintén a téren időzött. Annak a kellemetlen helyzet
nek, melybe ily bemutatkozásoknál mi magyarok jutni
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szoktunk, hogy t. i. mint osztrákokat üdvözölnek ben
nünket, ha Budapestet említjük, azzal vettük elejét, hogy 
Budapest helyett Magyarországot hangsúlyoztuk. Ö röm é
nek adott kifejezést, hogy magyar szakemberekhez lehet 
szerencséje s el nem titkolható büszkeséggel fogadta 
gratulációnkat a zenekar működéséhez. Sok-sok kérdé
sünk lett volna a zenekarra, annak szervezetére és ellá
tására vonatkozóan, de szegényes olasz szókincsünk, mely 
a mindennapi szükségleteket is alig fedezte, nem futotta. 
Amire legkiváncsiabbak voltunk azonban mégis megtud
tuk. A muzsikusok egy része benn lakik az intézetben s 
egy esti hangversenyért itt, a Piazza dél Plebiscitón száz 
lirát (kilencvenöt koronát) kapnak. Játszanak még a Villa 
Nationalen, a kocsikorzón is, télen pedig nagyobb helyi
ségekben hangversenyeznek. A gyakorlatokat az intézet 
helyiségeiben maguk a vak karmesterek végzik. Még mi
előtt búcsút vettük volna, Conti meghitt bennünket hét
főre intézetének meglátogatására.

Így kerültünk tervünk ellenére olasz földön vakok 
közé. S mert a nagy zenekarból következtetve a mieink
től teljesen elütő viszonyokra bukkantunk, alig vártuk a 
hétfőt, inkább kikapcsoltunk volna programmunkból bár
mit, csakhogy betekinthessünk abba a nagy, zenészeket 
nevelő intézetbe. Mert hiába, mi pedagógusok ilyenek 
vagyunk. Akármerre járunk, bármit látunk, mindenütt csak 
magunkat keressük.

*

Összefoglalva m ost már a vakok zenekarával kap
csolatban az egész est impresszióit, nézeteim a követ
kezők :

Nápolyban s mint később tapasztaltuk, egész O lasz 
országban a zenekarok szervezésének s így az intézetek 
zenei oktatásának is megvan az alapja. Alapja pedig az 
olasz nép zeneszeretete. Az olasz közönség a zenét ön
magáért szereti, nem mint a mienk, amely a mulatozás 
eszközének tartja. Szinte mosolygásra késztet, ha végig 
megyünk egy olasz kikötőn s halljuk, mint énekelik a 
matrózok az opera-részleteket. A mi nagy közönségünk 
a népdalnál nem jut tovább. Az olasz közönség, s ezalatt 
nem csak az intelligens elem értendő, naponta hallgat 
szívesen klasszikus zenét, mig a magyar közönség, nem
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értve a zeneileg képzett legműveltebb osztályt, csak ak
kor vágyik zene után és csak akkor tud áldozatokat hozni 
érte, ha mulatni akar.

Ezért van meg minden kis olasz városkának a maga 
külön városi zenekara, mely esténkint tereken, vagy nyil
vános nagy helyiségekben, gallériákban ingyen szórakoz
tatja a közönséget. S ezért keresi föl a mi közönségünk 
oly nagy szeretettel a kávéházak cigányát. Az olasznak 
magasabb esztétikai alapon álló zeneélvezését nem za
varja a muzsikusok vaksága, habár szánalmat is érez 
irántuk; ép úgy nem vár hajlongásokat meg kacsintgatá- 
sokat sem a zenészétől. Ezért lehetséges, hogy az olasz 
vakok zenekarai a leglátogatottabb helyeken óriási kö
zönség előtt játszanak. A magyar azonban elvárja a mu
zsikusától, hogy „arcom legyen a kótád“. Erről a kótáról 
meg a vak nem tudván olvasni, nem is kell a muzsi
kája. De meg általában nem kellenek a komoly m űsoro
kat játszó nagy zenekarok, mert mulatozásra nem alkal
masak.

Nem azért mondom ezeket, mintha a magyar közön
séget az olasszal szemben meg akarnám róni. Jól 
tudom, hogy ennek okai sokkal mélyebbre nyúlnak. 
Évszázadok csapásaiba, keserűségeibe, egy egész nép 
karakterébe kellene behatolnunk, hogy ezt a kérdést tel
jesen tisztázzuk. Én csak azért térek ki itt rája, mert a 
mi vakokból álló zenekaraink tengődésének és az olasz 
zenekarok virágzásának alapokát ebben látom, a^két nép 
zenekultúrájának különböző fejlettségi fokaiban. Ép ezért 
oly kétséges, hogy egy vakokból álló nagyobb és kép
zettebb zenekar is prosperálhatna-e a mi viszonyaink 
között.

Nem is azért váltott hát ki belőlem melankolikus 
hangulatot a nápolyi zenekar látása, mert ilyen nálunk 
nincs, hanem azért, mert nálunk a talaj alkalmatlan ilyen
nek létesítésére.

Hogy a muzsika a zeneileg tehetséges vaknak meg
felelő viszonyok között minden tekintetben, úgy fizikai
lag, mint lelkileg megfelelőbb foglalkozás volna, mint 
az ipar, azt senkisem tagadja. De nekünk, sajnos, ép az 
ellenkezőt kellett tapasztalnunk a mi zenészeinken és ép 
a mi sajátos és alkalmatlan viszonyaink miatt. A mi



zenészeink pályája, bár voltak talán oly képzettek, mint 
az olaszok, borgőzös helyiségekbe vezetett, míg ezek 
itt az emelvényen elegáns egyenruhában úri közönség 
tapsait várják. Ez fájt nekem.

A száz lira egy esti hangversenyért 40 embernek a 
mi viszonyainkhoz mérten igen tisztességes honorárium, 
mert a mi katonazenekaraink nehány órai hangversenyért 
csak 50—60 koronát kapnak. Igaz, hogy a mi kis zene
karainkban egy vak megkeres naponta három koronát is, 
de figyelembe kell venni, hogy a nápolyi vakok este 
9 — 11 óráig, tehát csak két órán át játszanak, míg a 
mieink kora estétől hajnalig muzsikálnak. Azok reggelre 
kelve privátórákat adnak, míg a mieinknek reggel pihe
nőre kell térniök. És amennyiben készek volnának is 
pihenési idejüket megrövidíteni, privátórákhoz nem jut
nak, mert nálunk a zenéhez való értést nem tekintik a 
műveltség föltétien szükséges kiegészítő részének, mint 
Olaszországban s így még látó zenészeink is kereset 
hiányában szenvednek. Aztán milyen miliőben és milyen 
egészségi viszonyok között keresik azok kenyerüket és 
milyenek között a mieink, kik kénytelenek az éjjelt a 
nappallal felcserélni. Ehhez járul még az is, hogy O lasz
országban az élelem és a megélhetés egyéb eszközei 
olcsóbbak, mint nálunk. Ha most még megemlítjük, 
hogy az olasz vak zenészek egy része pusztán magán
órákból tartja fenn magát, egy másik része pedig tem
plomi orgonázó szerepét tölti be (hisz olasz földön 
annyi a templom!) és énekkarok tanításával foglalkozik 
s ezt mind összevetjük: tisztán áll előttünk, hogy az 
olasz vakok sorsát a nekik legjobban megfelelő hivatás, 
a zene művelése eléggé biztosítja s így a vakok ipari 
foglalkoztatásának kezdetlegessége náluk teljesen érthető.

Ezt tudva, a nápolyi zenekar működése, bár általá
nosságban távolról sem akarom megvonni tőle elisme
résemet, mint már említettem is, részleteiben nem elégí
tett ki teljesen.

Ott, ahol a vakok egész nevelésének, oktatásának 
végső célja a zenében való kiképzés által önállóan meg
élni tudó zenészek nevelése, ott nemcsak a főcélt, hanem 
az ennek szolgálatában álló másodrangú célokat is minél 
magasabbra kell kitűzni. Nemcsak jó zenészeket kell
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nevelni, de minden eszközzel arra is kell törekedni, hogy 
a kiképzett zenész hivatásának teljesítése közben rendel
kezzék mindazzal a föltétellel, melyet tőle kenyéradói 
joggal elvárhatnak és amely őt pályáján a látó zenészek
kel versenyképessé teszi.

A vak zenésznek, ha az utcán jár, ide-oda való bo- 
torkálásaival nem szabad szánalmat keltenie a járókelők
ben. Ha az emelvényre lép. ne szoruljon segítségre, 
lépjen föl egyedül; ne nyújtsa előre kezeit, ne döntse 
föl a hangszereket s helyét találja meg vezetés nélkül. 
Fellépése legyen nyugodt és biztos, gyámoltalansága ne 
hívja ki már előre is hallgatói könyörületes jóakaratát. 
Hova jutnának Magyar- és Németországban a vakok ipari 
foglalkoztatói, ha árúikon csak a vak munkások jelenlé
tében, az általuk a közönségben kiváltott könyörületes- 
ség révén tudnának túladni. Ám a vak iparosok készít
ményeit szívesen veszi a publikum, mert azok jóságban 
vetekednek a látók iparcikkeivel. Ilyeneknek kell lenni a 
vak zenészek produkcióinak is. Azokat a félszegségeket, 
külső szépséghibákat a zenészek föllépésében és m odo
rában, melyekre föntebb bővebben is rámutattam, tehát 
a minimumra kell szállítani. Tagadhatatlan, a vezetőségek 
jóakaratú törekvése ez irányban meg is látszik a nápolyi 
zenészeken, de az távolról sem kielégítő.

Hogy itt nagy munkáról van szó, az kétségtelen. 
Már az iskolázás első napjaiban kell megkezdeni inten
zív testi neveléssel, társas-, testedző és ügyesítő játé
kokkal, tornával, melyeket az oktatás befejezéséig nem 
szűnő tájékozódási, hallási és rendszeres illemgyakorla
tokkal, valamint svéd gimnasztikával kell kiegészíteni. 
Később pedig az iskolázás befejeztével külön a vakok 
számára szervezett testgyakorló egyesületekben szakfér
fiak vezetése mellett kell folytatni a munkát. Folytatni 
kell, mert a vak önmagát e téren ellenőrizni nem tudja 
és így a tanultak és elsajátítottak idővel eltorzulnak vagy 
elvesznek. Az ily egyesületeket nálunk is, a mi iparosaink 
körében is igen szükségesnek tartanám főképen egészségi 
szempontból. De Olaszországban, ahol a nyilvánosság 
előtt szereplő és folyton a társadalomban m ozgó zené
szek normális testtartása, modora és természetes, köny- 
nyed mozgásai szoros kapcsolatban vannak az élethiva
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tással, ott egyenesen nélkülözhetlenek. Testi nevelésre 
volna tehát szükségük az olasz vak zenészeknek, hogy 
közönségüket a nem kis szerepet játszó külsőségekben 
is kielégítsék s látó kollegáikkal versenyképesekké lehes
senek. Testnevelés, igen. És ép ez az olasz vakok neve
lésoktatásának, ha nem csaltak megfigyeléseim, leggyen
gébb oldala.

Impresszióim nyomán, melyeket a nápolyiak muzsi
kája bennem keltett, eljutottam ahhoz a kérdéshez is, 
hogyan lehetne a vakok zenekarának játékát színezésében 
egyöntetűbbé, plasztikusabbá, hatásosabbá tenni? Ezek 
szerintem, mint említettem, a karmesteri pálca villámozó 
hatásának hiányából, tehát voltakép a látás hiányából 
származnak s így teljesen soha nem lesznek pótolhatók. 
(Kuriózumként említem meg, hogy egy előkelő zenész, 
akivel erről nemrégiben beszéltem, hirtelenében egy ké
szüléket, talán villamosai, akart volna szerkeszteni, hason
lót a Szily-féle beszélőgéphez, melynek segítségével a 
karmester érintkezésben volna minden egyes játékossal.) 
Egyedül látó karmester alkalmazása tisztán vakokból álló 
karnál itt vajmi keveset segíthetne, de, ha nehány látót 
alkalmaznának a főbb hangszerekhez a vakok mellé, ez 
bizonyára enyhíthetné e körülményt. Látó karmestert egyéb
ként más szempontokból is megfelelőbbnek találnék egy 
ily nagy orkeszter vezetésére. A külső fegyelem hiányai, 
melyek a szünetek közben, de még a játék alatt is mu
tatkoztak és amelyekre föntebb itt-ott rámutattam, bizo
nyára elmaradnának látó karmester vezetése mellett. Az
tán ő képviseli az egész kart a hallgatóság előtt, ő érint
kezik a közönséggel és így működési köre kiterjed az 
emelvényen túlra is, melyet pedig egy látó mindig job 
ban fog betölteni, mint egy vak.

Ily benyomásokkal és tanulságokkal távoztam a Piazza 
dél Plebiscitoról, hol váratlanul megtestesülve láttam a 
vakok klasszikusokat játszó, nagy zenekarának eszméjét, 
melyen oly szeretettel csüng még ma is nálunk nem egy 
szakférfi és emberbarát.

Bizzunk, higyjük, hogy a magyar kultúra is mihamar 
föl fogja emelni népünket, nagyközönségünket arra a fokra, 
amelyen a népdal mellett a minden müveit nemzetekkel 
közös kincset, a klasszikusok nagy zenei alkotásait is
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értékelni és élvezni tudja. Akkor a mi társadalmunk és 
hatóságaink sem fognak majd kímélni áldozatokat és a 
zeneileg tehetséges magyar vakok is azt a hivatást fog
ják választhatni, melyet testi fogyatékosságuk mellett leg
könnyebben tölthetnek be, mert akkor nálunk is m eg
lesznek a vakok nagy zenekarai !

A siketnéma
mint rendes (iskolai) és magántanuló.

Irta : Schreiner Ferenc.

II.
Az előbb mondottakban foglalt általános vonatkozású észle

letek után tekintsük most már részleteiben magát az oktatást. 
Nézzük különösképen azokat a körülményeket, melyek a siketnéma 
oktatás speciális volta mellett, az egyéni vagy tömegtanításból 
folyólag akár támogatólag vagy akár hátráltatólag hatnak az értelmi 
előbbrehaladásra. De ezzel egyidőben vizsgáljuk azon eredménye
ket is, melyek úgy a rendes, valamint a magántanuló siketnéma 
nevelése, tanítása folyamán mint tényes értékek jelentkeznek.

A világosabb látás egyrészt, az áttekinthetőség másrészt meg
kívánja, hogy amikor az eléfordulandó jelenségek, körülmények 
és tények nagy számát boncolgatom és fejtegetem, az e fejezetben 
foglaltakat nagy általánosságban három csoportba osszam. Külön- 
külön egység alakul majd az értelmi és erkölcsi nevelés, valamint 
a szorosabb értelemben vett testi nevelés és az utóbbival szoros 
kapcsolatban álló kézügyességi oktatás körül.

Értelmi nevelés. Az értelmi nevelés, a siketnéma oktatás külön
leges jellegénél fogva, fogyatékosainkhoz való vonatkozásában egy 
azonos az élő hangos beszéd tanításával. Az értelmi nevelés és be
széd tanítás nálunk oly szoros kapcsolatban, összefüggésben van egy
mással, hogy a kettő között mesgyét feltalálni, határt vonni egyenesen 
lehetetlen. Sőt mi több ! Akkor, amikor minden tevékenységünk oda 
irányúi, hogy minél korábban adhassunk a beszédből valamit is ne
veltjeinknek, amikor őszinte igyekvéssel,a lehető legjobb képessége
inkkel azon vagyunk, hogy minél jobb, minél tökéletesebb nyelvi 
készséget nyújthassunk nekik; amikor minden adott vagy feltalált és 
megnevezett ismeret nekünk csak azért becses, mert a nyelvet és a



beszédet szolgálhatja és amikor minden rendű tantárgy — ha 
számtan, ha rajz, olvasás, slöjd, történet, torna — kivétel nélkül, 
első sorban és legfőképen azért tárgya a tanításnak, mert beszéd
hez vezet: úgy kell vélnünk, hogy a beszéd technikája és konstruk- 
tiója nálunk oly magas cél, melynek a tanítás érdeke szinte alá
rendeli az értelmi nevelést. Es ez tényleg így is van. Azonban az 
alárendelés csak látszólagos. Látszólagos annyiban, amennyiben a 
beszéd fejlődése és az értelem növekedése között bizonyos füg
gési viszony található, mely több szóval kifejezve annyit jelent, 
hogy a lelki tartalom gyarapodása az önmagáért való céljában 
mindig egy másik célzatosságot is rejt, t. i. az értelmi terület 
nagyobbodása arányának tnegfelelőleg gyarapodott subjektivitások- 
nak tökéletesebb, összetettebb, finomabb árnyalatú nyelvalakok és 
formákban való kifejezhetőségét. Miként az épérzékü, úgy a siket
néma gyermek is már az iskolába lépése alkalmával bizonyos fej
lettségi fokon található, vagyis rendelkezik ismeretekkel, (ítél, követ
keztet, meghatároz stb.) van vágya, akarata, kívánsága, van érzése, 
tud erről és amarról, szeretne megismerkedni ezzel is, azzal is. 
Mindez az iskoláztatás idejében élő, hangos beszédben kifejezést 
is nyer, az eddig úgyszólván holt, használhatatlan fogalmak életet, 
gyakorlati alkalmazást nyernek. És míg az adott szükséglet szerint 
a lelki tartalom egységei kellő magyarázatokkal tisztázódva, erősb- 
bítve szókká alakulnak, szinte kétségtelen, hogy a fogalom-magya
rázattal egyetemben a lelki tartalom köre tetemesen bővült. De 
csak oly arányban, aminőben az adott fogalom-magyarázat azt 
lehetővé tette. Ez az ily módon terjedelmesebbé vált lelki világ 
elég ok ahhoz, hogy újabb, eddig elő nem fordult, eddig meg 
nem ismert kifejezési készséget szolgáljon, hogy újabb szavakat, 
esetleg .nyelvi szerkezetet teremtsen. Az előbbeni esethez hason
ló ig  járván el, az ujjonnan nyújtott magyarázat, értelmezés újból 
növeli a belső tartalmat, de ismét csak a beszédfejiődés arányá
ban. A megismerés területe szélesedik, a hatások energiája gyara
podik és az előbbeni újabb kifejezési készség növekedésével egye
nes arányban haladó értelmi világ újból alkalmas eszközzé válik 
ama nagy munkához, melyet a siketnéma oktatás a hangos be
szédre való tanítással maga elé tűzött. Tehát az értelem tovább 
fejlődését mindenkor megelőzi a beszédnek újabb megismertetett 
eleme, mely előbbire, - hogy úgy mondjam — csak intensive 
hat. Extensiv növekedés csupán akkor áll elé, amikor már a bel
terjes alakulás újabb nyelvi formát, újabb kifejezési szerkezetet 
hozott létre, melynek kapcsán azután fejleszthető extensive is az
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értelem köre. A beszéd elemeinek ismerete ennélfogva mindenkor 
csupán a már kialakult, határozottá, világossá vált lelki tartalom 
különböző nvilvánulásaiból támadhat. Természetes tehát, hogy a 
siketnéma oktatás szempontjából a beszéd, az értelmi fejlődéshez 
való vonatkozásában, kivétel nélkül következmény, melynek előz
ménye az értelmi minőségben rejlik. Ilyen szempontból tekintve a 
siketnéma lelki világának alakulását, könnyen érthető, hogy miért 
válik nálunk céljaink érdekében az éjtelem is eszközzé, holott a 
tudomány igazsága arról szól, hogy a beszéd az eszköz az értelmi 
terület növelésére.

De megválogatja az értelmi- és beszédbeli fejlődésnél észlelt 
előzmény és következmény elvét arra a tényre való hivatkozás is, 
hogy minden normális képességű siketnéma rendelkezik már kez
dettől fogva nyelvvel: anyanyelvével, a jelnyelvvel. A hangos be
szédre való tanítás a siketnémának ezt a nyelvét igen fontosnak 
ismeri, sőt azt veszi alapúi. Ugyannyira, hogy ha már rendszerint 
tevőlegesen nem is használja, szenvedőlegesen mindenkor ott talál
hatja a siketnéma lelkében a hangos szóval mondottnak megfelelő 
jelbeszédes képét is.

Ily működés elmaradhatatlan, minden esetben jelentkező. De 
nagyon természetes, hogy ha a siketnéma a kimondott szót jel
beszédes alakjával kiséri, ezt azzal elválaszthatatlanul egybeköti, 
akkor viszont a megtanult szó használata, alkalmazása esetén ha
sonló működést fejt ki. Ez annyit jelent, hogy a fogalmaknak 
megfelelő kar, kéz, ujj vagy arcmozdulatokat összpontosítja beszéd- 
szervi mozgásokká. Az eddig korlátlanabból, nagyobb területen 
véghez vitt izomműködés szigorúan megállapított, körülírt, szűk 
határok közé szőrül. De azért mozgásnak megmarad itt is. A 
beszédszerű működés csak úgy szól a szemnek, akár a jel. Tehát 
a lelki tartalomnak hangos beszédben való kifejezése a siketnémá
nál tulajdonkép csak izomműködés)' átvitel. Átültetés, ami — miu
tán ugyanazon érzékszerv által fogható fel, mint amellyel a siket
néma természetes nyelve, a jelnyelv — köznapi szólással élve akár 
fordításnak minősíthető. Az uj nyelv tanításával azonban szoros 
vonatkozásban van az intellektuális képzés is, mert hiszen egy, a 
normális gyermek általános lelki fejlettségén jóval alantabb álló 
fogyatékos gyermekről van szó. Ennélfogva minden újabban meg
ismerhetett és elsajátított szó egyszersmind tárgyi magyarázattal is 
kell, hogy járjon, mely amint fentebb említém, bővíti, szélesbítí az 
ismeretkört. Az ismeretekkel megnövekedett lelki tartalommal egy
aránt bővül a vágy, kívánság, akarat, stb. nemcsak minőségben,
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de mennyiségben is. Azonban ezek növekedése oly fokú, hogy 
jellel könnyen adhat kifejezést nekik a siketnéma. Ki is fejezi, de 
a jelbeszéd csak kevesek előtt lévén érthető, az oktatásnak pedig 
a hangos beszéd elsajátítása lévén célja; a jellel kifejezett lelki tar
talom azonnal nyer élő szóval megnevezést. Világosan látszik ebből, 
hogy a meglévő lelki fejlettség miként szolgált okként újabb szó
beli kifejezés elsajátításához. E mellett nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azt a tapasztalatot sem, hogy a siketnéma az iskoláztatása 
idején csak nagy ritkán és kivételes esetben éri el a nyelvkészség 
oly tökéletes voltát, mely egyező lenne a hasonló korú épérzékű
ével. Ennyire már csak az iskoláztatás ideje utáni magánszorgalom, 
önképzés emelheti. Tehát általánosságban az iskola munkája a 
nyelvi tökéletesség érdekében a képzés egész ideje alatt mindig 
talál kiegészíteni, pótolni, új tanítani valót. És miután az ismeretek 
segélyével fejlesztendő értelem csakis a már birtokká vált régebbi 
kifejezések és az azokból alkotott szómagyarázatokkal fejleszthető 
és miután az ily módon meggyarapodott lelki tartalom mindenkor 
indíték magasabb beszédfejlődési folyamathoz: természetes, hogy 
utóbbi mint okozat magában foglalja előbbit okként. Ez most már 
érthetőbbé teszi ama fentebbi másik állításomat is, hogy az értelmi 
nevelés a beszédtanítás fontos céljainak miért van szinte alárendelve.

Ezek után, ha elfogadjuk, hogy a beszédre való tanítás ma
gában foglalja egyszersmind a siketnéma értelmi fejlesztésére vonat
kozó hatások összegét is, áttérhetek a beszédtanításnak a rendes
és magántanuló siketnémára vonatkozó jelenségeinek taglalásába.

Itt mindenek előtt a hangfejlesztés időszaka mutat rendkívüli 
különbségeket rendes- és magántanuló között. Az alapvető munka 
fontosságának tudatában különös gondot igényel a kezdet kezdete 
is, és ha az első tanév első 2—3 napja játékszerű szoktatással 
megbarátkoztatja a kis újoncot az iskola mihamarább megkívánt 
fegyelmével, 4 .-5 . nap már komoly munkához tesz előkészületet, 
sőt Ízelítőt ád már ebből is, abból is. Nem úgy a magántanuló 
oktatásának kezdete. Az iskolai munka komolyságának nincsen 
ludatában, gyermek társak nem hathatnak reá és oktatójában eleinte 
csak különös mindennapi vendéget lát, ki vele kedves barátságot 
tart, s oly kitüntetésben részesíti, hogy látogatásai alkalmával kizá
rólag csak egyedül vele, kicsi személyével foglalatoskodik. Kár is 
volna őt a hivatásos mester munkájának komoly célzatosságára 
figyelmeztetni. Hiszen a vele való játszás, játékszerű foglalkozta
tásnak két-három hétre is kiterjedő időszakába egész észrevétlenül 
szőhetünk akaratunktól függő cselekvéseket, parancsokat, megbizá-



sokat, melyek hova-tovább a megkívánt csapásba terelik őt, de 
egyúttal annyira fejlesztik a figyelmet, hogy ez a hangfejlesztéshez 
alapul már felhasználhatóvá válik. Azonban a figyelem tartósságá
nak szaka még ezután is soká késik, és jó időbe telik, míg a 
beszédszervi rendkívül finom mozgásokat illetőleg oly állhatatos 
figyelő képességet nyerünk, melynek segélyével az izommozgáson 
és izomérzeten alapuló hangok huzamosabban gyakorolhatók. A 
kis magántanuló hamar ráún az önmagukban unalmas hangozta- 
tási gyakorlatokra, azoknak a szerfelett pontos mozgásoknak tartó- 
sabb ismétlésére, melyeknek hajszálnyi módosulásuk is befolyásol
hatja a hang tisztaságát, tökéletességet. Emellett arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy a magántanuló a tanítás egész ideje alatt 
a szakszerű ellenőrzés mellett kizárólag mindig tevőleges munkát 
végez, tehát nem csodálkozhatunk azon, hogy figyelme hamar 
kimerül és hogy ha idejében alkalmas, neki tetsző szórakozásról, 
játékról, kedveskedő tréfálkozásról, incselkedésről, lelket vidámító 
foglalkozásról stb.-ről nem gondoskodunk, felületessé, szórakozottá 
lesz. A kényszer ilyenkor ártalmára lehet az egész jövő munká
jára, mert könnyen elkedvetleníti az eleinte amúgy is kevés látható 
haszonnal járó munkától. Sokkal előnyösebb helyzete kínálkozik e 
tekintetben a rendes tanulónak, kinél a társaival való folytonos 
érintkezés, a másokról vett példa, az ügyesebbnek a lanyhábbal 
való szembeállítása, az egyiknek megérdemelt dicsérete, a másik
nak méltó korholása, az élénk jelelés, a sok gyermek között gyak
ran előforduló tréfa, csíny, cselekvési különlegesség megvitatása, 
stb. stb. mindenkor újabb és újabb szórakozásnak, vidulásnak 
lehet kútforrása. Azonkívül egyikök sem kénytelen órahosszat foly
tonos, rendkívüli figyelmet igénylő aktív munkát végezni, miután 
az egynek-egynek rövid ideig tartó hangképzési gyakorlat után 
írással, rajzolással foglalkozván, úgyszólván szabad tetszése szerint 
dolgozhatik.

Ha azonban a magántanuló figyelmét már sikerűit annyira 
lekötni, hogy hosszabb idejű gyakorláshoz alkalmas, akkor egy
szersmind szembetűnővé kezd válni a magántanulónak tökéletesen 
individuális oktatásából származó előnye a rendes, csak a tömeg
tanítás keretében alkalmazható egyéni oktatásban részesülő siket
néma tanuló felett. A magántanulónál a hangképzés menete gyor
sabb, és ennek dacára az eredmény tökéletesebb. Amit körülbelül 
napi négy órai tanítási munka 14—15 növendékkel szemben 
hosszas fáradság, nehéz, türelmes foglalkozás árán hónapok múl
tával ér el, azt a napi egy órai magántanítás 1 növendékénél
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sokkal rövidebb munkaidőben, kevesebb fáradsággal és biztosabb 
eredménnyel tudja felmutatni. Mind amellett a két tanítás közötti 
hasonló fokú eredmény idejének mennyisége nem oly arányú, 
mint aminőt a tanítási óraszám és növendéklétszám különbsége 
feltételezne. Az aránynak megfelelő időtartam halasztást szenved 
ugyanazon okok által, mint amelyek a tanítás eredményességének 
szolgálatában álló figyelem tartósságára, munkabírására bénítólag 
hatnak.

A magánoktatás absolut individuális voltának eredménye az 
első év végén mutatkozik különösképen. A magántanuló a tanter
vileg előirt és elvégzendő anyagnál jóval többet bír feldolgozni, 
illetőleg helyesebben magáévá tenni. Míg rendes növendékeink az 
oktatás első évének végén körülbelül 220—250 szóval rendelkez
nek, Gyuri ugyanily időben 400 szót sajátított el. Hasonló áll a 
többi, eddig is többször példaként említett magántanulókról is. 
Valamennyi kitűnik a fogalomismeret, illetőleg az azzal kapcsola
tos szóismeret mennyiségével. De ennek egyszersmind minősége 
is olyan, hogy a különbségek szembeállításánál figyelmen kívül 
nem hagyható. Nevezetesen az eddig magántanulókként vizsgázott 
növendékeink kiejtésből, vagyis a beszéd tisztaságára, érthetőségére 
vonatkozó klassifikatióból kivétel nélkül a legjobb érdemjegyet 
nyerték. Másként alakul azonban az eredmény akkor, amikor az 
egyes szavak viszonyításának, mondatokká való fűzésének ideje 
érkezik. A szó viszonyítás a gondolat kifejezhetőségének eszköze, 
mely mondatok alakjában tolmácsolja, tudomásul hozza a belső, 
lelki élet nyilvánulásait. Ez az az idő, amikor a siketnéma az eddig 
tanult szavai segélyével, esetleg újabbaknak hozzáadásával, az élő 
nyelv törvényei szerint kifejezi értelmi és érzelmi világának alanyi 
vagy tárgyi hatásokból támadt változásait. Természetes, hogy e 
kifejezési cselekvés bizonyos körülményektől függő. Nem elegendő 
csupán a belső tartalom; párosulnia kell ezzel egyszersmind a 
szükségérzet, vágy, akaratunk oly feszültségi foka, mely a gondo
lat közlésben lelje kielégítését. Ily irányú ösztönzés feltétlenül benn- 
foglaltatik a magánoktatás mivoltában is. Az eredmény máskénti 
alakulása nem is azon múlik, hisz a magánoktatás is csak oly mó
dokkal hat, mint aminőkkei az e tekintetben kecsegtetőbb ered
ménnyel járó tömegtanítás. Tehát nem a magánoktatásban, mint 
inkább az oktatás magánosságában észlelhető a hátrány. A szük
ségérzet, a kifejezési vágy a tömegtanításban részesülő több nö
vendéknél különböző egyéniségekből fakad és valamennyire köz
kinccsé válik. Az elevenebb gondolkozású élesebb eszű sokat lát»
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észleletei erős hatásúak, korán és sokat óhajt tudomásül adni? 
kifejezni. Eleven természetével rendkívül hat lassúbb mozgású tár
saira. Előbbinek megérdemelt dicsérete, kitüntetése, avagy az első 
szárnypróbálgatás sikeressége bátorítja, ösztönzi, buzdítja utóbbia
kat is. Megrezzen az ő lelkűk is, lassanként bennük is támad kife
jezni való és utóbb már náluk is belső szükséglet teremt mondani 
valót. így sokan sokat hoznak, az érdeklődés a saját lelkiviláguk
ból támadt és termett iránt mindvégig a lehető legnagyobb, hisz 
az ő vágyaiknak, kívánságaiknak legmegfelelőbb, legközvetleneb
bül esik érdekeltségük körébe. És lám, a folytonos lelkesültséggel, 
állandóan, örömmel végzett munka rövid idő alatt egy oly kicsi 
beszédkörben biztosít nekik jártasságot, mellyel primitiv módon 
érzéseiket, vágyaikat, kívánságaikat stb. kifejezhetik.

Egészen más körülmények között találjuk e tekintetben a 
magántanulót. Egyedűüsége teljesen kizárja őt azon nagy hord
erejű hatások alól, melyekkel hasonlókoruak s hozzá hasonló fogyat
kozásnak gyakorolhatnak reá. A tanítás ideje alatt pedig nem for
dulnak elő oly különösebb események vagy jelenségek, melyek a 
subjektiv kifejezési vágy jellegével bírnának. De ha lettek is volna 
mondani valói, ezeket a tanítás előtti vagy utáni időkben százszor 
is közölhette közvetlen környezetével. Ennélfogva a kizárólagos 
tanítási idő csak olyannak találja őt, mint aki részese volt ese
ményeknek, mint akinek voltak vágyai, kívánságai, szükségletei. 
De azokat a vele foglalkozókkal többé-kevésbbé eltárgyalván, eme
zeket kisebb-nagyobb mérvben kielégítvén: már csak mintegy 
szenvedőleges munkára váró alany kerül oktatója elé. Ehhez járul 
még, hogy a hangfejlesztésnek hónapokig tartó idejében megszok
ván akaratát teljesen alávetni mestere kívánságainak, az önként 
fakadó és lelki szükségletet kielégítő spontán megnyilatkozások a 
vezetésnek, irányításnak megszokott hatalma alatt szinte teljesen 
háttérbe szóróinak, vagy kivételes esetben csak nagy ritkán jelent
keznek. Tudjuk igen jól, hogy az első megszólalás, megnyilatko
zás annál érdekesebb, annál kedveltebb kis növendékeink előtt, 
minél közelebb fekszik az alanyi szükséglet megnevezéséhez, vagy 
ha minél inkább lesz alanyi indokokból fakadó cselekvés általa 
kifejezve. Igaz ugyan, hogy miután ezek tisztán alanyiságok, csak 
az egyest érdekelhetik legközvetlenebbül. Ámde oly gyakoriak és 
oly általánosak, hogy minden időben bármelyik is hasonlók közé 
kerülhet, ennélfogva valamennyire nézve a legmelegebb és legbiz
tosabb érdeklődés tárgya. Ilyen szólásformák és kifejezési alakok, 
mint pl. éhes vagyok, szomjas vagyok, beteg vagyok, fáj a fejem,
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N. szorgalmas, N. lusta, N. hazudik, N. elesett, N. álmos, te 
álmos vagy, szeretnék kimenni, hol voltál? mit csináltál? N. szé
pen ír, én is szépen írok, szeretem a cukrot, N. jó (rossz) fiú 
(leány), stb., stb. százával nyernek alkalmazást, illetőleg megneve
zést a rendes tanulóknál. A magántanulóknál alig kínálkozik alka
lom reá, alig egy-kettő közülök nyer alkalomszerű, vagy belső 
ösztönszerű nyilvánulásnak megfelelő szóbeli kifejezést. Innen van 
azután, hogy a beszéd fejlődése, alakulása a magántanulóhoz való 
vonatkozásában különösen kezdetben inkább, sőt kevés kivétellel 
kizárólag tudományos alapú, grammatikai rendszerű. De jól külön- 
böztetendő: grammatikai és nem grammatizáló! De másrészt ugyan
ezen okoknak tudható be, hogy rendes tanuló növendékeim az 
első iskolai év végén az e fajta szólásmódok sokkal nagyobb 
mennyiségét bírták, mint magántanuló növendékeim. Azonban mig 
előbbieknél a mennyiség vehető előny számba, utóbbiak újólag a 
megtanultaknak minőségével tűnik ki. Mert amit egyszer a magán
tanuló a rövid, egyszerű szólásformákból magáévá tett, azt azután 
használja, a maga helyén alkalmazza is mindenkor helyesen. És 
ebben támogatja őt a folytonosan szólásra ösztökélő környezete 
egyrészt, másrészt a jelelésben való járatlansága. A magántanuló 
távol élvén sorstársaitól, azoknak fejlettebb jelelési készségét nem 
sajátíthatja el, miért is csak rendkívüli primitív, majdnem az épér- 
zéküek gesztusával egynívójú jelnyelvet használ. A hangos beszédre 
való tanítás önkénytelenűl is szembeállítja a tagolt beszéd rend
kívüli értékét, becsét, az általa igénybe vett jelnyelv kifejezéstelen- 
ségével. Korán észre veszi, mily egyszerűbb, világosabb s gyor
sabb folyamatú előbbinek segélyével a megértetés és viszont a 
megértés. Gondolatai kifejezhetőségéhez ily egyszerű eszközt nyer
vén, örömmel használja azt, sőt csodálatosan sokat kiván beszélni. 
A beszéd megértésére irányuló vágya annyira fokozódik, hogy 
különös türelemmel és kitartással lesi a felnőttek társalgását, s 
mihelyt a kedvező alkalom kínálkozik, ott a kérdés : mit mondott 
a bácsi, mit a néni ? A szülői szeretet persze a legnagyobb oda
adással igyekszik előtte érthetővé tenni, annak a nyelvi készségnek 
felhasználásával, melyre már sikerűit szert tennie. Ilyenkor a jel a 
szülő, testvér s más hozzátartozója részéről is csak hébe-korba 
talál alkalmazást és ha már szerfelett egyszerű a természet által 
is a jelre utalt magántanuló siketnéma gyermek anyanyelve: elkép
zelhető, mennyire nem illő a jelelés nevezete alá az a megértetést 
támogató taglejtés, mellyel a szülő, testvér és hozzátartozó a han
gos beszédet kiséri. Ez a jelenség a hangzó beszéd elsajátításának
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javára szolgál. De még ennél is nagyobb eredményesség észlel
hető ama tényből, hogy a magántanuló környezete nemcsak hogy 
hangos beszéddel érintkezik a gyermekkel, hanem szólván hozzá, 
a mondatokat olyképen alakítja, hogy azok mindenkor megfelel
jenek a beszéd törvényszerűségeinek. Hiszen számtalanszor hall
ják beszélni a tanárt növendékével, tehát ők is az adott példát 
utánozzák. És végűi nem szabad megfeledkeznünk arról a fontos 
szülői nevelő-irányításról sem, mely gyermekével szemben a szülőt 
is mesterré szegődtetvén, megbecsülhetetlen figyelemmel van arra, 
hogy amit a kisded gyermek mond, az helyes, kifogástalan és 
tökéletes legyen. így a megnevezés gyakorisága, hibátlansága, a 
beszédre ösztökélőleg ható munka nagysága, a folytonos foglal
kozás, útmutatás, tanítás oly előnyök, melyek áldásos együtthatá
sukban a legszebb reményekre jogosítanak a magántanuló siket
néma oktatásának eredményességével szemben.

Már a rendes tanulóknál nem szólhatunk ily dicsérettel a 
beszédformák használatának helyességét, tökéletességét illetőleg. 
Ha maguk között társalognak, úgy a kifejezési készségnél jóval 
terjedelmesebb, gazdagabb lelki világ megnyilvánulása az élő szó
nál sokkal nagyobb gyakorlottsággal kezelt anyanyelvűkre, a jel
beszéd használatára utalja őket. Utóbbi annyira sajátjuk, természe
tüknek annyira megfelelő, hogy beszélgetvén, azon gondolatokat 
is segélyével fejezik ki, melyet már a hangzó nyelv alkalmazásával 
is megtanullak érthetővé tenni. így keletkezik az a sajnálatos 
körülmény, hogy a tanterem helyiségén kívül, a tanár ellenőrző 
tudatától távol alig beszélnek valamit is hangzó nyelven. És ha 
ajkuk mégis megszólal, az iskolai tanítási idő rövidsége miatt 
eléggé meg nem rögzíthető nyelvalakok, beszédbeli formák, de 
főképen a mondatszerkezetekben feltalálható és meglévő törvény- 
szerűségek sokfélesége miatt beszédük az infinitivuszok és puszta 
tőszók egymáshoz való illesztésénél többet csak a jók s legjob- 
b^knál mutat. Ily beszéddel élnek ők a családi környezetben is. 
Sőt mi több! Velük szemben a szülők és externátusos intézeteknél 
az eltartók is az úgynevezett siketnémás beszédet használják s 
ahelyett, hogy a nyelv természetének megfelelő alakot adnának 
beszédüknek, az ilyen és hasonló szerkezetek mindennaposak, mint 
pl.: „Józsi — bolt — két kifli — hat vissza.“ Ezt a beszédet azután 
gazdagon kiséri a jelbeli magyarázat, hogy a tanuló világosan 
megértse hová kell mennie ?, mit kell tennie ?, s a kapott 20 fillér
ből mennyit kell visszahoznia? De ez még csak hagyján. Eltartóink 
java része kisebb-nagyobb mérvben maga is elsajátítja a jelbeszé-
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det, vagy legalább is a gyakrabban előforduló jeleket, mi azután 
majdnem teljesen kiküszöböli a siketnémával való társalgás alkal
mával a hangzó beszédet. Éppenséggel nem csodálható tehát, ha 
rendes tanuló siketnémáink kifejezéseik alkalmával lépten-nyomon 
botlanak, ha az eredmény e tekintetben nem mutatkozik olyan 
mérvűnek, mint aminőnek ezt a munka nagyságához, energiájához 
viszonyítva méltán el lehetne várni. Sokkal magasabb színvonalú 
e tekintetben az internátusos siketnéma beszéde, ki felügyelői ellen
őrzése mellett gyakrabban szólal meg, élő beszéddel adott figyel
meztetéseknek, parancsoknak, útmutatásoknak gyakrabban részese. 
De gondos felügyelet mellett mindenkor kész segítőt is talál az 
ambitiózus ellenőrző közegben, hogy mind az, mi szólásra kerül, 
egyszersmind helyes és jó is legyen. Tehát a beszéd fejlettségét 
illetőleg sokkal nagyobb előnyöket szolgál az internátus, mint ama 
externátusos szervezet, melynél — különösen nagyobb városban — 
neveltjeinket havi 20 kor. ellátási dij fejében kevés kivétellel oly 
szegényes viszonyok között élő családokhoz vagyunk kénytelenek 
helyezni, kik egész napon át munkában állanak, gyakran csak este 
térnek haza, az idegen és hozzá fogyatékos gyermek nevelésével, 
képzésével vajmi keveset gondolnak, s őket a munkaidő tartamára 
bízvást nagyobbacska gyermekeik gondjaiba helyezik.

(Fo ly tatása következik.)

Mire s hogyan tanítsuk meg a gyengetehetségű
gyermekeket ?

Ezt az általános kérdést abból az alkalomból vettem toliamra 
s teszem megbeszélés tárgyává, hogy a budapesti állami gyógy
pedagógiai nevelő-intézet tanterve a nyilvánosság elé került. S 
azt hiszem helyesen is járok el, mert hisz az említett tanterv és 
utasításai tulajdonképen az általam kitűzött kérdésre adják meg a 
feleletet, a tervezők, a szerkesztők nézetei és felfogásai szerint.

Azok, akik gyengetehetségüekkel foglalkoznak, nagyon jól 
tudják azt, hogy e kérdés úgy egyik, mint másik részének meg
oldása egyaránt igen nehéz, sok akadállyal járó munka.

S ez természetes is.
Hiszen e pedagógiai tétel megoldásának tudományos alapja, 
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hézagot, sok hiányt tüntet fel s nem tudja kezünkbe adni azt az 
iránytűt, amelynek segítségével minden adott alkalommal teljes 
biztossággal és könnyedséggel eligazodhatnánk. A rendelkezé
sünkre álló számtalan lélektani megfigyelés és kísérletezés adatai 
azonban bizonyos általános igazságok megállapítására mégis fel
jogosítanak bennünket. így pld. tudjuk, hogy a gyengetehetségű 
gyermekek szellemi képességek tekintetében fölötte különböznek 
egymástól. Az egyéni typusok sokféle megfigyelésére közöttük 
bő alkalom kínálkozik. Az egyoldalú tehetség kifejlődése is gya
kori, viszont azonban minden téren visszamaradt gyermekekkel 
is sűrűn találkozunk.

A gyengetehetségüek psychologiájának ezen s hasonló 
eddig ismert többi törvényei nemcsak a tanításuk tárgyának meg
választásánál, hanem a tanítás módjának meghatározásánál is 
útmutatásul szolgálhatnak. A budapesti áll. gyógypedagógiai 
nevelő-intézet tanterve mindezeknek gondos figyelembe vételével 
épült fel. A tantestület, mely a munka készítésében részt vett, 
igyekezett felhasználni mindazt, amit a tudomány e téren felderített 
s alkalmazta mindazokat a tapasztalati tényeket, amelyek az intézet 
12 esztendei gyakorlatából leszürődtek.

Nézzük már most közelebbről a munkának azt a részét, 
mely feltett kérdésünk első részével áll összefüggésben. Ez a 
tanterv.

Itt mindenek előtt azokat a tárgyakat látjuk felsorolva, 
amelyeknek keretében a gyengetehetségü gyermekeket bizonyos 
ismeretek birtokába juttatni lehet. Az egyes tantárgyaknak csoportok 
és osztályok szerinti heti óraszáma is meg van itt állapítva. Ez a 
kimutatás, mely „Általános óraterv“ elnevezést visel, a hozzá 
értőnek magában is sok mindent elmond, de a laikus előtt 
bővebb magyarázatok nélkül holt betűk és számok. Nem hiányzik 
azonban a munkából ez sem. Csak hátra kell lapoznunk a 
tantervhez írott utasítás általános részéhez s ott rövidre foglalva 'f 
megtaláljuk a kívánt tájékoztatást. „A gyengébb képességű gyer
mekek tanításának célja; a tanítás fokozatai; a növendékek 
csoportokba való sorozása; az elsajátítandó ismeretek mennyisége; 
a tanításnál követendő elvek; a tanítás és nevelés viszonya az \ 
oktatásban“ című fejezetek alatt. Ezekben megragadhatják figyel
münket a következők. /

A gyengetehetségüek oktatásánál megelégszünk azzal, ha a 
gyermekek meglévő képességeit annyira kiműveljük, hogy a 
társadalomban helyet foglalhassanak és szerényebb munkakört
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tölthessenek be. E cél elérésére az intézet 8 fokozata áll rendel
kezésre, melyből 2 az előkészítésre, 6 pedig a rendszeres okta
tásra esik. Az előkészítő csoportok tárgyai: az érzékszervek 
fejlesztése (szemléltető gyakorlatok, érzékszervek gyakorlása), a 
foglalkoztató gyakorlatok és a játék. Mind a két csoportban a 
heti órák összege 18—18. A hat felmenő osztályban általában 
ugyanazon tárgyak szerepelnek, mint az elemi népiskolában. 
Eltérés pld. az, hogy a földrajzi, történelmi és természetrajzi 
ismeretek itt szülőföldismeretek elnevezés alatt vannak egybefog
lalva, nemkülönben más az egyes tantárgyakra fordított heti 
órák száma is. Az összege a heti óráknak az alsóbb osztályokban 
28, a felsőbbekben 32.

A tervezet szerint nem föltétlenül szükséges, hogy minden 
gyermek az összes előírt fokozatokon keresztül haladjon, mert 
a növendékeknek csoportokba, illetve osztályokba való sorozá
sánál az egyének fejlettségi foka az irányadó. De még az is 
megengedhető, hogy egyik tárgyat a gyermek magasabb csoport
ban, másikat pedig alacsonyabb osztályban tanuljon. Erre való 
tekintettel a tanórarend ugyanazt a tantárgyat minden osztály 
számára egy és ugyanazon időre írja eiő.

A tulajdonképen tantervi rész azon az elven alapszik, hogy 
a gyengetehetségüeknél az egyéneknél tapasztalható feltűnőbb 
képességbeli különbségek miatt az elsajátítandó ismeretek meny- 
nyiségét előre szorosan meghatározni nem igen lehet. Ezért csak 
főbb vonásaiban, a gyakorlati élet általánosabb szükségleteinek s 
a gyermekek átlagos értelmi képességeinek figyelembe vételével 
írja elő a tanítás anyagát. Főelvkéní azonban odatűzi elénk ezt: 
„Amit közvetlenül a gyermekek elé nem állíthatunk, az tanítás 
tárgyát nem is képezi.“ Okos, bátor kijelentés ez s megvalósítása 
szerintem még az elemi népiskolában is nagyon kívánatos és 
helyes volna.

A tárgyak közűi első helyen találjuk feltüntetve az érzék
szervek fejlesztését, amely cím alatt a szemléltető gyakorlatokat 
és az érzékszervek gyakorlását különböztetik meg. Mind a kétféle 
gya orlatok csak az előkészítő csoportokban fordulnak elő s 
körük a tantermen kívülre nem terjed. E tárgy keretében történik 
a beszédhibák javítása is.

A foglalkoztató gyakorlatok az előkészítő csoportok növen
dékeinek ügyesítését s az önálló cselekedetek elvégzésére való 
képesítését célozzák.

Cx.



A játék hasonló rendeltetésű, de a kicsiny gyengetehetségű 
gyermekek kedélyének élénkítésére is hivatva van.

A felmentő osztályok tárgyai közül a hittan után, melynek 
tanítása az egyházi hatóságok által jóváhagyott tanterv alapján 
történik, az olvasás és irás következik. Az első osztályban az 
Írott és nyomtatott kisbetűket, a kétjegyű mássalhangzók kivételé
vel, a második osztályban pedig a többi betűket kívánja taníttatni 
a tanterv. A III. osztálytól kezdve az olvasás tanítás és az irás 
fogalmazás tanítása külön-külön órákon történik, a gyakorlati 
irányzat szem előtt tartásával.

A beszéd- és értelemgyakorlatok a három alsó osztályban 
taníttatnak és pedig akként, hogy az I. osztályban a tanterem, a
II. osztályban a lakóház és környéke, a III. osztályban a község 
és határa képezi a tanítási kör középpontját.

A felsőbb osztályokban a szülőföldismeretek képezik a 
beszéd- és értelemgyakorlatok természetes folytatását. Ennek kere
tében földrajzi, történelmi, alkotmánytani, természetrajzi, természet- 
tani és egészségtani ismeretek fordulnak elő.

Számtanból az 1. oszt. számára a 10-es számkör, a II. oszt. 
számára a 20-as számkör, a III. oszt. számára az 50-es számkör, 
a IV. oszt. számára a 100-as számkör, az V. oszt. számára az 
500-as számkör, a VI. oszt. számára pedig az 1000-es számkör 
van előírva.

A rajz mint külön tantárgy a III. oszt. kezdve fordul elő s 
tanítása ugyan olyan elvek szerint történik, mint az elemi nép
iskolában.

A torna oktatás csoportok szerint történik, nemre és képes
ségre való tekintettel. A torna tanításnál nagy szerepet játszanak 
a svéd rendszerű gyakorlatok; a testi elhajlásban szenvedő gyer
mekeknél pedig a speciális gyógytorna.

Az ének a kedély nemesítés szolgálatában ájk
A kézimunkákat külön tanulják a fiúk, külön a leányok. 

Utóbbiak az u. n. női kézimunkákban gyakoroltatnak, a fiúk pedig 
agyagmunkákat, gyékény és szalmafonást s kefekötést tanulnak.

A tantervhez írt utasítás általános és különös részre oszlik. 
Az előbbit már fentebb szóvá tettem s így most csak a különös 
részről kell még egyet-mást elmondanom. Tizenkét fejezetben el 
van itt mondva, mind az, ami az egyes tantárgyak tanításánál 
figyelembe veendő. Minden fejezetnél találunk tananyag részlete
zést és módszeres utasításokat. A tananyag részletezésének arra 
adnak útmutatást, hogy miként kell a tantervben csak általános-

Mire s hogyan tanítsuk meg a gyengeíehetségíí gyermekeket ? 2^1



Ságban megjelölt tananyagot kisebb részletekre, elemekre bon
tani. A módszeres utasítások pedig többnyire oly alapelveket fej
tegetnek, amelyeknek a gyakorlatban való megvalósítása a gyen
getehetségű gyermekek sikeres oktatásához vezethet. Nem állíta
nak fel törvényeket, nem mondják ki. hogy erre és erre csakis 
ezen és ezen módon lehet és szabad megtanítani a gyermekeket, 
hanem csakis tanácsokkal szolgálnak és igyekszenek megkönnyí
teni a tanár munkáját.

Akár részleteiben, akár egészében tekintsük is a budapesti 
állami gyógypedagógiai nevelő intézet új tantervét, csak elisme
réssel szólhatunk róla s hisszük, hogy hazai első ily fajta intéze
tünk jövendő munkáját az eddiginél még eredményessebbé teendi.
A tantervet különben a többi internátusos intézetek is kötelesek 
használni. Szó volt arról is, hogy a kisegítő-iskolák is ezt tekint
sék irányadónak, de mivel az iskolák ez időszerűit mén mincse- 
nek kieg eszi tv£__gLöJkészitcy osztályokkal s az externátusi rendszer 
mégis más beosztást követel, a kisegítő^ iskolák számára más tan- j 
terv kiadását-batározták-eUlletékes helyen.

A magam részéről fölötte kívánatosnak tartanám, hogy a 
gyengetehetségüek oktatásügye legalább a főbb kérdésekben,
— mint aminő a tanterv is, — egységes szempontok szerint birál- 
tatnék el, s nem tétetnék lényeges különbség externátus és inter- 
nátus, fővárosi és vidéki kisegítő-iskola között.

No de az idő majd csak meghozza ezt is s az ügy mun
kásainak egymáshoz közeledésében tisztázni fogja az eszméket.

Egyelőre érjük be azzal, ha kiki alkot úgy és olyat, amint 
legjobb tehetségétől kitelik, mint ezt az áli. gyógypedagógiai £' 
nevelő intézet tanári testületé is tette. Cx,
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Törvényes rendelkezések a  gyógypedagógiai 
o k ta tás i illetőleg a külföldön.

2. Ha az iskola hatóság a kerületébe tartozó eskóros gyer
mek létezéséről szerez tudomást, gondoskodhat arról, hogy az 
ilyen gyermek számára a közoktatási osztály által elismert iskola, 
vagy intézet létesüljön,

3. A jelen szakasz értelmében a hatóságnak joga van fel
állítani, megszerezni és fenntartani elismert iskolákat s azok 
kibővítéséhez, átalakításához a közoktatási osztály által jóváhagyott 
összeggel és módon hozzájárulni.
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4. Az iskola hatóságnak joga van más iskola hatóság terü
letén élő s ott tanításban részesülő ilyen gyermekek után a fel
merülő költségeket fedezni.

5. Az iskola hatóság gondoskodik arról, hogy időről-időre 
minden gyermek megvizsgáltassék, nem fejlődött-e annyira, hogy 
rendes népiskolába járhasson; a vizsgálat a szülő kívánságára 
bármikor megejthető, feltéve, hogy az előző vizsgálat óta hat 
hónap eltelt; ha a hatóság a v.zsgálatot nem teljesíti, ezen tör
vény ellenére cselekszik.

6. A közoktatási osztály nem ismerhet el iskolát, ha a jelen 
törvény hatálya után egy egy épületben több, mint 15 gyermek 
helyeztetik el s ha több mint 4 ilyen épületből áll.

3. -§. Az iskola hatóság a véleménye szerint reászoruló 
szellemileg és testileg fogyatékos gyermeknek iskolába kisérésé
ről, vagy szállításáról gondoskodhat

4. §. 1. A szülő kötelessége az 1876. évi népoktatási tör
vény szerint, hogy gyermekeinek iskoláztatásáról gondoskodjék, 
ezen kötelesség a fogyatékos gyermekek szülőire is fennáll, ha 
azok a 7 éves kort elérték s a lakóhelyen számukra intézet, vagy 
iskola áll fenn. A kötelesség alól azon ok, hogy a gyermek ve
zető nélkül nem járhat, nem mentesítheti a szülőt.

2. Olyan eskóros gyermeket illetőleg, aki a 7 évét már be
töltötte, az iskola hatóság törvényes intézkedést tehet, hogy a 
gyermek eskórosok intézetébe felvétessék s ha a szülő ezen ren
delkezéseknek eleget nem tenne, úgy tekintessék, mintha az 1876. 
évi népoktatási törvény ellen vételt volna s vele szemben ennek 
megfelelőleg kell eljárni.

5. §. Az 1893. évi törvénynek a (vak és siket gyermek) az 
ellátásra szolgáló intézetek elismerésének tanúsítványára vonatkozó 
s a 7. §-ban foglalt rendelkezése, a szükséges módosításokkal 
a fogyatékos és eskóros gyermekek számára szolgáló intézete
ket illetőleg is alkalmazandó, kivéve, ha a kiadásokhoz való hoz
zájáruláshoz magán források nem szükségesek.

6. §. Az 1893. évi törvény (vak és siket gyermek) 5. §. (az 
iskola hatóság jogai s kiadásai) a szükséges módosításokkal a 
jelen törvény alapján való működésnél is hatályban maradnak. 
(Az 1902. évi 42. t.-c. e szakaszt hatályon kívül helyezte.)

Ha a községben van iskolaszék, ez a jelen törvény értel
mében rendelkező kerületi iskola hatóság költségeihez való hoz
zájárulás alól felmentetik s ahol az iskola hatóságot a városi 
tanács képezi, a költségek azon kerület hozzájárulásából fedezen- 
dők, amelynek ők hatóságát képezik.

7. §. A közoktatási osztályt semmi törvény nem akadályoz
hatja meg, hogy állami hozzájárulást ne nyújtson a fogyatékos és 
eskóros gyermekek számára szolgáló intézeteknek olyan összeg
ben és feltételek mellett, amilyent a közoktatási osztály megállapít.

8. §. 1. A fogyatékos és eskóros gyermek szülője a tanítás 
költségeihez olyan összeggel s módon tartozik hozzájárulni, 
mint az a vak és siket gyermek szülőire az 1893. évi törvény
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9. §-ban megállapíttatott; ennek behajtása is azonos módon tör
ténik.

2. A jelen törvény alapján nyújtott segély a gyermek szü
lőjét semmiféle jogaiban nem korlátozhatja.

3. Segély nem adható, ha a gyermek más iskolába jár, mint 
a mit a szülő okszerűen kiválasztott, valamint meg nem tagad
ható, mert a gyermek különösen elismert intézetbe jár vagy 
nem jár.

9. §. A szegényügyi hatóság az elismert osztály, vagy in
tézet költségeihez a közoktatási osztály részéről megállapított 
mértékben hozzájárulhat a jelen törvény értelmében azon tanulók 
után, akik vagy dologházban, vagy valamely intézetben, vagy 
tápszülőknél helyeztettek el a gyámhatóság részéről.

10. §. A jelen törvény szerint az iskolahatóság részéről 
felállított intézetbe nem keli, hogy felvegyen olyan gyermeket, 
a) aki más iskola hatóság területén él, vagy véleménye szerint 
azon hatóság területén illetékes;

b) aki dologházba, vagy más intézetbe helyeztetett el a 
gyámhatóság részéről, kivéve, ha a költségekhez a kérdéses két 
hatóság részéről közösen megállapított összeget hajlandó meg
fizetni.

11. §. Az 1870. illetve 1893. évi népoktatási törvénynek 
megfelelőleg a fogyatékos és eskóros fiú, vagy leány 16 éves 
koráig gyermeknek tekinthető s a tankötelezettség ilyen gyer
mekre a 16-ik életévéig terjed s az ilyen gyermek el nem von
ható sem egészben, sem részben az iskola látogatásától.

12. §. A fogyatékos és eskóros gyermekek vallás oktatása 
az elismert intézetekben olyan módozatok szerint kell, hogy tör
ténjék, mint azt az 1893. évi népoktatási törvény (vak és siket 
gyermekek) 8. §. követeli.

13. §. Minden iskolahatóság köteles a közoktatási osztály
nak a követelt jelentést beküldeni; ez utóbbi pedig tartozik a 
képviselőháznak ezen intézetek előző évi fejlődéséről és műkö
déséről évente jelentést tenni s egyúttal felsorolni azon intéze
teket, melyek elismerést nyertek, esetleg visszautasíttattak, az el
utasítás indokolásával.

14. §. jelen törvényben ezen kitétel, „iskola“ olyan intéze
tet jelent, ahol fogyatékos, vagy eskóros gyermekek laknak és 
taníttatnak és bármely más intézményt, ahonnan a gyermekek 
elismert intézetbe, vagy iskolába járnak : a többi kitételek ugyan
azt jelentik, mint a vak és siket gyermekekre vonatkozó 1893-iki 
törvényben kifejezést nyertek.

15. §. Jelen törvény címe 1899. évi népoktatási törvény 
(fogyatékos és eskóros gyermekek.)

Pótlás az 1899. évi elemi népoktatási (fogyatékos és eskóros 
gyermekek) törvényhez. (VII. Edward 3. 1903. jul. 21.)

1. §. 1. Az 1899. évi elemi népoktatási törvény (fogyatékos 
és eskóros gyermekek) 2. §. 6. pontjában foglaltaktól eltekintve 
az iskola tanács időről-időre szabályozhatja azon intézetek elis-



mérését, ahol egy épületben több mint 15 fogyatékos, vagy eskó- 
ros gyermek neveltetik, vagy amely intézet 4 ilyen épületnél töb
bel is rendelkezik.

2. A jelen törvény értelmében készített szabályzat a törvény- 
hozás mindkét házának, ha a képviselőház együtt van, három 
hét alatt előterjesztendő ; ha ülések nem volnának, a következő 
ülés megkezdésétől számított 3 hét alatt és ha a szabályzat a 
törvényhozás bármelyik házának részéről 15 nap alatt kifogásol- 
tatnék, a kifogásolt szabályzat, vagy annak kifogásolt szakasza 
végre nem hajtható.

Franciaország.
Az 1882. évi március 28-iki törvényben a siketnémák és vakok 

tankötelezettsége a 6—13 éves korig is benn értetődik; de a tör
vény ezekre vonatkozólag kimondja, hogy megfelelő oktatásukról 
rendeleti utón fog intézkedés történni. Az állam a törvény ezen 
rendelkezésével azonban csak Ígéretet tett, mely még a jövőben 
váltandó be (Sarrien minister beszédéből.)

A kisegítő-iskolái törvény.
A francia senátus 1909. év február 11-én a kisegítő-iskolák 

számára hozandó törvényt első olvasásban letárgyalta. A törvény 
szerzőiként Léon Boureois, Paul Strauss, Gasquet, Charleí és 
Baguer tekintendők és következőleg hangzik:

1. §. Községek és járások kérelmére mindkét nembeli ab- 
normis gyermekek számára (imbed! s szellemileg elmaradott) 
állíthatók:

1. Kisegítő osztályok, nyilvános elemi iskolákhoz kapcsoltan ;
2. Önálló kisegítő-iskolák, melyek napközi otthonnal, vagy 

internátussal kapcsolatosak.
2. §. A kisegítő osztályokba 6—13 éves gyermekek vehetők 

fel. A kisegítő-iskolák a tankötelezettséget a 16-ik évig terjeszt
hetik ki, amennyiben egy azon időben iskolai és kézmü okta
tásban részesítik növendékeiket. A kisegítő osztályok azon növen
dékei, kikről megállapíttatott, hogy az iskolán kívül képtelenek 
valamely iparágat elsajátítani, kisegítő-iskolákba vehetők fel.

Súlyosabb esetekben, mikor a gyermek nevelése a család
ban nem eszközölhető, az internátusos intézetekbe való felvétel
nél ily gyermekek előnyben részesítendők.

3. §. Egy kisegítő osztályba sem vehetők fel mindkét nem
beli gyermekek.

A kisegítő-iskolák egyazon igazgatás alatt két elkülönített 
csoportot foglalhatnak magukban, egyet fiuk, egyet leányok 
számára.

4. §. A berendezésre, nagyobbításra nyújtandó állami segély 
(subvention) az 1885. évi június 20-iki törvény szerint állapít
tató meg.

5. §. A kisegítő-iskolák és kisegítő osztályok közönséges 
kiadásai azon községeket és kerületeket terhelik, amelyek alapi-
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tották. Más községek és kerületek is hozzájárulhatnak a fentar- 
táshoz. Az oktatás költségeit az állam viseli, az elemi- és maga
sabb iskolai oktatásra vonatkozó feltételek alapján.

6. §. Valamely kisegítő iskola más község, vagy kerület 
területén is felállítható, ha abba az illető község, vagy kerület 
beleegyezik.

Oly esetben a növendékek illetőségi helyük iskolahatósága 
alá tartoznak. (Lásd 11. fej.)

7. §. A kisegítő-iskolák és osztályok tantestületei ugyanazon 
jogokat és előnyöket élvezik, mint a nyilvános elemi iskoláknál 
működők.

lnternátusokban a felügyelettel megbízhatók.
Az igazgatókat és igazgatónőket a miniszter nevezi ki.
Az osztályvezetőket a tanfelügyelő előterjesztésére a prefek

tus nevezi ki; ezek elsősorban azon jelöltek sorából választan
dók ki, kik a szellemi fogyatékosok oktatására külön oklevelet 
szereztek. (Szakképesítés.)

Felügyelőket és felügyelőnőket az intézeti vezető javaslatára 
a prefektus nevezi ki.

8. §, A kisegítő-iskolák és osztályok személyzete a törvé
nyes járandóságokon kívül, — a nekik kijelölt munkakör szerint 
— pótlékot, vagy természetbeni járandóságokat is élveznek.

A szak-oklevéllel rendelkezők, a kisegítő-iskoláknál és osz
tályoknál tartó működésük alatt 300 frank működési pótlékot 
kapnak.

9. §. A kisegítő-iskolák és osztályok alapítását elrendelő 
miniszteri rendelet közelebbi utasításokat határoz meg a létesí
tendő intézetek számára a következőkre vonatkozólag:

(Vége következik.)

HAZAI HÍREK.
Cházár András emlékezete. Szeptember 24.-e a magyar 

siketnéina-oktatás története kezdetének évfordulója. 1799. szept. 
24-én írta ugyanis boldogemlékü jólészi Cházár András, Gömör 
és több vármegyék táblabírája amaz emlékezetes első levelét* a 
Magyar Kurir szerkesztőjéhez, melyben a siketnémák bécsi inté
zetének meglátogatásakor támadt érzései, benyomásai alapján fel
hívta honfitársait egy magyarországi siketnéma intézet felállítására.

Tudjuk, hogy a hazai siketnémák első intézete, az ezen levél 
nyomán támadt mozgalomnak köszöni alapítását. (Vác, 1802.)

* V. ö. Emlékkönyv a siketnémák váci kir. országos intézete 100 éves 
fennállásának ünnepe alkalmára 60. lap.
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Ezért a siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanári testületé, az 
intézet 100 éves fenállásának ünneplésekor elhatározta, hogy e 
napot örök hálája és kegyelete jeléül Cházár András emlékezeté
nek szenteli. A folyó évben immár a hatodik Cházár ünnepélyt 
rendezte a váci testület.

Az ünnepély a szobor megkoszorúzásával kezdődött, ahol 
Borbély Sándor igazgató rótta le a kegyelet adóját.

Az estélyen Záborszky Árpád tanár mondott nagy tetszéssel 
fogadott, költői hasonlatokban gazdag beszédet, amelyet rövid 
kivonatban közlünk a következőkben:

Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet!
Szeretett kartársaim !
Ma, amikor hazánk siketnéma-oktatásügye már ragyogva 

tündőklik, s mint a fejlődő bimbó ékesen bontja ki színeit, 
fényét, illatát az egész hazában: nem feledkezhetünk meg 
arról a fenköltlelkü férfiúról, kinek emléke fel-fellobog az 
évtizedek csillogó szárnyain s hire átragyog az enyészet ho
mályán; arról a nagy emberbarátról, kinek kristálytiszta szi
vében nemes eszme kélt, s ki az elhagyottak néma ajakára 
a keresve-keresett gyógyító írt — meglelte ; arról a páratlan 
hazafiról, ki édes hazánk számára tőkét teremtett, melynek 
kamatját a ma élvezi, mert mint a költő is mondja:

„Minden munkás kéz és elme közkincs,
Mely megszerezve, a célt emeli.“

S vájjon ki volt-e férfiú? — Mindnyájan tudjuk: — jólészi 
Cházár András. S mi tette őt naggyá? — Szerető szive, mely 
még ma is ránk hinti sugarát, mint a hogy a jószívű forrás 
önti kifogyhatatlan vizeit a szomjúhozóknak. Igen ! szomjú- 
hozzuk a szeretetet, mert a szeretet a boldogság alap feltétele. 
A boldogság utáni vágy pedig mindenkiben megvan. A gyer
mek, a férfi, az agg mind boldogulni akar, mind a boldog
ságot keresi. De a boldogságot kevés ember találja meg. 
Hiszen, ha kissé körülnézünk a világban: mindenünnen pa
nasz sír felénk, hogy boldogtalan az ember. Hogy is lenne 
boldog?! Az önzés rabságában. Pedig a boldogsághoz 
mindenki eljuthat, de csak a szeretet szárnyán. Ezt az utat 
jelölte meg jólészi Cházár András —- mondván : „Boldog, a 
boldogtalanok boldogítója.“ A boldogtalanokat pedig szeretet 
nélkül boldogítani nem lehet. Tehát a boldogtalanság egye
düli orvossága — a szeretet, amely többet ér minden tudo
mánynál, minden dicsőségnél. Mert a tudomány ki nem elé
gít, a hír, a dicsőség csak addig kecsegtet, amíg el nem 
értük. De a szeretetet, ha egyszer megizleitük / mindég kí
vánjuk, mert csak ez boldogít egyedül. S ha a szeretet min
den ember szivét egészen át fogja hatni, akkor nem lesz 
boldogtalan. Nem lesz nyomor, mert a nyomort megszünteti 
az irgalmasság.
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Szárnyat ölt lelkem s száll-száll eszmények honába, földi 
szépség fölé. Az enyészet homályán gyógyító, boldogító 
eszmék ragyognak át. Egy fenkölt elme gyámoiítja a szegé
nyeket, szünteti a nyomort, s a gyöngeségek gyógyításával 
építi a hazát! . . . . Ez jólészi Cházár András: a szeretet, 
a jótevés magas eszméje, apotheozisa! A mások boldogsá
gának keresője s a magáénak megtalálója.

Óh, ha minden ember — úgy, mint Cházár András — 
a boldogtalanok boldogításában keresné a maga boldogságát, 
hogy megváltoznék egyszerre az egész világ képe. Egyszerre 
megszűnnék a nyomor, mer! nyomornak lenni nem szabad. 
Fájdalom, hogy nyomorultakkal tele van még a világ!

Nagy kötelességek terhe vár még tehát mi reánk. Ezért 
szomjúhozzuk a szeretetet. Az igaz szeretetet, mely — mint 
jólészi Cházár András szeretete — tettekben nyilvánul. Mert 
Demoszthenesznél is szebben beszél a tett. A szó lehet hamis, 
a cselekedet meg nem csal. . . .

Cházár András nagy szelleme ! Áraszd hát szivünkre sze
reteted tengerének sugarát, mellyel a nyomorultak ezreit kö
zelebb emeljük a tökéletesség örök világához, amellyel szün
tessük a nyomort s magunkat tegyük boldoggá. Úgy érez
zük: szellemed velünk van, bennünk él. Hiszen a szeretet 
háza, melynek fundámentumát te raktad le édes hazánkban, 
mai napig is fennáll, virágzik s immár szülőanyja ama szám
talan intézetnek, melyekben a siketnémák megnyílt ajkai hir
detik alkotó szereteted halhatatlanságát.

Szeretet kartársaim! Ne fogyatkozzunk meg a jólészi 
Cházár Andrástól örökül kapott szeretetben, ha intézményün
ket csapások is érik s e nagy testületen egy-egy árnyvonás 
is mutatkozik. Egy időtől fogva a viszontagságok eltűrése 
volt osztályrészünk. De amint a múltban le tudtuk küzdeni 
Cházár András szellemével az ellenmondásokat, úgy a jövő
ben is el fogjuk tudni hárítani a nemes törekvéseink útjába 
álló akadályokat és megingathatatlan léptekkel haladhatunk 
tovább nemes hivatásunk nehéz ösvényein. Mert amíg Chá
zár András szeretetének ereje tartja fenn ez intézményt, addig 
romba nem dőlhet! . . . .

Jólészi Cházár András emléke legyen hát áldott! Ragyog
jon szerető lelke a jövőben is a siketnémák tanárai előtt. 
Legyen önzetlen élete, emberszerető lelke az a tükör, melybe 
tekintve megértsük fennmaradásunknak, hírnevünknek alap- 
feltételeit, meg nem ingó törvényeit!

*

Most pedig, midőn e serleget kezembe veszem, képzele
tem előtt nemes fenségében a vérszerződés jelenik meg.

Az ősmagyarok vérüket ontották a serlegbe, hogy meg
pecsételjék általa esküvésüket. Mi szivünk, lelkünk csatornáit 
nyitjuk meg, hogy megtöltsük e serlegből jólészi Cházár 
András szeretetével.
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A magyar népet a vezérek kiömlött vére tömörítette tör
hetetlen, egységes nemzetté. Minket jólészi Cházár András 
szeretetével.

A magyar népet a vezérek kiömlött vére tömörítette tör
hetetlen, egységes nemzetté. Minket jólészi Cházár András 
szeretete forrasszon egybe. És ha ők a múltban karddal, mi 
a jövőben a munka diadalával fogjuk és akarjuk szeretni 
édes hazánkat, ahol követendő példaként Cházár András 
élete ragyog felénk.

Úgy legyen! Ürítem e serleget jólészi Cházár András 
emlékezetére.
Megjelentek az ünnepélyen a váci kartársak hívására a bu

dapesti, kecskeméti és szegedi testületek küldöttei.
ÍSIggA távolabbi intézetek levélben, táviratban fejezték ki az 
ünneplőkkel való együttérzésüket. K.

Látogatások. A vakok budapesti orsz. intézetét a követ
kező iskolák látogatták meg. Szeptember hó 17-én Répay Dániel 
igazgató-helyettes tanár és Strauch Gyula vezetésével a budapesti
II. , állami tanítóképző intézet IV. a) és b) osztályainak növendékei; 
szeptember hó 23-án Láng Mihály igazgató és Marcelly Kornél 
tanár vezetése alatt az aradi állami tanítóképző 42 tanulója; 
Szeptember hó 30-án a Lovag és Sziget-utcai községi elemi iskola
III. a) és b) leányosztályának növendékei, október hó 1-én Pongrác 
Margit és Szabó Erzsébet vezetésével a Bezerédi utcai elemi is
kola IV. b) és c) leányosztályának növendékei, október hó ó-án 
a VII., István-úti főgimn. IV. osztályának növendékei dr. Horváth 
Gyula tanár vezetése alatt.

A v. és k. minisztérium az 1909. évi 113343. sz. rendele
tével megengedte, hogy Éltes Mátyás, a budapesti állami kisegítő 
iskola igazgatója, a f. tanévben a szaktanács üléseire meghivassék.Halálozás. Krakker Kálmán a váci siketnéma intézetnek 
buzgó gondnoka f. évi szept. 29-én elhunyt. Temetése impozáns 
részvét mellett okt. 1-én ment végbe. Nyugodjék békével.

Gyűlést tartott szeptember hó 25-én Vácon a siketnéma 
intézeti tanárok orsz. egyesületének választmánya, melyet —- mint
hogy az elnökség azon meg nem jelenhetett — Klis Lajos, örö
kös tb. elnök vezetett. Klis Éajos köszönetét fejezte ki a választ
mánynak az egri közgyűlésen tb. elnökké történt megválasztásá
ért. A választmány ezen első találkozás alkalmával szeretette! 
köszönté elnökét.

Tudomásul vette a választmány, hogy 1. Cirkvenica tengeri 
fürdő igazgatósága, az egyesület tagjai részére fürdői kedvezmé
nyeket biztosít; 2. Stern Ottó, stadei kartársunk megadta az en
gedélyt „Die Éntwickelung dér Konsonanten“ című művének 
lefordítására. 3. Pécs szab. kir. város tanácsa a siketnémák tan
kötelezettségére vonatkozó törvényjavaslat-tervezetére tett felter
jesztéseinek miként történt elintézéséről kérdezősködött. Értesít- 
teíni fog, hogy illetékes helyen e tárgyról még nem döntöttek.
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A siketnémák jogvédelmének ügyében határoztatok, hogy a 
dr. Balogh Jenő egyetemi tanár úrtól szerzendo tájékoztatás után, 
a váci és budapesti testületekből alakulandó bizottság irányítsa e 
dolgot. A dr. Balogh Jenő tanár úrral folytatandó tárgyalásra és 
a második értekezlet összehívására a titkár küldetett ki.

Elhatározta a választmány, hogy az egyesület lapjában Hi
vatalos rész cím alatt új rovat nyittassák, s az abban közölt dol
gok levélbeli közlés természetével bírjanak. A Vasvári Pál szo
borbizottság kérésére a választmány — tekintettel a hazafias célra 
— hozájárulást határozott. Az 1903. 1904.-i Évkönyvekből még 
meglévő néhány példányra határozta a választmány, hogy azok 
darabonkiní 50 fillér beküldése ellenében bérmentve adhatók 
postára.

A folyó ügyekkel kapcsolatban ismertette végül a titkár az 
állami tisztviselők kolozsvári (III.) kongresszusára benyújtott javas
latokat s újólag figyelembe ajánlotta a nevezett egyesületbe való 
belépést. k.

Véglegesítés. A vall. és közokt. miniszter úr a 113455 1909. 
számú rendeletével Varsányi Ferenc és Balázs Qéza kartársainkat 
állásaikban véglegesítette.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Németország legtöbb államában most rendezték a kisegítő 

iskolai tanerők fizetését. E szerint az ily iskola vezetője a rendes 
tanítói fizetésén kívül 1000 Márka nyugdíjba is beszámítandó 
pótlékot élvez. A tanítók 250—300 M. a tanítónők 100—150 — 200 
Márka nyugdíjba beszámítandó pótlékot kapnak.

Franciaországban jelenleg Páris, Bordeaux, Lyon, Levallois- 
Perret, Angers és Tours városokban vannak kisegítő-iskolák (éco
les de perfectionnement).

Oroszországban eddig egyetlen egy kisegítő iskola van: 
Moszkvában. Ky.

VEGYES.
A Magyar Gyógypedagógia 1909. évi évfolyamára előfi

zettek, illetve járulékaikat beküldötték: Hirschler nővérek Budapest 
10, Séra Lajos Budapest 10, Eberstein Ferenc Temesvár (félévre) 
5, Tóbik János Budapest (félévre) 5, Fodor Anna Budapest (ne
gyedévre) 2 K 50 f.

Budapest, 1909. október 10.
A Magyar Gyógypedagógia kiadóhivatala nevében:

Éltes M átyás, pénztáros 
Vili., Mosonyi-utca 6.

Bichler I. nyomása, Budapest, lit., Lajos-utca 94. szám.



Nagyméltóságú Minister Úri 
Kegyelmes Uram I

Excellencziád kegyes volt csekélységemet, a f. évi március 
hó 30-ától április hó 4-éig tartott — s a vakok sorsának javítására 
irányuló nápolyi nemzetközi Congressusra, a magyar kormány 
képviseletében kiküldeni.

Van szerencsém a Congressus lefolyásáról — és a tárgya
lásoknak eredményéről, a vakok olaszországi intézeteiről — vala
mint azon benyomásaimról, miképen lennének a tett tapasztalatok 
hazai oktatásügyünk fejlesztése érdekében érvényesíthetők, az aláb
biakban megtenni tiszteletteljes, lehetőleg rövidre fogott jelenté
semet.

A Congressus, március hó 30-án az aostai herceg által, a 
király mint a Congressus fővédnöke képviseletében, a városi kép
viselőtestület, a szervező bizottság, a külföldi államok képviselőinek 
és az érdeklődő közönségnek jelenlétében nyittatott meg. Elnökül 
Vitali, a vakok milánói intézetének igazgatója választatott.

A szokásos megnyitó után, az elnök megemlékezett arról, 
hogy éppen 100 éve annak, hogy a vakok ügye Franciaországban 
felkaroltatott és Valentin Haüy volt az, aki e tekintetben hathatósan 
működött közre! Főleg pedig a legalkalmasabb Írásbeli művelő
dési eszközt, a Braille-féle pontrendszerü írást köszönjük a vak 
franciának, miért is hálásan kell erről megemlékeznünk.

I. TÁRGY.

Az első tárgy, mely megvitatásra került, a következő volt:
Mely gondoskodásban kell a vakokat főleg gyermekkorukban 

részesítenünk, különös tekintettel érzékszerveikre, hogy jövendő ér
telmi nevelésük fejlődjék és a látókét megközelítse. Előadó Dr. 
Treves volt a kísérleti pedagógia tanára Milanóban.

Bevezetőleg azt fejtegette, hogy a vakok oktatásánál köve
tendő alapelvek, az általános nevelési alapelvektől nem teljesen 
eltérők. De mivel a vak a külvilágról s annak ezerféle dolgairól 
és alakjairól egészen más felfogással bír, különleges kell, hogy 
legyen kiképzése is.

A vakok nevelésénél, első sorban az érzékszervek kiművelé
sére kell törekednünk, és a legkülönbözőbb alkalmakat kell meg
ragadnunk arra, hogy a külvilággal érintkezésbe léphessenek; mint-

. . 21 Magyar Gyógypedagógia.
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®§y pótolva a sors mulasztásait. Első sorban, a tapintási érzék 
igényel különös ápolást. Csak igy érhetjük el a vaknál, az ép ér
zékszerveknek megfinomodását — illetve azok nagymérvű alkal
mazkodását, amely igen gyakran meglepően fejlődik és helyet
tesíti a látást A vakok különlegességei az oktatásnál mutatkoz
nak, s ezen különlegességek kiegyenlítése feladatunk. Miért is a 
tanításnak fontos feladatát képezi az igen élénk — és gyakran 
hátrányos képzelődő tehetséget helyesbíteni, amennyiben az hely
telen irányban nyilvánulna. Ez, a reális szemléltetés útján történik, 
mint ahogy ez Frőbel és Pestalozzi alapelveiben nyer kifejezést 
és különösen a németországi steglitzi és königsthali vakok előké
szítő osztályaiban, gyakorlatilag eredményesen megvalósíttatik az
által, hogy a vakok önműködését, szemléltető — majd construktiv 
módon megindítja. Ez az egyetlen mód, mely úgy a látót, mint a 
vakot, valódi megértésre és egyéni működési hajlamának szabad 
nyilvánítására vezeti. Emellett azon irányban kell odaadással tanul
mányokat és rendszereket megállapítanunk, amely oldalról a vakok 
még képezhetőknek mutatkoznak.

Előadó további tárgyalása folyamán tudományos rendben és 
indokolva érinti azon pontokat, melyekben a vakok oktatásának 
a látókétól különböznie kell. Első sorban rámutat megfelelő szem
léltető eszközök megválasztásának szükségére. Itt utal Kunz igaz
gató (lllzach) kitűnő földrajzi és természetrajzi dombornyomáséi 
képeire, valamint ugyanennek jól átgondolt methodikai programm- 
jára, mely az 5—6 éves tanidőre megállapíttatott s melyből az 
első évek anyaga arra szolgál, hogy a vak lelki és természetadta 
képességei helyesen és teljesen kihasználtassanak. A tanítás mellett 
naponta több órán át a vak physikai nevelésére fordítandó gond. 
Panaszolja előadó, hogy még igen sok oly tanszer van a vakok
nál alkalmazásban, mely alig különbözik a látóknál használtak
tól; ami annyiban veszélyes, mert sok oly dologról beszéltetünk 
velük, melyekről nincs helyes fogalmuk és pedig azon okból, 
mert a szemléltető eszközök nem a vakoknak alkalmas tapintható 
módon szerkesztettek, vagy mert az intézetek ily eszközökkel egy
általán nem rendelkeznek. Fontos e részben, hogy az 1907-ben 
Hamburgban tartott német tanítói Coogressus által felállított köve
telmények teljesíttessenek: hogy szükséges speciális és jól meg
választott szemléltető eszközök szaporításáról gondoskodnunk. A 
tanerőket illetőleg bebizonyosodott, hogy a legjobb módszer mel
lett is, külön szakképesítéssel kell birniok.

Tudnia kell a tanítónak, mit kell tanulóitól követelnie.



Ami az érzékszervek élettanát illeti, kiemeli Treves, a syn- 
thétikai tapintó érzék mellett, a belső tapintási érzések jellegzetes 
sajátságait; az izomérzés és szótagolási érzések jelentőségét a 
beszédnél és éneklésnél. Az izomérzés módszeres fejlesztésének 
szükségét hangsúlyozza, mint amelyeknek különös értéke van 
nagyon nagy tárgyak elképzelésénét, mint épületek, oszlopok, nagy 
távolságok, melyek nem tapinthatók s nem foghatók fel kézzel, 
csak abstractió és nagyobb méretekre való átvitel útján.

Dr. Treves ez okból a következőket gyakoroltatta vak gyer
mekekkel :

a) A kar bizonyos mozgásait, az alkar hajmásával.
b) Távolsági gyakorlatokat (különböző távolságait a kéztőnek 

a fejtől) lemérésekkel és vezényszóra gyakorolva.
c) Egyenes és görbe vonalakat, méreteik és irányuk szerint 

értékelve; vízszintes és függőleges vonalak képzését, hosszúság 
szerint. Négyszögek, derékszögek, háromszögek, körök rajzolását. 
Ilyen szemléltető megnevezések, — melyeket azelőtt a vakokkal 
nem voltak képesek megértetni, — elsőben eredeti nagyságban, 
később nagyobb méretekben is megértethetők a vakokkal.

Arról van most szó, hogy a jelzett módszerek oly irányban 
fejlesztessenek, hogy a vak fokról-fokra megismerkedjék a moz
gási, nagyságbeli és távolsági képzetek mentői nagyobb mennyi
ségével ; melyeket értékelni, megállapítani azon szóbeli jelzésekből 
kell, melyeket a látóknál használunk.

A kézimunkákhoz szükséges tapintási képesség, mely ipari 
munkáinál megélhetésre van hivatva a vakot képesíteni, különösen 
fontos. Ennek is az izomérzés fejlesztése képezi alapját.

II. TÁRGY.
Mely tantárgyak azok, melyeknek az elemi iskolai tananyagra 

szorítkozva s megelőzve a speciális ipari, művészeti és szakmabeli 
oktatást, leghathatósabban elősegítik az ifjú vakok elmebeli fejlő
dését? Melyek ezen oktatási fokon a legcélszerűbb foglalkozások 
az iskolán kívül és milyen mérvben vehetik azok a tanulók idejét 
igénybe ?

(Tárgyaltatott dr. Romagnoli Massai (Toscana) tanár, a bolognai 
vakok intézetének volt tanulója által).

Utal arra, hogy most készülnek a törvények, melyek az elemi 
oktatásra vonatkoznak; miért is, ezidőszerint a tanítók részéről tehe
tők még javaslatok, melyek az illetékes hatóságok által felülvizs
gálhatók és esetleg a vakok oktatásánál érvényesíthetők. A siket-
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némák oktatása terén Olaszországban nagy a haladás, ami a vakok 
oktatásánál, sajnos, még nincs meg. A siketnémák tanítói részéről 
évek óta szakbeli képesítés követeltetik; míg a vakok tanítóira 
vonatkozólag ez még nincs törvényesen előírva, bár kívánatos 
lenne.

A vakok iskoláira nézve különösen fontos, jellegzetes szakok 
a következők:

1. A szemléltető oktatás, melynek a tapintásból kell kiindul
nia. Itt az ideje, hogy a vakot, annak különleges módja szerint 
kezeljék. A szemléltető oktatás érdekében folytatott szenvedélyes 
harc, nagy változást idézett elő a vakok oktatásában és pedig nem 
fontoskodó értelemben, hanem nagy vonású és fontos elvek tekin
tetében.

2. A geometria, a szemléltető alaktan, első és főfontosságú 
dolog a vakok oktatásánál. Az elemi alapformák pontos ismerete 
alapvető fontosságú az elvont dolgok ismeretéhez; és pedig úgy 
a vakok iskolájában, mint a későbbi életben. A geometriai alakok 
a gyakorlati életben sokszor használatosak és értékesíthetők. Ha a 
tanulók sétálnak, tudniok kell hová mennek. A célt meg kell velük 
ismertetni, s útközben sok gondolkodni valót kell nekik feladni. 
Könnyen lehet a tanulóknak geometriai formákban gyakorlati Út
mutatást adni, egy előre tervezett sétához. Pl. Házunktól elmegyünk 
N. házához; onnan vissza a vasúti utcán le s a vasúttól ismét 
haza. Így egy nagy háromszöget Írunk le, illetve teszünk meg. 
Négy öt hatszögeket szintén első sorban az intézet környezetében 
vezetünk be, hogy a vak tárgyilagosan és geometriailag gondol
kozzék és sétáljon és az alatt a világ alatt, melyet bejár ne egy 
üres tért képzeljen el, hanem olyant, mely tele van élő lényekkel 
és élettelen tárgyakkal, s ebből mentői többet tapasztaljon s magát 
tájékozza.

A földrajz, az intézeti ház ismeretéből (helyismeret) haladjon 
a haza ismeretéhez (honismeret) és tovább fejlődve a föld
leíráshoz (földisme), melyhez a növény-, állat- és emberisme 
is tartozik; mindez felfogható szemléltető módon, hogy ezáltal a 
vak értelmisége fejlődjék.

Egy másik kérdés, hogyan éljen a vak, hogy magát érvénye
síthesse ?

E részben a vaknak hazája viszonyai szerint kell alkalmaz
kodnia. Egy angolhoni vakot másképen kell az életre előkészíteni, 
mint egy olaszt. Minden ország figyelje meg a maga különleges
ségeit és legyen figyelemmel a vakok szükségleteire; valamint



azok értelmi fokára is. Kell, hogy a vak beleélje magát a saját 
környezetébe épúgy, mint a látó; mivel a világ nem alkalmazkodik 
az egyesek szerint.

Egy további kérdés, részesült-e a vak a szükséges elemi 
oktatásban, vagy részesült-e magasabb fokú képzésben ? Minden 
fokon legyen tekintettel a tanító, miiyen fokú képessége van a 
vaknak. Ezen tapasztalatok alapján kell azután a vakot a képzett 
tanítónak magasabb ismeretekre és tapasztalatokra rávezetnie. A 
gyakorlati élettel azonban, állandó kapcsolatban kell lennie, ha 
boldogulni akar.

4. A zenében is szeliemképző módon kell a vakot vezetni. 
A tanító legyen e tárgyban is művész, legalább a tanítás tekinte
tében.

5. A nyelvtanító ne a grammatizálásban keresse főfeladatát. 
A nyelvalakokban való tájékoztatás, mindig szellemképző ténykedés 
legyen.

6. Minden a gyakorlati használatra irányuljon, hogy kellő 
ügyességre és a vakok számára alkalmas valamely foglalkozáshoz 
vezessen.

Ne legyen a vak már mint tanuló sem a szobára szorítva; 
menjen a kertbe, a városba, falura stb.

Figyelmeztessük mindig a vakot: Ma ide, holnap oda megyünk. 
Céltudatosság a kirándulásoknál kölönösen fejlesztőleg hat a szel
lemi képességekre. Mindez azonban csak akkor jár kellő ered
ménnyel, ha a gyakorlati célt szem előtt tartva, akaraterővel hajtatik 
végre; azzal a szándékkal, hogy a vakot lehetőleg sokoldalúan 
figyelmeztetjük, a számára egyébként ismeretlenül maradó tárgyakra, 
viszonyokra, melyek őt környezik, s illetve ezekre saját tapasztala
taival rávezetjük.

Éhez szükséges, hogy a vak állandó érintkezésben legyen a 
természettel annak tárgyaival, — az állat, növény és ásványvílág- 
ból, — valamint a természeti tüneményekkel: eső, napfény, szá
razság, áradás, hó, jég, zápor. Sokszor a vaknak eközben bizo
nyos irtózást, indokolatlan félelmet kell leküzdenie; de ez a vakok 
képzéséhez tartozik, hogy önmagukat neveljék és a szükséges 
dolgokra, ha kell, erőltessék magukat; mivel később erkölcsileg is 
önállókká kell lenniök. A morális önképzés feltétele azonban, hogy 
mindenről positiv fogalmuk legyen s azt meg is őrizzék.

Egyebekben, nincs szükség a vakok nevelésében rendszeres 
programúira, pedáns iskolamesteri egyoldalúságra.

A játéknál sohase unatkozzék a vak ; E célból ne mindig az
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intézetben játszék, hanem menjen az istállóba, pajtába, mezőre, 
erdőbe, műhelybe és oly játszótérre, ahol más gyermekek is gyüle
keznek. Jó ha állatokkal is bánik. Az egyszerű labdázásnál is van 
alkalom a gondolkozást fejleszteni. E célra alkalmat nyújt azon 
körülmény, mennyi mindenféle gyakorlat kínálkozik annak meg
ítélésére, honnan repül a lapda, hova esett, milyen távolságra esett 
le, mily irányban gurul stb. Tehát különleges érzékszervi gyakor
latok szükségesek.

Játékközben alakok szerkesztésében is gyakorolja magát a 
gyermek; melyeket homokból, agyagból stb. formál; készítsen 
állatokat, mindenféle alakokat, házakat s egyébb épületeket.

Ne legyen korlátozva tapasztalataiban, élményeiben, bírálatai
ban; ellenkezőleg gondolkozás! képessége reális módon fejlesz- 
tessék. Minden a játék szellemétől függ; a szellem éltet. A tanító 
tegye feladatává, hogy kímélje meg a vakot az önmagával való 
foglalkozástól, nehogy magános nyugalmában töprengjen; arra 
törekedjék inkább, hogy mentői többet tegyen, önmagából mint
egy kilépjen.

Sokat játsszék a vak és sokféleképen. Az az idő, melyet ne
velői vezetés mellett játékra fordít, nincs elveszve. Ilyen neveléstől 
azonban még távol állunk. Még mindenütt 8—9 óráig 9—10 
óráig tanulnak 10—11-ig olvasnak; mindig csak tanulnak! A játék 
rovására. A jövendőbeli zenésznek, tanítónak, a vak székfonónak 
és minden iparosnak szüksége van későbbi érvényesüléséhez: a 
gondolkozási képesség gyakorlására, a gondoikozási képességnek 
a gyakorlati élet által való fejlesztésére.

A vita során felhozatott, hogy a kézimunkáknál van valami köte
lező ; de inkább a felnőttre nézve, mint a gyermekekre. Ez utóbbiaknál 
ne legyen a foglalkoztatás iparszerü gyakorlás. Legyen az tulajdon- 
képeni kézimunka, kiegészítő oktatás. Legyen a nevelés házias, ne 
kaszárnyaszerü szigorral véghezvitt, amire a kisebb intézetek alkal
masabbak.

Ajánlva lett, hogy legyünk figyelemmel a gyengébb képes
ségre is, úgy látszik, fogy az intelligensebb vakok száma. A kor
mányok a nevelés szelleme tekintetében nem tehetnek semmit; a 
tanítók dolga, hogy a nevelés szelleme, az elemi szemléltető 
oktatás módszere szerint történjék, ami a gondolkodás természetes 
fejlesztésére vezet.

A referens azon egyéni óhaját fejezi ki, hogy a pedáns óra
adás szelleme változzék meg. Az oktatás módja szemléletiessé, 
közvetlen belsőleg összefüggővé alakuljon. Sok tornászás az egyé
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niség kialakulását eredményezi; különösen a szabadgyakorlatok 
fejlesztik a vak izomérzését. A testi gyakorlatok is hasznosak az 
egészségre, a gyakorlati életben szükséges ügyességre és a jellem
képzésre, mivel a vakok általában félénkebb természetűek. Általában 
azonban legyen a vakok oktatásánál a főkövetelmény a szellem 
kiképzése a gyakorlati életre.

Végül az egyik felszólaló felhívja a figyelmet, hogy az elő
adó maga is vak, hallgassunk tehát arra, amit képzett vak, tapasz
talatai alapján, a modern vakoktatástól remél.

III. TÁRGY.

Van-e olyan, a látók által űzött iparág, melyben a munka- 
elosztás révén, a vak munkája előnyösen érvényesülhetne. Esposito 
Gianni Gennaro nápolyi tanár előadása.

Van nehány iparág, melyet kizárólag látók űzhetnek; a leg
több, hasznot hajtó munka, nehéz a vaknak. Már az intézetben 
nehéz a kézimunka-oktatás. Később nőnek a nehézségek, miért is 
az intézeti kézimunka-oktatás utasításai jók kell hogy legyenek. 
A bevezető oktatás a vaknak időpazarlással jár a látókéhoz képest; 
mivel felfogásuk nehezebb s amíg a látók egymást támogathatják, 
a vakkal folyton kell a fogásokat érzékeltetni és magyarázni. Ennek 
dacára munkáik szigorúan biráltatnak és vételnél a látókéival össze- 
hasonlíttatnak, miért is a kivitelt illetőleg szigorú velük szemben 
a követelmény.

Az a feltevés sem áll, mintha a vak különös képességgel 
bírna a zene iránt. Mindazonáltal nem hagyandó figyelmen kivül 
a zene, mint kereseti ág, sem a conservatoriumban, sem az inté
zetekben. Manapság még sok az orgonista és zongorázó, kik 
hangversenyen lépnek fel Újabban a kiterjedtebb kézimunkát 
jelölték meg a vakok képzése feladatául; de e téren sem verse
nyezhet legtöbbjük a látókkal. Kefekötés, székfonás, palackbefonás 
a leggyakoribb foglalkozásaik; de erre nem mindannyian alkal
masak. Sok függ hajlamaiktól, vérmérsékletüktől, képességeiktől. 
Itt felmerül a kérdés, képes-e a vak nagyobb telepeken, vegyi 
laboratóriumokban, üzletekben alkalmazást nyerni ? Már más Con- 
gressusokon is tárgyaltatott a kérdés, ez okból újból érett meg
fontolásra tűzzük e kérdést, hogy megvilágosítsuk. A látónak mél
tányolnia kell a vak munkáját. Arról van szó, hogy inkább a látók 
jöjjenek a vakok műhelyeibe és egészítsék ki ezek munkáit s te
gyék eladásra alkalmasakká. Az ipari oktatás igy kiterjedtebbé 
lenne tehető. A vakot, a látókkal, függetlenebb munkássá lehetne



tenni. Az ipari oktatás legyen alapos az intézetekben és a kilépők dol
gozzanak az intézetekkel kapcsolatban. Nem az a cél, hogy minden vak 
önálló műhelyt nyisson; már csak a költségek szempontjából sem. 
A vakot fel lehetne venni a látók ipari vállalataiba, mint részmunkást.

A vita során megállapították, hogy oly munkákat kell keresni, 
melyeket a vak könnyen végezhet s melyek bizonyos vidékeken 
kelendőek, mint seprők, porolók stb. így napi 2 frc. kereset lenne 
elérhető. A keresetképesség fokozása fontos követelmény. Az ipar
iskolák és az ipari oktatás reformra szorulnak. Éhez szükséges, 
hogy korán jussanak az intézetekbe, s ne 12—13 éves korukban. 
Az intézetek küldjék növendékeiket látók műhelyeibe is, hogy ott 
folytathassák a tulajdonképeni technikai munkás tanfolyamok Elvül 
szolgáljon, hogy a vakok munkáit a látók egészítsék ki. Nagy 
városokban ez könnyen kivihető s mindkét részre előnyös. Schweiz- 
ban ez a gyártörvénybe ütközik. Németországban egész kaszár
nyák kötelezve vannak, hogy kefeszükségleteikeí a vakok intéze
teiből fedezzék. Ellenkezik a fenti elv az eddigi üzleti gyakorlat
tal is, mely kizárólagosan vakok készítette munkát fogad el, s jó 
lelkiismerettel mint ilyent ajánl és hoz forgalomba. E részben a 
helyi viszonyok mérvadók. Nagy intézetek számtalan tárgyat ké
szíthetnek, melyeket kis intézetek nem képesek előállítani. A paler
mói intézet igazgatója hangsúlyozza, hogy Olaszországban sok a 
kosármunka és 2—5 frc. napi keresetet biztosít a vakoknak; Emel
lett teljesen önálló munka. Említi, hogy vevői még nem küldöttek 
vissza hasznavehetetlen árut. ód munka a vakok sorsa javításának 
alapfeltétele. Ugyanígy nyilatkozott Terresi igazgató a vakok íló- 
renzi intézete részéről. A Congressus gyakorlati vívmányául kívánja, 
hogy nyomassa ki a vakok intézetében készített összes ipari ter
mékek jegyzékét. Minden ország tanulmányozza a saját módjait 
és eszközeit, melyek a vakok sorsának javítására alkalmasak. Japán 
képviselője hangsúlyozza, hogy náluk a Másságé minden műszer 
nélkül, igen kedvelt. Úgy férfiak, mint nők tanulják. Brüsselben 
7 Masseur működik, mint ezt a belgák jelzik. Neuschüler dr. 
Rómából említi, hogy amely vak Masseur akar lenni, mint segéd 
valamely kórházi orvos mellett kell, hogy működött légyen és úgy 
elméleti, mint gyakorlati vizsgát kell tennie. Felhivatott a figyelem, 
hogy mint tanítók és nevelők alkalmaztassanak a vakok, miért is 
nyelvismeretükre, melyre van képességük, súly fektetendő. Végül 
kiemeltetett, hogy a vakok ipari üzemének tárgyalására a nemzeti 
Congressusok alkalmasabbak, mint a nemzetköziek, mivel első 
sorban a helyi viszonyok mérvadók.

298 Dr. nárai Náray-Szabó Sándor



jelentés a vakok ügyében tartott nápolyi nemzetközi Congressusról. 299

IV. TÁRGY.

Mi a végcélja a vakok intézeteibe felvett női vakok oktatásá
nak és nevelésének ? Valamely élethivatásra, munkásnőknek vagy 
a családi háztartásban hasznosítható tagokká nevelendők-e, avagy 
oly irányban, hogy a felnőtt vak nők, vakok vagy látók intézeteiben 
hasznosíthassák magukat. Előadó Vitali, a vakok milánói intézeté
nek igazgatója.

Bevezetőleg általánosságban megjegyzi előadó, hogy ezen a 
női vakok kézimunkára nevelésére vonatkozó kérdésben, az a 
főszempont, melyek a nők által űzhető iparágak közül a legalkal
masabbak, amikor már a vakok intézete tanfolyamát elvégezték ?

Ezt az intézetbe való belépésüknél megállapítani alig lehet; 
függ a tehetségtől, ügyességtől, szorgalomtól és az illető ráter
mettségétől, egészségügyi szempontból is.

Ezen előre nem látható körülmények folytán legjobbnak 
tartja, ha semmiféle határozott megállapodás nem történik. Nem 
kell semmiféle irányzatot kiküszöbölni; ellenkezőleg mentői több 
utat nyitva tartani.

Az általános tanterv legyen három osztatú. Elemi oktatás, 
női kézimunka és zeneoktatás. Az iskolai és kézimunka tanfolyamon 
valamennyien vegyenek részt. Ha az tűnnék ki, hogy valakinek 
nincs zenei tehetsége, a zene elhagyandó. Minden oktatás neve
léssel jár karöltve, ennél fő a jellemképzés; szükséges, hogy 
képességeik öntudatára ébresztessenek a vakok. Az a közvéle
mény, hogy a vak munkaképtelen, befolyásolja magát a vakot is, 
különösen ha tétlenségre hajlamos. Ezen hajlam ellen kezdettől 
küzdeni kell; meg kell őket győzni, hogy sokra képesek s a 
nehézségek csak kétszeres munkásságra kell hogy ösztönözzék. 
Ez a felfogás biztos irányt jelöl, erősíti a jellemet, a kitartást és 
a legszebb eredményre vezet. Leküzdendő hiba a vaknál a büsz
keség, csökönyösség, önfejűség. Dicséretük folytán azt képzelik, 
hogy rendkívülit képesek létrehozni, pedig csak relatíve jó az, 
amit produkálnak. így könnyen képzelődőkké válnak és a tanácsot 
nem fogadják kellő szerénységgel. Ha most a különféle foglalko
zásokat és élethivatásokat, melyekre intézetekben a nőket képezni 
kell, közelebbről akarjuk meghatározni, ezek:

1. Egyéni munkák a kilépett növendékek családjában. Ez az 
a gondoskodás és ellátás, mely előadó szerint legmegfelelőbb, 
mert legtermészetesebb, még ha néha a családoknál terhes is, 
mert még sem helyes, ha a család vak tagjától elfordul. A köz
jótékonyság segítse a családot, de ne pótolja kötelességeit. A



hozzátartozóról gondoskodni természeti törvény. Sok esetben pedig 
a családra egy ilyen tag áldásthozó is lehet. A családi életben a 
női vakok hasznothajtóbbak a férfiaknál; erre vannak a nők 
teremtve, úgy a szegény, mint a vagyonos családnál, a tisztaság, 
rend és hűség elemévé lehet a nő és megakadályozhatja a ház látó 
tagjait, hogy házon kivül keressenek szórakozást. Előadó erre több 
példát említ.

A házi foglalkozás lehetősége és hasznossága céljául szol
gálhat az intézeti oktatásnak és nevelésnek. Néhány intézetben 
egyenesen ily irányban történik gondoskodás. Nagyobb leányok 
gondoskodnak a könyvek karbantartásáról és a kisebbek munkái 
rendbentartásáról, a padok leporolásáról, a hálószobák gondozá
sáról. Erről Angelo Pensa a bolognai intézetben követett eljárást 
ismertető irata tájékoztat.

2. Közös collectiv foglalkozások. A női vakok élete a család
ban, kívülről jövő munkával. Kevés a vagyonos vak, a munkára 
tehát szükség van. A munkájuk ugyan nem sokat jövedelmez, de 
előnye a pontosság és állandó elfoglaltság. Ezt elérjük, ha a ház
ban rendezünk be műhelyeket. Az intézetek adják a munkát, melyet 
a házba küldenek és a kész munkát fizetik. A díjazásnak inkább 
az illető szükségletéhez kell arányban lennie, mint a készített mun
káéhoz. A választandó középút a vak javára kell, hogy szolgáljon. 
A közös foglalkoztatás ezen módja a családban előnyös; van kár
pótlásuk, keresetük; a családot nem keil elhagyniok, nincs szüksé
gük kíséretre. Emellett ezt vidéken is lehet alkalmazni. Milanóban 
van ez alkalmazásban, elég kedvező eredménnyel. Az a feltevés, 
hogy a női kézimunka később, a leányok egy részének az inté
zetből való kilépésük után, főfoglalkozása lesz, a leányok főfoglal
koztatása tekintetében irányadó kell, hogy legyen az intézeti okta
tás ideje alatt is. Kiválasztandók a legkönnyebben készíthető oly 
munkák, melyek a vidéken a legkelendőbbek.

3. Külső műhely munkák, melyektől naponta hazajárnának a 
munkásnők. Ilyen a Zirotti-féle, a milánói vakok intézetével kap
csolatban; de csak férfiaknak, több év óta áll üzemben, nagy 
hasznára a vakoknak. Reggel jönnek a munkára, este hazajárnak. 
Bérük 1 írc. bár néha nem szolgálják meg. Ha többet keresnek, 
többet kapnak. Ünnepnapokra is kijár a frank. Ezt női munkásnők 
részére is kibővíteni tervezik.

Ennek a rendszernek előnye, hogy olyan munkákat is űzhet 
nek, melyek otthon nem művelhetők. Ilyen közös műhelyekben 
egy látó munkaíanító a könnyen értékesíthető munkákat bevezet
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heti és kiegészítheti. Ily műhely oly segédeszközöket is nyújthat, 
mint pl. varrógépet, melyet a szegények otthon nem szerezhet
nének be. Nagy hátránya a külső műhelynek, hogy az ide-oda 
kisérgetés sok időt rabol, ha családtag eszközli is a kisérést, ha 
pedig idegen végzi, költséges.

4. Belső, az intézettel kapcsolatos műhelymunka, melyet az 
intézet fizet. Ebben a munka biztosítva van, valamint a fizetés is, 
a szabadság azonban korlátolt és ez az elkülönzött élet hanyag
ságra és elégedetlenségre vezethet.

5. Belső műhelymunka a munka díjazása mellett, mely azon
ban nem az „otthon“ által közvetitteíik, hanem a vak munkásnők
nek kell mindent megszerezni. Ez a vezérelv a steglitzi intézeti 
otthonban. Az otthon csak lakást nyújt, külön szobákkal, saját Ízlés 
szerint berendezve, közös munkatermekkel üdülő és étteremmel. 
A vakok kapnak lakást és élelmet, de bizonyos díj ellenében. 
Ezen rendszer előnye, hogy az életben biztosítja a támogatást és 
egyéni szabadságot nyújt. Amily kitűnő ez a rendszer elméletben, 
gyakorlati kivitele kevésbbé sikerült. A folytonos megfeszített munka 
lakás és élelemért és ruházatért, állandó nehéz munkára kénysze
ríti a vakokat, mely erejükkel nem áll arányban, korán elvénülnek 
és idő előtt korházba kerülnek. Amennyiben azonban a munka 
humánus mértékre le volna szállítható, mihez szükséges volna a 
jótékonyság oly neme, mely az önérzetet nem sérti, hanem díjak 
kitűzésével ösztönöz és a takarékosságra való hajlamot biztosítja, 
az ily berendezés ideálissá válhatnék. A munka, a kereset s mind
kettőnek arányossága biztosíttatnék így.

6. Közös munka vallásos célra szolgáló alapítványi helyen. 
Ilyen található Párisban a Maison religieuse des Soeurs de Saint 
Paul. Ebben vakok és látók dolgoznak. Több vak tanít, mások 
dolgoznak, főkép írnak és nyomtatnak Braille könyveket és zene
műveket, melyek a francia vakok művelődését szolgálják.

Egyéni foglalkozás alatt értjük az olyant, mely a gyakorlat
ban tökéletességet, egyéni képességet feltételez és egész különös 
feltételektől függ, csak igen kevés vak számára való; ilyen lenne :

7. A tudományos tanítás. E részben Vitaiinak más a nézete, 
mint Romagnolinak, ki a bolognai intézet tanítványa volt és előnyt 
ad az ily képzésnek. Vitali ezt nem helyesli. Ehhez különleges 
képesség szükséges, úgyszólván geniaiitás, amilyen kevés akad ; 
azután nehéz helyei találni az ilyen számára, feltéve, hogy a kor
mány adna az ilyeneknek diplomát.

8. Tudományosan képzett női vakok találhatnának elfoglalta-
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tást a vakok intézeteiben a női osztályokon s itt előny volna nekik 
a látók felett adandó, különösen a kézimunkák tekintetében. Elő
készítő osztályokban és gyermekkertekben, vegyes osztályokban 
is jól beválnak.

9. Mint elemi tanítónők nyilvános iskolákban is alkalmaznak 
Olaszországban vak tanítónőket, bár ritkán, ha képességük jellem
beli előnyökkel párosul, hogy a vaksággal járó fogyatkozások 
ellensúlyoztassanak. Pedagógiai munkájuk a iátok által kiegészít
hető és tökéletesíthető.

10. Magasabb iskolákban, gimnáziumokban, lyceumokban, egye
temeken is sikerül néha helyet találniok. Mentői jobban fejlődnek 
azonban tudásban, annál könnyebb vagy nehezebb lesz helyzetük. 
Nehezebb a kívánt ismeretek foka és módja szerint, könnyebb 
viszont, mert a magasabb fokú oktatás nem egyéniség, hanem 
általános formákban alkalmazkodik a hallgatókhoz s így a fegye
lem követelménye kisebb, mert nem csak az előadók felügyelete 
által tartatik fenn, hanem inkább a hallgatók magasabb kora, 
nagyobb műveltsége révén. Ezen egyetemi tanárság volna az 
ideális állás a művelt vak tanítók és tanítónők számára, mert csak 
előadásra és magyarázatra szorítkozik.

11. Irodalmi és tudományos publikációk tartására lehet tehet
séges vakot képesíteni. Példa reá Keiler Helénnek önmagáról írt 
életrajza. Prof. Romagnoli kitűnő szónok és publicista, társa ebben 
Clelia Al'egri kisasszony. Bemutatja előadó Mária Motta költemé
nyeit, aki a milánói intézet tanítónője.

12. Zeneoktatás. Vak nők mint zongora- és énektanítónők 
szerepelhetnek vagy mint orgonistanők úgy a vakok, mint nyilvá
nos iskolákban, amint tényleg fordulnak elő esetek. A vak nők 
nyilvános orgonistanői alkalmazását azonban tiltják a szabályok. 
Ez azonban remélhetőleg hatályon kivül fog helyeztetni. Ritka eset, 
hogy vak nő mint zongora-, hegedű- vagy énekművésznő önállóan 
szerepelhessen; de volt eset, pl, hogy Milanóban egy alkalommal 
Dal Verme énekesnőt egy az ottani vakok intézetéből való vak 
leány helyettesített, aki 2 napi tanulás után, a „Gioconda“ szere
pét, közmegelégedésre elénekelte.

13. Kézi és ipari munkák is léteznek vakok számára. Ilyenek 
Braille könyvírás, átültetés, nyomtatásból Braille írásba, zeneművek 
másolása. Braille könyvek nyomtatása. Pia Tolomei kisasszony 
havonkint kétszer megjelenő zenefolyóiratot ad ki. Ingyen helyi
séget, typusokat és nyomógépet kap. Megszerzi a compositiókat, 
veszi a papirt, expediái és jól megél belőle. Más foglalkozás
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a Másságé, gépvarrás és kötés. Ez új és elég terjedelmes szakma, 
melyet át kell engedni a vak nők kezdeményezésének és foko
zódó képességeinek. Főtörekvés kell hogy maradjon a törekvés 
új munkanemekre és kelendő tárgyak előállítására, melyek foko
zódó keresetet biztosítanak.

V. TÁRGY.

Vájjon célszerű-e, hogy oly betegeknek, akik előreláthatólag 
vakságra vezető szembajban szenvednek, a teljes igazságnak meg
felelő felvilágosítást nyújtsunk oly célzattal, hogy még relatív látó
képességük alatt, jövendő állapotuk folytán előálló helyzetükre elő
készülhessenek. Előadó dr. Neuschüler tanár Rómából.

Referens szabad előadásban figyelmeztet, hogy a vakok közül 
az így születettek és a később megvakulók különféleképen gon
dolkodnak sorsuk felől és különböző módon is kezelendők. A 
vakon született, aki veszteségét nem is tudja kellőképen értékelni, 
abban megnyugszik. A megvakult érzi vesztesége egész súlyát, 
ismeri a különbséget előbbi és mostani állapota között és világos, 
nyomasztó előtte sorsa.

Azon szembajosoknál, kikre teljes megvakulás vár, a kitűzött 
kérdésre egyik és másik irányban is adható felelet. Gyakran igen 
komplikált viszonyok állanak fenn a nehéz szembetegek kezelése 
körül, kiknél a teljes vakság bekövetkezése valószínű, mivel annak 
megállapítása kívántatik, amit az orvos maga sem tud biztosan. 
Nem szabad annak előfordulnia, hogy ma az orvos biztatást nyújt 
s holnap megvakul az illető. Mit gondoljon vagy mondjon az 
ilyen orvoshoz a beteg ? Ez okból kívánja a szellemileg magasan 
álló dr. Javai: Mondjuk meg a szembajosnak az igazságot, hogy 
előre tudja sorsát. Az orvosnak tehát nehéz a feladata nemcsak a 
tulajdonképeni hivatása, de betegének psychológiai megítélése 
tekintetében is. Az orvos kellő kiképzése a szemgyógyításban már 
magában is fontos feladat. Szemorvosi cursus minden klinikán 
absolut szükség. A szemorvosi tudomány művészet, melyet önálló 
gyakorlatban csak azok űzhetnek, akik elégséges tanulmány alapján 
erre tényleg képesítve vannak. Ami a tárgyban említett kérdést 
illeti, az előadó követeli:

1. A szembajost megfelelőleg ki kell tanítani és biztosan 
tájékoztatni.

2. A beteget azonban értelmi állapota, vérmérséklete és jel
leme szerint kell megítélni és ezekre tekintettel a közléseket meg
tenni.
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3. A felvilágosítás az igazságnak megfelelő legyen. A fenye
gető vakságról tehát az illető, annak szülői és hozzátartozói előtt 
nem szabad az igazságot elhallgatni.

4. Kötelessége azonban emellett a szemorvosnak a beteget, 
kinek megmondta a valót, belsőleg megnyugtatni.

A vita folyamán Prof. dr. Maré Dufour Lausanneból kiemeli, 
hogy a különféle belső és külső szembajnál nem mindig oly 
egyszerű a kimenetelt megjósolni. A különféle szembajos külön
féleképen is képzeli el a vakság sorsát. Némelyek egész külö
nös eszméket és gondolatokat táplálnak. A lehangolt szembete
geket felbátorítani főfeladata az orvosnak; hozzá kell lassanként 
szoktatnia sorsukhoz, arra előkészítenie. Éhez egész különleges 
nevelés szükséges a betegnek, hogy lelke a sorssal való küzde
lemben megedződjék.

Ha a szembajos nem kérdezősködik sorsa felől, ne nyugta
lanítsuk. Egy német orvos erre azt jegyezte meg: Nem is kétséges, 
hogy a szemorvosok, ha tőlük világos, nyilt, igaz választ kérünk, 
a dolog állapotát az igazságnak megfelelőleg állítják elénk; jelen 
esetben tehát a megvakulást bevallják, ha az biztosan előrelátható. 
Ne feledjük azonban, hogy egy ilyen közlés a beteg lelkületét 
igen előveszi és ellentmond az orvostól megkívánt kíméletes tény
kedésének, ha végső szükség nélkül az utolsó reménytelen ítéletet 
kimondja. Egy olasz szemorvos említi, hogy a németek, svájciak, 
osztrákok nyugodtabb Charaktere igazolja ezt az említett késlel- 
kedő eljárást; de Olaszországban az emberek mindjárt mindent 
tudni akarnak, ha valamely kedves hozzátartozójuknak szemevilágá- 
róí van szó. Erre azt válaszolta egyik német szemorvos: Mit keres 
a szembeteg orvosánál ? Vigaszt és segítséget, javulást s ha lehet 
gyógyulást. Ha a diagnózisban nem történnek hibák, határozottan 
tudjuk, hogy egyik vagy másik páciensnél mily szembajjal van 
dolgunk. Ha azonban arról van szó, hogy felvilágosítást nyújtsa
nak a betegség tartamáról és kimeneteléről, még a legügyesebb 
szemorvos sem képes minden esetben absolut biztos választ adni 
a megvakulás vagy meg nem vakulás tekintetében. Egy orvosnak 
egyik páciensénél 22 évig húzódott el a megvakulás. Egy most 
80 éves nő 60 évig tartó súlyos szembaj után vakult meg. 
Ez mutatja, mily nehéz megmondani, hogy mily gyorsan vagy 
lassan áll be a vakság. Elővigyázatra van tehát szükség az or
vosra való tekintettel is. Főleg azonban a páciensre tekintettel kell 
elővigyázatosnak lenni. Csak kevesen veszik a megvakulást ki
mondó határozatot philosophikus nyugalommal; legtöbbnél heves
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lelki ingerületek lépnek fel, melyek folyományaképen egy még 
előállható javulást hátráltató zavarok léphetnek fel. Elővigyázatra 
vagyunk hát utalva. Csak egész biztos feltételek mellett és ha a 
vakság közeli bekövetkezés teljesen biztos, szabad egy kategorikus 
kérdésre hasonló választ adni. Rendesen jobb, ha végső reményé
ben megmarad álláspontja mellett és a beteg azon jogából indulva 
ki, mely szerint sorsa felől választ kívánhat: ajánlja dr. Javallat 
egyértelműig, hogy a tiszta és teljes igazsággal tartozunk a szem
betegnek, vaksággal járó sorsa tekintetében.

VI. TÁRGY.

A vakok számára szolgáló patronatus. Előadó dr. Fabbri- 
catore Nápolybái

Fejtegeti, hogy u patronatus célja az elért eredményeket 
megtartani és elérni a még meg nem lévőt a vakok számára. 
Szükséges a patronatus: 1. Oly vakok részére, kik még nincsenek 
intézetben elhelyezve. 2. Olyanok számára, kik intézetből kilépnek. 
3. Később megvakultak részére.

Ezen szakok szerint fejlődő patronatusok feladata különböző. 
Vannak ugyanis esetek, melyekben a vakság teljes szegénységből, 
testi és szellemi gyengeségből származik. Mindaz, ami történik 
e téren, szolgáljon a vakok védelmére és felemelésére. Nem kell 
félni az intézetek és patronatusok versengésétől, mert mindegyiknek 
jut elég feladat. Figyelem fordítandó arra, hogy minden önállótlan 
vak patronatus alá jusson. Főfeladata a praktikus patronatusoknak 
a felnőtt vakok készítette árúk értékesítése. Olaszországban a vak 
Landriano Florenzből, elnöke a nagy olasz segélyegyesületnek, a 
Societá Margheritának. A tárgyalások új világot vetettek, még pedig 
különféle oldalról, azok sorsára, kik meg vannak fosztva szemük 
világától.

VII. TÁRGY.

Az állam közreműködése, a vakok tanítását, nevelését és a 
vakok sociális végcéljait tekintve. Előadó Prof. Leopoldo Urban.

Belgium képviselője Páter Amadeus Stockmann, ki annak, 
hogy a vak gyermek, mint a nép és különösen a szegény nép 
gyermeke egyenjogú a látóval, a tanítást és nevelést illetőleg; bár 
mindenkinek be kell látnia, hogy a vakok a társadalommal szem
ben többet kell, hogy küzdjenek és nem versenyezhetnek a gya
korlati élet küzdelmeiben a látókkal.

A vakokról való gondoskodás történelmi fejlődése szerint
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magánosoktól, közhasznú társaságoktól és egyesületektől indult ki. 
De az államnak is segélyt kel! nyújtania. Behatóbbá válik a magán
kezdeményezés azáltal, ha az állami segítséggel versenyez. És 
absolut szükség az, hogy a segítő actió átható legyen; mert igen 
sok vak él szegényes viszonyok közt. Tekintettel pedig a többi 
fejlődöttebb intézményre és államokra, azt a pedagógiai követel
ményt kell felállítani: feltétlen szükség, hogy a vakok ügye fejlesz- 
tessék és a haladás tökéletesbedjék oly fokra, mint más művelt 
államokban. A pedagógia terén, mint más kereskedelempolitikai 
és socialis téren fejlődni kell, hogy el ne merüljünk a concurren- 
tiában. A jótékonyság humánus alkotásaiban is versenynek kell a 
vakok javára fejlődnie. Belgiumban a magánjótékonysággal vette 
a gondoskodás kezdetét. Csak később keletkeztek állami intézetek; 
az előbbinek azonban nem szabad elnyomatnia; mindkettőnek, ha 
más úton haladnak is, egy a célja. A referens Urbanó tanár kiemeli, 
hogy a vakok oktatása specialitás és különleges methodikai és 
nevelési feladat. A vakok különös figyelmet érdemelnek. Az álta
lános pedagógia szabályai itt is érvényesek és értékesek; de 
módosulnak, figyelemmel a látóképesség zavaraira és elváltozására. 
A jelenkori vak nevelés élet-lélektani feladat. Itt-ott beszélnek uj 
érzékekről, mintha a vaknak más volna a lelke. Az előadó köve
teli a nyilvános és kötelező oktatást a vakok számára. Küzdelmet 
kiván a vakok oktatása mint magánügy ellen, küzdelmet a kizáró
lag egyházi vagy ennek közegei által fenntartott intézmények ellen, 
másrészt kívánja a vakok tanítóinak speciális kiképzését, mint ez 
pl. Németországban a törekvés. Az államnak és az egész társada
lomnak kívánnia kell a vakok oktatásának szervezését, amely legyen 
nyilvános és kötelező, mint az elemi iskolai oktatás. A vak és látó 
érzéki világa azonban különböző; miért is nem engedhető meg, 
hogy a vakok a látók iskoláiban neveltessenek. A vakok felfogó 
képessége más. A vak gyermekben is van tanulási ösztön, de 
minden, amit felfogni képes, a látószerv nélkül kénytelen felfogni. 
A tapintó kéz alapítja meg a vak szerencséjét. A felfogások mate
riális oldalát tekintve, hangsúlyozandó a vaknál, hogy nem képes 
egyszersmind a színt, alakot és a tulajdonképeni anyagot szemlélni 
és felfogni. Hiányzik a szükséges életenergiája és ennélfogva 
kivánja az akarat kiművelését. A vak sokat nélkülöz látása hiányá
nál fogva, amely a látónál a tanulást megkönnyíti. A vak és látó 
tanulási módjai különbözők s mégis a vaknak is a maga külön
leges módja szerint egy természetszerű értelmi fejlődés világában 
kell élnie. A látó értékesíti látóképességét a szemléltetésnél, otthon



és az iskolában, nem élhet tehát a vak sem eldugva. A vakok 
életének kezdetén, sokat foglalkozunk a látókkal való különbség
gel ; később pedig egyszerre úgy kezelnék a vakot, mint a látót. 
Hogyan lehet az a vak képességeinek kiművelése nélkül, ha csak 
tapogatódzni engedjük őket az ő hátramaradottságukban ?

A vakok oktatása szent ügy. Ne maradjon tehát az a sza
badság gyakran elégtelen jótékonyság feladata, hanem legyen a 
modern államé. A vakok nevelése a nyilvánosság ügye; csak az 
állam oldhatja meg azt helyesen és minden igényt kielégítő módon. 
Ne éljen többé a vak alamizsnából. Nyomja rá az állam az általa 
alapított intézetekre a nyilvánosság bélyegét és a nép, mely fizeti 
az állami intézeteket, megtanulja majd az érdeklődést irántuk. Fel
hívja az előadó a figyelmet az olasz jól vezetett intézményekre, 
melyeket laikusok vezetnek; u. m. a bolognaira, turinira, flórenzire, 
genuaira valamint a jelesen organisalt milánóira, (előkészítő gyer
mekkert nevelőintézet és az asiló mondólfóra). Az olasz kormány 
gondoskodott, hogy a siketnémák ügye rendeztessék és tanerők 
képeztessenek e célra; a vakok számára még nem történt ily irá
nyú gondoskodás. Itt tehát az ideje, hogy Olaszország részesítsen 
minden vakot kötelező oktatásban és ismerje el a szaktanító kép
zés szükségét és hajtsa végre. Erre a vak, mint állampolgár, jogo
sítva van. Protestálnia kell a Congressusnak, hogy a vakot kizárják 
a törvényből. Ez ugyan elsősorban a nemzeti Congressusnak fel
adata lenne, de a nemzetközi Congressus, melyen jelezve vannak 
a haladó államok képviselői, szintén foglaljon állást a vakok jogai 
mellett. A vaknak is van joga mindig arra törekedni, mire megvan 
testi és szellemi képessége. A Congressus husvétra Nápolyban 
összegyűlt a vakok sorsa javítása érdekében, ám mondhassák a 
világ összes vakjai a husvét újra eljövetelekor, hogy a Congres- 
suson részt vett művelt nemzetek ténykedése folytán, jobb sors 
jutott nekik osztályrészül.

Előadó a következőkben foglalja össze javaslatait:
1. A vakok oktatása legyen nyilvános és kötelező.
2. Az általános népszámlálásokkal közvetett vagy közvetlen 

kapcsolatban állítassák össze vakok statisztikája 10 évenként.
3. Az állam gondoskodjék elégséges és kellőleg képesített 

tanszemélyzetről és fizesse azt.
4. Részesíttessenek a vakok valamennyi polgári jogokban, 

melyeket a látó élvez (választási jog, aláírásuk jogérvényessége, füg
getlenségük nagykorúságuk esetére és vagyonuk feletti önálló 
rendelkezés).
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A vitánál hangsúlyoztatok, hogy gyámolításban az állam csak 
azokat a felnőtt vakokat részesítse, akik magukat fenntartani nem 
képesek; a közvélemény azt kívánná, hogy az állam valamennyi 
vakot támogasson ; ez messzire vinne az állam mostani kötelezett
ségei mellett. Az állam erkölcsi kötelessége, hogy:

a) minden vak gyermek a neki megfelelő képzésben részesüljön,
b) hogy a támogatásra szoruló, mint gyámolításra jogosult 

kezeltessék.
Egyúttal állami feladatnak tekintendő:
c) hogy az állam minden vakok oktatására szolgáló intézetet 

felügyelete alá helyezzen.
A jelenlegi törekvés a vakok sorsának javítását illetőleg 

vonatkozik:
1. Az oktatás javítására. 2. A sociális gondoskodás emelésére.
Ezen kérdéseknél, Prof. Scuri, a nápolyi vakok intézetének 

igazgatója szerint, mindenekelőtt az eszközök a fontosak, melyekre 
az államnak az oktatási törvény végrehajtásánál szüksége van s 
mely alapvonásaiban 1877-től 1883-ig első sorban az olasz siket
némák számára hozattak s éppen ez okból kívántatik ez most a 
vakok számára, mivel a szükséges anyagiakban nincs hiány és nagy 
szükség van reá. A gondoskodásra való törekvés ne legyen csupán 
szóbeli óhaj, hanem nyilvánuljon tettekben.

G Kuli sweizi igazgató és Congressusi képviselő a követ
kezőkben ismertette nézeteit:

Az állami segítség adja meg az alapot a vakokról való gon
doskodásban és állapítja meg az egésznek jövőjét, a vakok bol
dogulását. Kötelessége és feladata az emberiségnek és főleg a 
keresztény nemzeteknek mindazokról gondoskodni, akik segélyre 
szorulnak. A kezdeményezés történeti tanulságok szerint a közjóté- 
konyságbó! indult ki, de ez nem elégséges, mivel ha jó is, nin
csenek törvényes jogai, törvényes tekintélye és kellő pénzforrása, 
hogy minden segélyre szorulót felkaroljon. Innen van az a hosz- 
szas sajnos tapasztalat, hogy sok vak gyermek nevelés nélkül nő 
fel. Államosítani kellene a magánintézményeket és a tanítást köte
lezővé tenni. Intézkedéseket kell tehát tenni előkészítő iskolák, 
elemi intézetek, műhelyek, asylumok létesítésére. Akik a felnőtt 
vakok közül otthon kellő gondozásban részesülhetnek, családi 
körben legjobb és legtermészetesebb helyen vannak. Figyelembe 
veendő, hogy 1. kor tekintetében első segítség az illetőségi köz
ség részéről nyújtandó, amíg a gyermek a tanköteles kort el nem 
érte. 2, A tanköteles korban az állam feladata az iskoláztatásról
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gondoskodni. 3. A felnőtt vakokkal szemben a mostani viszonyok 
között még nem az állam, hanem a jótékonysági intézmények fel
adata a gyámolítás.

Vakokat gyámolító egyesületek alapítandók tehát és az állam 
kötelességének fogja ismerni anyagilag ily egyesületeket olyképen 
támogatni, hogy céljukat megvalósíthassák. E téren a magán jóté
konyság a felnőtt vakot, a dúsan befolyó jövedelmek révén, ered
ményesen támogatja és erre tág tere is nyílik. így van ez a zürichi 
Cantonban, hol a községi szegény-gondoskodás a nem iskola- 
kötelesekről esetleg gondoskodhatik, az iskolaköteleseket az állam 
taníttatja az államosított intézetben Zürichben. A közjótékonyság 
a felnőtt vakot gyámolítja.

Végeztül az olasz vak pedagógusok a következő határoza
tot hozták:

Azon meggyőződésben, hogy a modern állampolgárok min
den oktatásra alkalmas gyermekének joga van elemi oktatásban 
részesülni, kötelessége az államnak haladéktalanul engedélyezni, a 
vakok számára szükséges különleges iskolák és intézetek felállítá
sára és szaktanítók képzésére megkívántaié anyagi eszközöket.

Vili. TÁRGY.

A Congressus utolsó napjára még kitűzött előadásában M. 
Kunz az illzachi vakok intézetének igazgatója tárgyalta: A vak, 
siketnéma vak és látó tájékozási képességét és távolsági érzését. 
Ezen tisztán tudományos és a tapasztalatokat, valamint a részlet
vizsgálatokat feltüntető tabellákkal tájékoztatást nyújtó előadás sok 
tanulságos részletet tartalmaz, melyek azonban a Congressusi jelen
tés keretébe beilleszthetők nem lévén, azzal alkalmilag külön lehet 
foglalkozni. Kunz elvei és földrajzi — természetrajzi — szemléltető 
eszközei nálunk ismeretesek és az utóbbiak használatban is van
nak. Ezzel tulajdonképeni ismertetésemet a Congressus lefolyásáról 
be is fejeztem. Végül bátorkodom a vakok olaszországi intézetei
ről és az olaszországi vakokról nehány tájékoztató jegyzetet közölni.

Olaszországban a vakok száma mintegy 38.000. Intézet van 
számukra 13, tehát megközelítőleg sem részesíthetők valamennyien 
képzésben. Az intézetek a következők:
Turin alapíttaott 1879-ben a városi hatóság által. Növendék sz. 102. 
Milano, alapíttatott 1840-ben Barozzi Mihály által. Előiskola 20, 

iskola 60 fiú, 60 leány részére.
„ asylum, alapíttatott 1873-ban Seb. Mondolfo által, 30 nő, 

30 férfi számára.
n *
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Milano, műhelyek, alapíttatoít 1881-ben Zirotli által 40 egyén szá
mára.

Pávia, alapűtatotf 1896-ban F. Ambrosioni által 10 növendék szá
mára.

„ alapíttatoít 1870-ben Canossai nővérek által 15 növendék 
számára.

Cotno, alapíttatoít 1875 ben Rafaella Cerucci által 25—30 növen
dék, asylumban 30 növendék számára.

Genua, alapíttatott 1868-ban Dávid Chiossone által 70—80 növen
dék .számára.

Emilia Reggio, alapíttatott 1883-ban Dante et Alfredo Soliani által 
25 növendék számára.

Padira, alapíttatott 1838-ban abb. Luigi Configliacchi által 40 növen
dék számára.

„ alapíttatott 1895-ben abb. Curazza által 15—20 asylista 
számára.

Bologna, alapíttatott 1881-ben városi tanács által 226 leány, 17 fiú- 
hely van többre.

„ alapíttatott 1877-ben Canossai nővérek által 12 növendék.
„ „ 1885-ben Antoinette dellaCasa által 10 növendék.

Florenz „ 1870-ben városi tanács által 70 növendék.
Róma „ 1868-ban „ „ „ Institute St.-Alessio

70 növendék.
„ alapíttatott 1873-ban Margit királynő által Hospiz Marghe- 

rita 30 növendék.
Nápoly, alapíttatott 1818-ban 1. Ferdinánd király által San Guiseppe 

e Lucia 160 növendék.
„ alapíttatott 1873-ban Dominico Martuscelli által. Institute 

Principe 90 növendék.
Palermo, alapíttatott 1892-ben Ignacio Floris által 40—50 növendék. 
Cagliari, alapíttatott 1807-ben városi tanács által 12 növendéknek.

Egyik sem tisztán állami ezek közül, legközelebb áll az állami 
kezeléshez a nápolyi Institute Principe, a többi magánadakozás
ból tartatik fenn többnyire nagy intézeti vagyonnal, mely több 
esetben az egy millió francot meghaladja, miért is nem fizetnek 
ellátási költséget, hanem a növendékek valamely alapítvány kama
tait élvezik. Az alapítók neve táblácskákon van az ágyak felett 
jelezve. A bejáratban, lépcsőházban, zeneteremben nagy táblák jel
zik az alapítókat, sőt festményekben, szoborművekben vannak többen 
megörökítve, főkép példaadás céljából. Jelentősebb látogatások 
előadásokkal kapcsolatosak, kiváltképen zeneiekkel, melyek ugyan



adakozást szülnek, de hamis irányba terelik a vakokról való gon
doskodásról való fogalmat a közönségben, mivel legtöbb vak 
szerencséjét a tisztességes munkával való kenyérkereset biztosítja.

A vakok tűnni intézete. Nagy kétemeletes épület, melynek 
főszárnya valamikor zárda volt. Növendékszám 100-on felüli, külön
böző korbeliek. A férfiak és nők zárdái módon teljesen el vannak 
különítve. Nagy súlyt helyeznek a kézimunkákra. Hat nagy szövő
széken futók és lábtörlők készülnek; legjövedelmezőbb a kókusz 
és egyéb anyagból készült lábtöilő készítés, de csak a férfiosztá
lyon, mert hely is van bőven. Kisebb fiúk a kókuszfonatot készítik, 
melyeket a nagyok lábtörlőkké dolgoznak fel. A leányok, akik 
20—25 éves korukig maradnak az intézetben, kosárfonással fog
lalkoznak és gyöngymunkákkal, valamint kötéssel, horgolással. A 
kötőgépek csak az intézeti szükséglet céljaira működnek. A zene 
nagy szerepet játszik, mely nagy hatással van a közönségre. Van
nak külön zeneszobák. Hangolás és zongorajavítás is űzetik jó 
eredménnyel. A tanhelyiségek egyszerűek és elhasználtak, a szem
léltető eszközök is szerények. írásra a Braille taneszközök szolgál
nak. Irónnal való írásra a párisi, illetve milánói eszköz szolgál. 
A számolásra ólomtypusokat használnak, melyek egy tábla nyílá
saiba illeszthetők úgy, hogy a számolások arabs betűkkel szem
léltetnek, ami utánzásra méltó, ha a szemléltető számolás befejezést 
nyert és a Braille-félére akarunk áttérni. A többnyire vak tanítók 
egyenruhában vannak. A vaságyak egyszerűek. Jó időben szabad
ban tornásznak, rossz időben a hangversenyteremben. Ugyanitt 
vannak kiállítva a jótevők arcképei, esetleg szobrái. Az intézet 
1879-ben nyílt meg, a 25 éves intézeti jubileumra kiadott mono
gráfia bővebb adatokat nyújt.

A vakok genuai intézete. Szintén hajdan kolostor volt a város 
belsejében. A régi szárnytól elüt az új toldaléképület. Remek már- 
ványcsoportozatok díszítik a bejáratot; az egyik egy ifjú vak hege
dűst ábrázol, amint egy sziklatömbön ül (Vittorio Rossitól). A „per 
la vita“ csoport E. Sclavitól egy ifjú leányt ábrázol, aki gyufát 
árui. Ennek megfelelően áll a másik csoport „Solo“, egy szülőitől 
elhagyatott Lazzaronit ábrázol.

Arecco igazgató, kívüle nővérek és diplomás tanítónők látják 
el az oktatást.

A nagy hangversenyteremben egy hatalmas orgona áll két 
manualéval. A tanszerek előállítására egy régi rendszerű gép 
mozgó typusokkal szolgál. Stereotyplemezek még nincsenek hasz
nálatban. Természeírajzi és földrajzi nyomtatványok nincsenek, csak
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geometriaiak. Szemléltető oktatásra gypsmodellek szolgálnak, főleg 
szép színes gyümölcsfajok, ennél ezek természetbeni szemléltetése 
hasznosabb lenne. Hammond-féle írógépekkel jól fel van szerelve 
az intézet. Egy machina Stenografie és egy apparato Ceresetto 
mozgatható papírlappal van használatban. A hálótermek igen maga
sak, világosak, tiszták. A padlók mozaikkal vannak kirakva, a ter
mek jól szellőzve. A tágas hálószobákban nincs több, mint 6—8 
vak. Oyapjútakarók szép fehér ágyterítőkkel letakarva vannak hasz
nálatban, számuk az évszakokhoz van alkalmazva. Megjegyzésre 
méltó, hogy a kis fiúk is 5 órakor az étkezéshez egy pohár bort 
kapnak az ivóvíztől való óvakodás szüksége miatt. Két olvasó
szobával van a szórakoztatásról gondoskodva.

A vakok nápolyi intézetei. 1. A San Giuseppe e Lucia a ten
gerparton a Giardino nationale szomszédságában 160 — köztük 
100 felnőtt — vak számára. Főfoglalkozás a zene. Aki abban nem 
képezhető, a királyi szegényházba kerül, ahol kézimunkára fogják. 
A zenekar kiváló, karmestere előkelő zeneszerző és többször 
díjazva nyilvános hangversenyeken. Több nyilvános étteremben 
játszanak és 3—4 freot keresnek naponta. A Congressus ideje alatt 
több ízben játszott a zenekar. A tornázás elég ügyesen történik. 
A tornázáson kívül egy katonai instruktor működik közre. A mar- 
schirozást egy kötél segélyével végzik, melyen az egymástól való 
távolságot csomók jelzik. Svéd tornaeszközökön is ügyesen tor
náznak s a szabadgyakorlatokban is járatosak. A Braille-írás is 
első sorban a zeneoktatást szolgálja. A tapintási gyakorlatokhoz 
papirhajtogatást végeznek, ezen tanulják a geometriai alakokat is 
a nagyobbak. Az írást a Braille s rendes stylusokon kívül jobb
ról balfelé, üres stylusokkal is végzik balról jobbfelé. Az olvasást 
latin betűkön is végzik. A régi klastromhelyiségekbő! átalakított 
hálótermek zsúfoltak. A régi cellák zenegyakorló szobákul hasz
náltatnak. A konyha a legfelső emeleten van. Ezen emeletről egy 
terjedelmes párkányra lehet kilépni, melyen szabad idejüket töltik 
a vakok. A gyermekek egyenruhát viselnek, úgy a tanítók is.

2. Az instituto Principe. Nápoly központjában fekszik és egy 
a San Giuseppe intézeti tanító kezdeményezéséből létesült, aki 
már a hetvenes években belátta a tisztán zenei oktatás hiányait és 
Margherita királynő védnöksége alatt tan- és kézimunka oktatásra 
szolgáló intézetett létesített. Helyiségei tiszták, rendesek, magasak 
világosak. Az ágyak magas párkánnyal vannak ellátva, hogy egy
mástól elszigeteljék a növendékeket és villamos csengővel felsze
relve veszély esetére. Az intézet széles folyosói tornagyakorlatokra



is használtatnak, mivel az intézet földszinten való terjesztése, a 
drága földterület miatt sem lehető. A műhelyek foglalkoztatása 
igen nagy arányú és szép. A kosárfonás, valamint a fapálcikákból 
készült ablakfüggönyök Nápolyban igen kelendő iparcikkek. Cipé
szet is űzetik az e célra képzett vakok által s ellátják a 90 vakot 
cipőkkel. A cipők kevésbbé tetszetős alakja miatt külső munka 
nem igen akad. Több vak fém és fa esztergályozást végez köztük 
egy siketnéma-vak, bár munkájuk nem igen kelendő, csak azt 
illusztrálja, hogy a vak erre is képes és esetleg alkalmazást talál
nak a látókkal való együttmunkálkodásnál. A nyomda több vak 
nyomdászt foglalkoztat mozgó betűkkel A könyvkötési is vakok 
végzik. Zeneművek és iskolakönyvek nyomatnak iskolai használatra, 
de a kelendőség nem nagy. Egy teremben voltak kiállítva a nápolyi 
„Strachan-Rodinó“ intézet női kézimunkái. Ezek a legtökéletesebb 
és legszebb vakok által előállítható kézimunkák. A vezetőnők apá
cák. Ami kötésben, horgolásban, csipkemunkákban nyujtatik, szak
értők elismerését is kivívja. Kötőgépeken a legkülönböző alsóru
hák, szoknyácskák, kabátocskák is készülnek, jó kereslettel.

A római San Alessio intézet. A legszebb fekvéssel amit el 
lehet képzelni. A San Alessio kolostor mellett magasan a Tiber 
partján épült, szép kerttől környezve, 70 vak növendékkel 37 fiú 
39 leány 6—22 évesek. Az osztálytanítás szokásos módon folyik, 
amellett zeneoktatás is űzetik, havonta hangversennyel. Nyomda 
és könyvkötés is be van rendezve. A leányok olvasó füzéreket és 
gyöngymunkákat készítenek Jeruzsálem! gyümölcsből és gyöngyből.

A vakok florenzi intézete. I. Viktor Emanuel adományából 
épült. Azt az összeget melyet számára egy arany babérkoszorúra 
szántak az intézet céljaira rendelte fordítani. A szép tágas tiszta 
hálótermek 22 méter hosszúak 12 méter szélesek négy méter maga
sak és csak 20 ágy van bennük. Az ágyak a mozaik padló kímé
lése céljából vassíneken állanak. Márvány pazarul van alkalmazva, 
mely könnyen tisztán tartható, nyáron kellemes hűvös. Árnyékszé- 
kek márványból vannak valamint a mosdó és fürdő eszközök 
Nyáron naponta télen 4 naponként fürdenek. A fürdők előterében 
egy másságé ágy van, melyen a vakok tanulják a másságét. Az 
étkezők asztalai mind márványból vannak, mindenütt villany 
világítás.

A tanhelyiségekben célszerű asztalkák vannak egy-egy növen
dék számára külön a vakok oktatására előállítva. A földrajz okta
tás a Kunz féle dombortérképeken történik. A geometria tanítására 
kartonokat használnak, melyre az alakzatok fel vannak varva.
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A zenészek a zongora hangolásban és helyreállításban gyako
roltatnak.

A kézimunka storeok (függöny), kosárneműek előállítására, 
székfonásra, lábtörlők és szőnyegcsomózásra terjed ki.

A vakok bolognai intézete. Egy régi női zárdából átalakított 
épületben. 17 fiú és 26 leány növendék létszámmal. Nagyban 
folyik a zene és énekoktatás. A leányok a háztartás körüli teen
dőkben gyakoroltatnak a konyhában, mosodában, vasalóhelyisé
gekben, hálótermekben és folyosókon és jó kedvvel végzik teen
dőiket. Ezen intézetből már sok kiválóan végzett vak került ki. 
(Romagnoli tanár.) A jövő évi vak tanítói gyűlés itt fog megtartatni, 
ami az intézet iránti bizalom jele.

A tanítók és tanítónők egy intézet volt növendékeiből kerül
tek ki, bár ezen körülmény ebben a tág terjedelemben maguk az 
olasz vakok részéről sem ismertetik el a legjobbnak.

Mint kedvező életpálya a másságé kultiváltatik, csak legutóbb 
heten képesítettek ezen megélhetési módra. A gyakorlati képzés 
az ottani kórházakban történik az elméleti az ottani főiskolán.

A férfiak zongora hangolásban és a javításoknak a vakok 
által űzhető terjedelmében taníttatnak. Az intézet a kiképzettek 
gyámolításával is foglalkozik.

A vakok milánói intézete. A legnagyobb és legismertebb 
intézet Olaszországban. A még nem régi épület 250 vak befoga
dására alkalmas. Van előkészítő iskolája 50 vak részére; most 20-an 
vannak. Van nevelő intézete, melyben 10 évig maradnak a növen
dékek, mintegy 60 fiú és ugyanannyi leány. Van asyluma olyanok 
számára, kik az életben nem boldogulnak. Van műhelye kivűl lakók 
foglalkoztatására, és ugyanilyen nők számára. Az épület nincs fény
űzéssel berendezve, egyszerű fapadlókkal. A fürdőhelyiségek nem 
megfelelőek. Már most új központi mosó és fürdőhelyiségek épül
nek. A nehány hónap előtt megnyitott előkészítő iskolai épület 
jobb egészségügyi berendezéssel bir kőpadlóval, márvány fürdő 
és mosóeszközökkel, csinos vaságyakkal. A játszó helyiségekben 
sok a szemléltető eszköz. Az egész berendezés gyermekies, kedé
lyes vezetője látó gyermekkertésznő, kinek vak nő segédkezik. Az 
előkészítő osztály Vitali igazgató új alkotása.

Első helyen áll a zeneoktatás. Erről tanúskodik a nagy vil
lamos üzemű orgona, a 2 zeneterem és 44 zeneszóba különféle 
hangszerek számára. Most arra törekszenek, hogy kibővítsék az 
ipari foglalkoztatást, nem zenészek kiképzésére. A 26—30 tanító 
nagyrészt takarékossági szempontból az intézet régi növendékeiből
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vétetett. A női kézimunka kielégítő, de nem elégséges keresetfor
rást nyújt, s e téren jobb eredményekre törekszenek.

Összefoglalva a tett tapasztalatokat megállapítható, hogy 
Olaszországban még kevés az előkészítő osztály (Milánó, Bologna 
Nápoly). Az iskolai oktatás eredménye kielégítő. A zeneoktatás 
túlteng, több igazgató az iparoktatás kiterjesztésén fáradozik. A 
kilépettekről való gondoskodás még nem kielégítő. A Societa 
Margherita elismerést és kiterjesztést érdemel. A másságé oktatás 
utánzásra méltó. A felnőtt vakokról való jobb gondoskodás a kézi
munka nagyobb terjedelmű művelése- révén a legfontosabb köve
telménye a jelenlegi gondoskodásnak, mely a vakok ügyének elő
mozdítását célozza.

Fenti tiszteletteljes jelentésem kegyes tudomásul vételét kérve, 
engedje meg Excellenciád, hogy a hallottak és a Congressusrói 
megjelent közlemények, valamint személyes tapasztalataim nyomán, 
teljes önérzettel arra mutathassak reá, hogy a vakok oktatásügyé
nek szervezete, színvonala és a felmutatható eredmények, Magyar- 
országon nemcsak európai színvonalon állanak, hanem sok tekin
tetben felülmúlják a continensen tapasztalható eredményeket. Nagy 
része azon kivánalmaknak, melyek a Congressus során elhangzot
tak, évek óta megvan nálunk valósítva s a mi megvalósítható 
még nem volt, annak elmulasztása kizárólag az anyagi eszközök 
elégtelenségében, vagy azon körülményekben keresendő, hogy a 
tett javaslatok hazai viszonyainknak meg nem felelők, s így azok 
életbeléptetése nem kívánatos, sem megfelelő eredménnyel nem 
járna.

A vakok általános oktatásnevelésének előkészítése, érzékszer
veik gyakorlása, a külvilággal való érintkezésük fokozása, képzeteik 
fejlesztése, gyakorlati kézügyességük kiművelése érdekében, min
den lehető megtörtént. Ami a tankötelezettség kimondását, illetve 
törvényes intézkedéssel való rendezését illeti, e részben most van
nak az előkészületek folyamatban, hogy ez a fontos kérdés a 
megvalósulás stádiumába juthasson. Erre nézve első sorban az 
érdekelt tényezők anyagi és erkölcsi támogatásának biztosítására 
irányuló tárgyalások lesznek megindítandók és befejezendők.

Az oly nyomatékosan hangoztatott szakbeli speciális tanító- 
képzés sehol oly tökéletesen és eredményesen nincsen megoldva, 
mint éppen hazánkban.

A vakok önállóságra való nevelése érdekében nem csak 
a tornaoktatás van különös figyelemmel ápolva, de a meglevő 
összes tan- és foglalkoztató intézetek főcélja, hogy a vakokat kenyér
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kereső pályákra neveljék. Éppen az erre való törekvés szülte a 
kézügyesítő oktatás fokozottabb művelésének felkarolását is; vala
mint az ipari foglalkoztatásnak a zenével szemben való túlsúlyra 
emelését, minthogy az utóbbi nem bizonyult viszonyaink között 
olyannak, amely a tisztességes kenyérkeresetet biztosíthatná. A 
vakok statisztikájának összeállítása az általános népszámlálás kap
csán, de azon kivül tett intézkedések révén is, folyamatban van. 
A vakok, mint polgárjogot élvező személyek szerepelnek nálunk. 
Az intézetek állami felügyelete a gyógypedagógiai orsz. szaktanács 
útján rendezve van

A socialis gondoskodás és gyámolftás ügye a „ Vakokat gyá- 
molító országos egyesület révén már évek óta szerveztetett és 
fokozatosan megvalósíítatik.

Azon követelmény, hogy a tanerőket az állam fizesse és a 
gyámolítás a társadalom feladatává tétessék, a vakok ügyének 
országos szervezésével kapcsolatosan elvileg fenáll.

Ami a vakok oktatásánál külföldön, különösen Olaszország
ban divó azon rendszert illeti, hogy az intézet volt növendékei 
alkalmaztatnak tanítókul, nálunk túlhaladott álláspont; mivel a gya
korlatban nem vált be. Éppen oly meddő törekvés, hogy a vakok 
a látók iskoláiban nyerhessenek alkalmazást mint tanítók, avagy 
magasabb fokú intézetekben. Ha fordulhatnak is elő esetek, hogy 
egyes kiváló képességű vak egyének erre alkalmasak lehetnének, 
sok időbe kerülne, amíg a közönség és az illetékes tényezők leküz- 
denék azt az elfogultságot, mellyel a vakok iránt viseltetnek. Példa 
arra, hogy kitünően képzett és begyakorolt vak zenekaraink sem 
találnak alkalmazást. Ugyanez áll a massagera nézve.

A Congressus folyamán vakok számára ajánlott különféle 
kézimunkanemek meghonosítása, mint az a tárgyalások folyamán 
el is ismertetett annyira az illető vidékhez kötött kereslettől függ, 
hogy erre általános szabályok fel sem állíthatók. Realitásra kell az 
oktatásban törekednünk, hogy mindenki csak megfelelő előkészítő 
és elemi oktatásban, valamint a későbbi életpályára előkészítő okta
tás-nevelésben részesüljön, s ez a németországi intézetek kivételé 
vei sehol sincsen oly tökéletesen megvalósítva, mint éppen Magyar- 
országon. Ugyanez áll az iparra előkészítő és zenei oktatásra nézve. 
Első sorban az általános ipari és zenei előképzésben részesítendő 
valamelyik vak, s csak ezután jöhet szóba az egyéni hajlam és a 
kereslet szerinti speciálisán eloszlott kézimunka. Csak kisebb inté
zetekben lehet arról szó, hogy egyes egyének szerint megválasz
tott, kisebb szakok szerinti foglalkoztatás honosíttassék meg és
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csak kisebb városokban. A nagyobb rendelésekre berendezeti fog
lalkoztatókban, a fentebb jelzett irányban képzett vak munkások
kal lehet csupán boldogulni, ha a keresetüket biztosítani akar
juk. Csak ily feltételek mellett képzelhető el komoly ipari munka. 
Csupán arra fektetendő suiy, hogy már az ipari oktatásnál is, lehe
tőleg a hajlamra és alkalmatosságra legyünk figyelemmel.

A vakok számára szükséges művelődési eszközökről való 
gondoskodás tekintetében is megtörtént nálunk minden lehető. 
Tantervűnk oly rendszerességgel van megállapítva, mint sehol. 
Tankönyveink miniszteri jóváhagyás alapján rendszeresen nyomat
nak a vakok házinyomdájában és ez ellátja vidéki intézeteinket is 
a szükséges tankönyvekkel. Kiváló gond fordíttatik arra, hogy a 
vakok könyvtára részére jelesebb művek Braille-írásban rendelke
zésre álljanak s csak legutóbb történt kezdeményezés arra, hogy 
ezek társadalmi úton is szaporodhassanak. Taneszközeink a kül
földi legjelesebb intézetekben kipróbált tanszerek átvétele folytán 
a legtökéletesebbek, melyek alkalmazásba vehetők, de különösen 
a földrajzi oktatásnál speciális magyar találmányok sikerült kivitel
ben vannak alkalmazásban.

A növendékek egészségügyi felügyeletéről és gyógykezelé
séről intézeti orvosok útján van gondoskodva. Ahol specialisták 
vannak, külön szemorvos látja el a teendőket s nem egy esetben 
sikerült operáció révén a látóképességnek részben vagy egészben 
való megmentése, visszaadása.

A női kézimunka-oktatás magas színvonalon áll és a kereslet 
szerint irányíttatik.

A fent előadott tökéletes berendezés természetesen csak a 
nagyobb intézetekben van megvalósítva, de a kiépítés tervszerűen 
folyik és csak az idő és az anyagiak kérdése annak általánosság
ban való életbeléptetése.

A társadalomnak tájékoztatása feladatai felől időnként terv- 
szerűleg történik közérdekű tudnivalók, a törvényhatóságok és 
községek tájékoztatása, kitanítása, felhívása révén.

Szóval a vakok ügye Magyarországon szilárd alapokon és 
megállapodott szervezeten nyugszik, melyet, sajnos, a Congressus 
előkészítlen volta miatt és azon körülmény folytán, hogy a Con
gressus igen rövid tartamú volt, nem volt módom és alkalmam 
előadásban ismertetni; de a szakférfiakat érintkezés közben meg- 
felelőleg tájékoztattam a magyarországi vakok viszonyairól. Kon
krét javaslatokat Excellenciádnak a szükséges tennivalókra vonat
kozólag ezúttal nem teszek. Nem pedig azért, mivel, mint jelezni
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szerencsém volt, maga a Congressus nem vetett fel oly eszméket, 
melyek nálunk ismeretlenek lennének. De nem teszek azért sem, 
mivel a vakok oktatásával foglalkozó szakembereink és a vezető
ség teljes tudatában vannak teendőik felől és régen megállapított 
programm szerint haladnak kitűzött céljaik felé.

Minden attól függ, képesek leszünk-e megszerezni a szük
séges anyagi és erkölcsi támogatást azok megvalósítására.

Teljes bizalommal vagyok Excellenciádnak oly sokszor tanú
sított kegyessége, valamint a magas kormány jóindulata iránt. 
Ismerem hazánk hazafias, áldozatkész és humánusán gondolkodó 
közönségét, melybe mindinkább igyekszünk belevinni azt a tudatot 
és meggyőződést, hogy nem sajnálkozás illeti meg a vakot, hanem 
támogatás a tisztességes kenyérkereső munkában. Önérzetet neve
lünk a vakokba, hogy ne alamizsna, hanem önmunkájuk útján 
akarjanak megélni és boldogulni s akkor sorsuk biztosítva lesz.

Újból is köszönetét mondva Excellenciád kitüntető bizalmáért, 
maradtam Excellenciádnak

Budapesten, 1909 október hó 28.
készséges hive

dr. Náray. Szabó Sándor
miniszteri tanácsos.

A siketnéma
mint rendes (iskolai) és magántanuló.

Irta : Schreiner Ferenc.
(Folytatás.)

Jólehet, a magántanuló a grammatikai készséget illetőleg 
felette áll a rendes tanulónak, mégis a nyelvi tökéletesség nem 
hagyhatja figyelmen kívül azokat a fogyatkozásokat, melyek a 
második és harmadik személyü vonatkozások, valamint az összes 
többesszámú formák használata körűi jelentkeznek.

A második és harmadik személyü vonatkozások szemlélésére 
és megnevezésére alkalom bőven kínálkozik, azonban ezek gya
korlati felhasználásában a magántanuló temérdek szabálytalanságot 
követ el. Sokszor évekig is eltart, mig a kis siketnéma a jelzett 
vonatkozásokkal a maguk helyén, helyesen tud élni. Ez a meg
nevezést megelőző szemlélet egyoldalúságának tudható be. A
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magántanulóval való foglalkozás közben egyre támadnak oly 
kifejezési alakok, melyek a második és harmadik személyt meg
illető grammatikai forma felismerését és szemlélését szolgálják. 
Ámde a viszony — a kifejezések százféfe változata mellett is — 
mindig ugyanaz marad: tanár és növendék, növendék és tanár. 
Tehát az alakot szolgáló szemlélet is csak e kettőnek egymáshoz 
való vonatkozásából ered. És ha megesik, hogy a magántanuló 
más személlyel találja szembe magát, akkor a helyzet újdonsága, 
de főképen szokatlansága oly zavarólag hat reá, hogy a szemlé
letnek megfelelő helyes kifelyezését csak ritkán vrgy sohasem 
tudja megadni. Vessünk csak egy futó pillantást is az itt jelent
kezhető körülményekre s azonnal észrevehetjük a nehézségeket, 
melyekkel meg kell küzdenie a nyelvet tanuló siketnémának. A 
tanulási időben aktív második személyü kijelentések tételére alkalma 
sohasem kínálkozik. Ily vonatkozásoknak csak olyképen jut birto
kába, hogy látván az oktatója által mondottakat, azokat köteles- 
ségszerüleg utánmondja. Tehát ezek tudatos használatáról szó 
sem eshetik mindaddig, mig mesterségesen előidézett, szinte 
kényszerrel teremtett helyzetek és szemléletek a második és ezzel 
szemben a harmadik személyü különbségeket valamiképen meg 
nem világítják. Ily helyzetek és szemléletek úgy támadhatnak, 
hogy a tanítási időben, egyes elkerülhetetlen alkalmakkor a szülők, 
testvérek és a családi kör egyébb tagjai mint tevőleges szereplők 
vesznek részt a tanításban. Akkor szembe kerülhet a második 
személyü alak a harmadikéval, a talált különbség erősbbítheti is 
a tudatosságot, azonban ez még mindig nem elegendő utóbbinak 
a szemléleti képpel avagy akár a gondolattal való oly szoros 
egybeolvadásához, hogy a kínálkozó helyzetek sokfélesége alkal
mával helyesen kifejezésre jusson. Először, mivel az ily módon 
megteremtett szemlélet csak kivételes lehet, mely — mint ilyen — 
nélkülözi egyszersmind az általánosítható, gyakorlati érvényesül- 
hetést is. Másodszor pedig, mivel az említett vonatkozások külön
féle formái oly nagy mennyiségben fordulnak elő, hogy helyes 
alkalmazásukhoz az egyszer-kétszer előidézett mesterséges szemlélet 
teljességgel elégtelen. Vegyünk csak néhányat közülök s rögtön 
szembe fog ötleni az a mérhetetlen nehézség, mely a siketnéma 
számára a különböző helyzeteknek megfelelő más-más alak hasz
nálatával jelentkezik. Például: neked, neki, Önnek, N.-nek; tőled, 
tőle, Öntől, N.-től; hozzád, hozzá, Önhöz, N.-hez; rám, rá, Önre, 
N.-re; veled, vele; rajtad, rajta; nálad, nála, stb; melletted, mel
lette, N.-mellett; adj-adjon, add-adja; vigyél-vigyen vidd-vigye,
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vittél-vitte, viszed-viszi; stb. stb. vagy ilyenek: szeretlek, szeretem 
N.-t, szeretsz engem? szereted őt? N. szereti N.-t stb. Lám, 
hányféle helyzelnek és viszonynak felelnek meg e futólag említett 
példák is! Csoda-e tehát, ha egyébb grammatikai törvényszerű
ségek mellett, ilyenek és hasonlók elképzelhetetlen nehézségeket 
gördítenek a beszélő siketnéma útjaiba? Hisz még a nyelvet 
tanuló épérzékűnek is mennyi gondjába kerül az ilyen és hasonló 
formáknak helyes különböztetése. Hát a siketnémának! A kevés 
alkalom, mely a siketnémának a fentiekben való szakavatott, öntu
datos vezetésére kínálkozik, oly elenyésző esekély, hogy e terület 
rettenetes labirintussá válik számára. Csak évek múltával tud vala
melyest is önállóan eligazodni benne. Nevezetesen akkor, amikor 
az idő mennyisége természetszerűleg teremt annyi alkalmat, hogy 
a szemlélet és megnevezés közötti viszonyra való gyakori utalás 
kényszerítő hatása teljességgel uralja gondolatvilágát. Hiszen e 
tekintetben mi is csak a nyelvi sajátosság törvényszerűségei alatt 
állunk és tökéletes helyességgel mi épérzéküek sem tudunk 
beszélni mindaddig, mig e törvényszerűségek kényszerítő hatása 
a maga teljességében nem érezhető rajtunk.

Harmadszor pedig hivatkoznom kell azokra a körülményekre, 
melyek a szemlélt helyzeteknek úgy nevezett különösségeit mutatják. 
A magántanuló siketnéma környezetének sokféle tagjával más-más 
viszonyban áll. A velük való napi érintkezés mindig újabb és 
újabb helyzetet teremt, de amely egyszersmind kifejezendő formá
jában is különbözőségeket igényel aszerint, amint az a szülőhöz, 
a testvérekhez, rokonokhoz, ismerősökhöz, vagy pedig a szolga
személyzethez való vonatkozásokból ered. Testvéreit tegezi, szüleit 
magázza. Már e kettős viszonynál is formai differentiák támadnak, 
melyek nehézségeit fokozhatja esetleg az az adott helyzet, hogy 
többi testvére szokásaként, maga is második személyü vonatko
zásban álljon szüleivel. E körülmény azután már eleve is útját 
szegi az olyanféle hivatkozásnak, hogy a kicsinyek tegezendők, 
a felnőttek magázandók. Annyival is inkább, mert a rokonokhoz 
valamint az ismerősökhöz való viszonya ezt a tételt teljesen 
megdönti. Természetes, hogy előnyösebb helyzet kínálkoznék 
számunkra akkor, ha növendékünk kezdettől fogva különbséget 
tudna tenni rokon és nem-rokon között. Erre azonban a kellő 
magyarázó kifejezések hiányával, az oktatásnak csak körülbelül 
harmadik, negyedik évében képes. Tehát a testvéreihez, szüleihez, 
rokonaihoz és a felnőtt ismerőseihez való viszonya is a helyes 
kifejezés, a helyes beszéd szempontjából mennyi figyelmet igényel.
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Azonban a nehézség minden foka még ebben sem nyer teljes 
betetőzést. Tegyük fel, hogy vendégek érkeznek. Köztük egy 
testvérpár: a fiú 12 éves, a leány 16 éves. Különös helyzet, 
illetőleg viszony támadhat ez esetben is. A 10 éves siketnéma 
magántanuló tegezheti 12 éves barátját, azonban annak 16 éves 
nővérét — a szülők által is elfogadott társadalmi konventiók 
alapján — már kell, hogy magázza. Ellenben ugyancsak saját 16 
éves nővére tegezi barátnéját, mig annak 12 éves öcscsét magázza. 
A hasonlóságokat megillető szabály alóli kivétel ilyenkor gondolko
dóba ejti a siketnémát is: Hiszen a 16 éves leány még nem felnőtt, 
sőt sokkal kisebb, mint vele egykorú saját nővérem és én amazt 
mégis magázzam, mig emezt tegezhetem. Én és nővérem testvérek 
vagyunk, barátom és nővére is testvérek. Eddig világosan értem. 
Az én nővérem tegezi barátnéját, magázza annak öcsét, én pedig 
ellenkezőleg tegezem barátomat, magázom nővérét. Pedig a nővére 
is barátom, nálánál sokkal jobban szeretem őt, sokat játszik velem, 
gyakran még többet mint az öcscse és mégsem tegezhetem. Miért?

Enyiféle viszonynak felismerése és helyes megnevezése rend
kívüli nehézségekkel jár a beszédformák elemeivel is egyre 
küzködő siketnéma számára. Az oktató pedig e téren valóságos 
sziszifuszi munka előtt áll, hol a sokáig késő eredménnyel szemben 
tisztán az a tudat lelkesít, hogy a századik vagy ezredik eset 
után, évek és évek múltával mégis csak oda ér növendékével, 
hol a beszédbeli tökéletesség akadálytalanúl szolgálja a kifejlett 
lelki tartalmat. És nem utolsó gyönyörűség látni, amint az 5 éves 
gyermekből 20 éves ifjúvá vált siketnéma korlátlan beszédkészséggel 
megtestesített gondolatokkal jön őszinte szeretettel tisztelegni a 
munkát ifjan megkezdett, a munkát öregen befejezett mesteréhez.

Az előbb említetteken kivül hasonló szempontokból eredő 
bírálat illeti az összes többesszámú vonatkozásokat is. A magán
tanítás az egy növendékkel annyira sajátszerü, oly különös ter
mészetű, hogy jellegzetessége minden ténykedésben felismer
hető. Láttuk eddig is már előnyeit, láttuk árnyoldalait. Utóbbiak 
most még eggyel szaporodnak. Mert feltétlenül tanítást-gátlónak 
kell ismernünk azt a körülményt, hogy a magánoktatás az egy 
tanár egy növendékkel rendkívül szűk kört von maga körűi. Oly 
szűkét, hogy a két legközelebb érdekelt félen kívül alig, vagy 
csak nagy ritkán vesz tudomást más egyebekről is. Határai, a 
tanár s a növendék között meglévő, mindig csak növendék és 
tanár között jelentkező, sohasem változó viszonyokból folyólag 
oly merevek, amellett a megszokottság miatt oly lebilincselő hatal
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mát rejtők, hogy még mesterségesen előidézett, kényszerített körül
mények is alig képesek ezt a kört bővíteni. Ennek tulajdonítandó, 
hogy a magántanuló a nyelvi tökéletesség egy újabb akadálya elé 
kerül a többesszámú vonatkozások majdnem teljes összességénél. 
Szemléleti alkalom ezekre alig kínálkozik, mert kizárja őket az 
imént említett körből a magántanításnak majdnem kivétel nélkül 
az én-bői támadt érdekeltsége, az én szükségleteihez való alkal
mazkodása. Ennélfogva elé sem kerülnek ama egynéhánya kivé
telével, melyek belső szükségből fakadólag nyertek egyszer-kétszer 
megnevezést. Az élő beszédben tömegesen előforduló más ilyfaj- 
tájú kifejezések és formák teljességgel ismeretlenek maradnak, 
mind addig, míg valami különös véletlen szükségszerűséget nem 
teremt. De ugyanakkor a nyelvi alakok egy egészen új birodal
mában találjuk magunkat kis növendékünkkel. Az uj terület azonban 
bír azzal az előnnyel, hogy helyzeteinek szemlélése és felismerése 
csak kevésben tér el a már eddig is látni és felismerni tanultak
tól. Hiszen mint szemlélet csak a kettő, három — sok kerül szembe 
az egyessel. És ha mégis támadnak szemléleti eltérések, ezek mint 
igen ritka kivételek, épen a folytonos rendestől való kivételes elté
réssel vonják magukra a figyelmet. A nehézség különös nagysága 
tisztán a kifejezésekben, a szemléletnek megfelelő helyes gondo
lati alakulásnak megtestesítésében rejlik. Ami annál is inkább válik 
a magántanuló siketnémára különös nehézségűvé, mert az alkalom 
nélkülözése, a tanítási kör merevsége, a kifejezendőség belső szük
ségletének, vágyának hiánya a vezető, az irányító figyelmét is tel
jesen eltereli e formáktól. De csak kezdetben, a tanítási időszak 
első felében, amikor valóban a dolog természete úgy kívánja, hogy 
legyen tökéletes első sorban a siketnéma subjektiv akaratának, 
vágyának, kívánságának stb.-jének adott szava, mondata. Később, 
ha már ezekben bizonyos jártasságra szert tett, a fokozatos hala
dás, akár természetszerűleg kínálkozott, akár mesterségesen meg
teremtett alkalmakkal meg fogja adni ezekhez is a kellő gyakorlatot.

Miután a magántanulónak az eddig említettekben való járat
lansága a magántanítás jellegzetességének tudható be, következés- 
képeni, hogy a tömegtanítás, mint a magánoktatás ellentétje, ered
ményeiben is előbbeninek ellentétjét kell, hogy mutassa. Elmélet
ben igen, gyakorlatban távolról sem. Az ellentét ugyan megvan 
a tömegtanítás előnyére a természetszerűleg kínálkozott helyzetek 
gyakoriasságában és változatosságában is. Azonban ismerjük jól 
a korábban említett okokat, melyek a rendes tanuló siketnémák 
java részénél még az egyszerű, közönséges és primitív mondat



szerkezeteknél is gyakori fogyatkozásokat teremtenek. Tehát, ha 
már a kisded mondatoknál, egyszerű szemléletnek megfelelő egy
szerű gondolkodási folyamatok kifejezésénél is tökéletlenséget 
tapasztalunk, úgy annál inkább fogjuk azt észlelni a második és 
harmadik személyü viszonyítások, valamint a többesszámú vonat
kozások változatos és nagytömegű, szemlélésben komplikáltabb 
lelki működést igénylő jelenségeinek szóbeli nyilvánulásai alkal
mával.

Az ily fajta vonatkozásoknál észlelt kifejezési tökéletlenség 
a magántanulónál a helyzetek és alkalomszerűségek ritkaságában 
gyökerezik, míg a rendes tanulóknál a bőven meglévő szemlélet 
helyes megnevezésének, folytonos szakavatott ellenőrzés melletti 
gyakorlásának hiányában. Az előbbeninél inkább technikai okok 
(helyzet, viszony, szemlélet,) utóbbinál inkább intelektuális okok 
(a szemléletnek megfelelő helyes lelki folyamat, helyes kifejezési 
készség) szerepelnek. Ily szembeállítással világosan látjuk, hogy 
melyik bír előnnyel a másik felett. Természetes, hogy jelen célza
tosság szempontjából a technikai okok könnyebben elháríthatok 
lévén az értelmi okoknál: a magántanuló e tekintetben is felette 
áll a rendes tanulónak

Az értelmi képzésre rendkívül nagy hatással van az az idő
szak, amikor a siketnéma megismerkedik a könyvekkel. Az olvasni 
tudás, helyesebben a nyomtatott szellemi termékek megélhetése 
nagy képző erővel hat reá. Szókincse tetemesen gazdagodik, kife
jezési készsége a helyes grammatikai formák gyakori szemlélésé
vel tökéletesedik, nyelvérzéké erősbbödik. Természetes, hogy mind 
ez csak akkor áll be, ha az olvasmányaiban előforduló ismeretlen 
kifejezések életet nyernek, ha adott tárgyi, esetleg alaki magyará
zat az eddig nem használt szót beszéde értékes, használható ele
mévé tudja tenni. Az intelligens szülő képes is erre, hozzá tud 
férkőzni fogyatékos gyermeke lelkületéhez, szívesen áldoz időt és 
fáradságot is, hogy kielégítse ismeretvágyát. A magántanuló már 
korán kap képeskönyvet kezébe. Eleinte a képek sokaságában 
gyönyörködik, később — mikor látja, hogy kisebb, nagyobbacska 
testvérei mily élvezettel olvasgatják a képek mellett lévő szöveget, 
— ő is vágyik a mosoly után, mely testvérei arcán fakadt a ver
sikék olvasása közben. Testvéreinek öröme ellenállhatatlan érdeklő
dést támaszt benne a szöveg iránt és valóságos élvezet gyönyör
ködni abban az ujjongó örömben, midőn már ismert szavak, eset
leg egész mondatok értelmét ő is felfogja. Ami ismeretlen kifeje
zés itt-ott előfordul, az csak pillanatig ismeretlen, mert rögtön kéri
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jelentését. És a kis testvér, a szülő hogyne sietne neki azt miha
marább megmagyarázni, hisz oly hamar érti meg nyelvöket.

Világrengető eredmények természetes, hogy nem fakadnak 
ezek nyomán sem, sőt a kételkedők még tán azt is vitatják, hogy 
a siketnéma nem érti, mert nem értheti a kis versikék szövegének 
50%-át. Meglehet! azonban érdeklődik iránta és a tartalmat tudja 
is. Tud gondolatot és ha sokszor olvassa — hiszen több napon át 
kétszer, háromszor is elolvassa — fogja tudni, hogy a kifejezett 
gondolat mily szavakban öltött testet. A kezdetbeli olvasásból ez 
az eredmény bizonyos. De ha ez tán nem is ily mérvű, egy másik 
igen fontos eredmény annál inkább szól az olvasás mellett. Neve
zetesen : az első versikék olvasásából támadt tudásvágy, kérdezős- 
ködés, felvilágosítás kérése az erősfokú érdeklődés erejénél fogva 
mélyen meggyökeresedett lelkében, abból soha ki nem vész s egy
szersmind megadja neki azt a lehetőséget, hogy később, komo
lyabb tárgyú olvasmányoknál is mindenkor ösztökélő, buzdító 
hatalmat érezzen tudásvágya kielégítésében. Ez pedig nagy ered
mény, mert az ismeretek kapui ezentúl előtte tárva-nyitva.

A rendes tanulónál — kevés kivétellel — ily hatás csak any- 
nyiban érvényesül, amennyiben az iskola maga képes ily érdeklő
dést a nyomtatott szöveg, illetőleg könyvek iránt teremteni. Otthon 
senkije sincs, ki ösztökélőleg hathatna reá, ki példával szolgálhatna 
neki, mert egy-két olcsó újságon kívül irodalmi termék alig kerül 
a rendes tanuló siketnéma otthonának asztalára. Annál kevésbbé 
az ő kezébe neki való olvasmány. E tekintetben tisztán az iskola 
hatalma alatt áll. És ha ennek sikerült munkáját olyképen végezni, 
hogy nagyfokú érdeklődést tudott kelteni a könyvekben foglaltak 
iránt, úgy az eredmény itt is várakozáson felüli leszen. Vetekedni 
azonban nem vetekedhetik a magántanulóéval, mert az eredmény 
nagyságát befolyásolja az a körülmény, hogy a rendes tanuló 
siketnémának nincs senkije, ki őt — az iskolán kívül — az olvas
mány megélhetésében támogathatná. De másrészt az iskolán kívüli 
élete körülményei nem kis mértékben veszélyeztetik magának az 
iskolának már elért eredményeit is. Tudniillik, ha a családi körben 
véletlenül valami olvasni valója akad, melyben több-kevesebb ide
gen, ismeretlen kifejezés található, mit ő meg nem ért, s mi zava
rólag hat az össztartalomra : a nyújtandó, vagy szükséglendő útba
igazítás, magyarázat hiányában az olvasott érdektelennek tetszik 
előtte, hamar átsiklik minden gondolaton, könyvét egy-kettőre 
kiteszi kezeiből és az iskola újból ott kezdheti munkáját, hogy az 
érdekkeltés minden nemű módjával eloszlassa támadt közönyét,
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kedvetlenségét, s lekösse újból figyelmét legalább az iskolai olvas
mányok iránt. A kellő érdeklődés mellett, midőn már elérte a siket
néma a nyelvi készség bizonyos tökéletesebb fokát, úgy a rendes 
tanuló siketnémáinkat is buzgó olvasóiként találjuk az ifjúsági 
könyvtáraknak.

(Folytatása következik.)

Az írás és olvasás tanítását a Il-ik osztályban 
kezdjük meg siketné máinkkal.

Irta : Medgyesi János.

Budapesti kartársaim előtt általában ismeretes az az álláspon
tom, mely szerint nem tartom helyénvalónak azt, hogy az írás és 
olvasás nyomon kövesse a fonetikai oktatást. Ily irányú vélemé
nyemet mintegy öt évvel ezelőtt egy módszeres értekezleten rész
letesen ismertettem volt tantestületünk tagjaival. Minthogy eme 
vélemény idők folytán meggyőződéssé érlelődött bennem; itt a 
nyilvánosság előtt óhajtok eme meggyőződésemről beszámolni.

Ugyanis már két alkalommal, amidőn 1-ső osztály vezetésével 
lettem megbízva, ki is próbáltam az elvileg magam elé tűzött célt.

Ez a cél nem egyéb, mint közelebb vinni tanításmódunkat 
azon nagy elvhez, amit fíill állított fel: Úgy tanítsuk a siketné
máknak a beszédet, amint az épérzékű gyermek tanulja azt az 
anyai iskolában.

Midőn erre a pályára jöttem, mindjárt feltűnt nekem, hogy 
az első hang kiejtése alkalmával azonnal krétát, írónt, stb. nyom
nak a kis siketnéma kezébe, hogy annak a hangnak grafikai képét, 
amelyet a kis siketnéma meg sem értett, fel sem fogott, azt se 
tudja mi az, — írja le. Az elméleti, ideális oktatás pedig az, hogy 
úgy tanuljon meg a siketnéma is beszélni, mint az épérzékű.

Mint mondom, feltűnt nekem ez, s már akkor elhatároztam, 
hogy ki fogom próbálni, vájjon lehetséges-e az épérzékűek be
szédtanulását méginkább megközelítőleg oly módon tanítani a 
siketnémákat, hogy a hangfejlesztésnek ne járjon közvetlen nyo
mában az írás és olvasás tanítása.

A fonetikai oktatást nyomon követő írás és olvasás tanításá
nak a tantervbe való felvétele, szabályként való beillesztése azon 
elvi alapra helyezkedik, hogy a grafikai jegyekkel is segíttetik a 
kis siketnéma a hangok és szavak megrögzítésében. Lehet, hogy
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így van. Nem vitatom el ennek igazságát, azonban tekintetbe kell 
venni azt, hogy emez, szerintem állítólagos segítség által lényege
sen eltéríttetik oktatásunk a normális gyermekek beszédtanulási 
módozatától. A normális gyermek, aki pedig hallja az általa kiej
tett hangokat, tehát könyebben felfoghatja azokat, nem megy 
keresztül beszédtanulás közben azon az állapoton, hogy a meg
tanult hangokat igyekezzék le is írni, hogy ez által az írásban 
segítséget, támasztékot találjon, Mig a siketnémára reá akarjuk 
erőltetni, hogy az általa jóformán öntudatosan nem is érzékelt 
beszédszervi mozgások ama grafikai jegyekben összpontosítva 
fejezik ki koordinált mozgásait beszédszerveiknek. Véleményem 
szerint ez nem helyes.

Minden hang többszörösen összetett beszédszervi mozgások 
eredménye. Eme koordinált mozgásoknak csak akkor lehetséges 
egy kerek egészet alkotniok s eme kerek egészet egy kép alak
jában az öntudatban megrögzíteni, külső jegyhez kötni, amikor 
azokat nagyobb csoportból analizáljuk. Amikor a kis siketnéma a 
hangok létrehozásához szükséges beszédszervi mozgásokat még 
csak összerakja, amikor arra törekszünk, hogy az egyik hangból 
a másikra való átmenetnél összevágó mozgások jöjjenek létre s 
ezek egy egészet képezzenek lelkében : csak zavart kelthet reá nézve 
ez egészet egy időben tagoltan csoportosítva is felfogni. Vagy, ha 
azt tenni kénytelen, akkor a másik működést rendeli alá emez 
agybeli működésének. Azt nevezetesen, hogy az egy szót létre
hozó többszörösen összetett beszédszervi mozgásokat egy egész
nek tartsa s azt a már benne élő fogalomhoz kösse. Két dolgot 
egy időben, avagy a lehető legnagyobb közelségben tanítani, 
pedagógiai szempontból is helytelenség. (? Szerk.)

Meg vagyok arról győződve, hogy a kis siketnéma az írás
nak és olvasásnak oly korán való tanítása által hosszasabban él 
abban a hitben, hogy tulajdonképén az írás és olvasás elsajátítása 
végett került Ő is iskolába, épen mint a halló gyermekek.

Nem azon igyekszik tehát, hogy az írásjegyek által felújított 
beszédszervi mozgások tömkelegét egy, a lelkében élő fogalom
hoz fűzze, hogy eme fogalom felújulása esetén azután a mozgá
sok emez egész állapotukban létrejöjjenek, hanem a fogalmat 
kifejező úgy szóbeli képeket, mint írásbeli alakokat egyes hangokra 
osztva tömöríti, rakja egymás mellé.

A siketnéma tehát, midőn beszélni tanítjuk, azáltal, hogy az 
írás és olvasás nyomon követi a kiejtést, nem fölbont, hogy az
után a részeket összerakva az egészet annál inkább megismerje,
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hanem pusztán összerak. És, minthogy a grafikai képekhez, mint 
külső jegyekhez rögzíti a kívánatos beszédszervi mozgásokat, nem 
a lelkében élő fogalmi képek szerint jelentkező nyilvánulásoknak 
ad kifejezést, amidőn önmagától kíván hangzónyelven kifejezni 
valamit, hanem a grafikai képek által felújítandó beszédszervi 
mozgási érzetek hatása szerint.

Más szóval, grafikai képekben gondolkozik. Nem újdonság 
előttünk, midőn az egymással társalgó siketnémák a jel által fel 
nem ismert fogalmakat ujjaikkal az iskola falára írják fel. Vájjon 
miért nem ismertetik ezt meg egymással a hangos beszéd, a leol
vasás útján? Hiszen ezt jobban kell tudniok, hiszen a tanításunk 
célja beszédtanítás és nem írás, olvasás. Ők bizonyára tudják, 
melyiket ismerik jobban s ahhoz fordulnak segítségül, amelyiket 
jobban tudják.

Nem akarom itt most határozottan kimondani azt, bár hi
szem és vallom, hogy az írásnak oly korán való megkezdése 
által megnehezítjük a siketnémák részére az optikai képek útján 
való felújítását a fogalmaknak.

Nem célom ez alkalommal a velem egy nézeten nem levő
ket meggyőzni. Ezt az ellenérvek megcáfolásával tehetném inkább. 
Itt ez alkalommal csupán azt óhajtom bizonyítani, hogy az oktatás-, 
végeredményében az írás és olvasás terén nem maradnának sem
mivel sem hátrább növendékeink, ha ezt nem az első, hanem a 
második osztályban kezdenék meg.

Mindjárt elől említettem, hogy tantervűnk szorosan előírja 
tanításunk célját és irányát minden osztály számára s így attól 
nem térhetünk el ezidőszerint,

Az én kísérletezésem is csak olyan mértékben terjedt hát ki 
ez irányban, amilyen mértékben a tanterv azt lehetővé tette. Az 
év végére az én növendékeim is, talán épen úgy, mint azok, akik 
az első órától kezdve tanultak írni és olvasni, megtanulták azt, 
ami e tekintetben tantervileg előíratott számukra.

(Vége következik.)

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés A gyógypedagógiai intézetek orsz. 

szaktanácsa az 1909. évi október hó 16-án és 23-án tartott gyűlé
sein a következő ügyek tárgyalásával foglalkozott:
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1. Az ideges gyermekek áll. intézete tantestületének jegyző
könyve.

2. A kisegítő-iskolák tanterve.
3. A budapesti áll. kisegítő-iskola tantestületének jegyző

könyve.
4. A siketnémák szegedi intézete tantestületének, mint gyá- 

molító bizottságnak jegyzőkönyve és az iparostanonc-iskola sza
bályzata.

5. A vakokat gyámolíló orsz. egylet felterjesztése.
ő. A siketnémák aradi intézete tantestületének jegyzőkönyve.
7. A siketnémák váci intézete igazgatóságának Wippner Anna 

növendék szabadságolása iránti felterjesztése.
8. A siketnémák budapesti intézete igazgatóságának a magán- 

vizsgálatok szabályozására vonatkozó felterjesztése.
9. A siketnémák debreceni intézete igazgatóságának Sz. Szabó 

László hivatali esküje iránti felterjesztése.
10. Hajdú vármegye kir. tanfelügyelőségének Hatvani József 

hivatali esküje iránti felterjesztése.
11. A siketnémák budapesti intézete igazgatóságának a házi

ipari slöjdre vonatkozó jelentése.
12. A siketnémák ungvári intézete r. k. hitoktatójának szem

léltető képek adományozása iránti kérelme.
13. A siketnémák aradi intézete igazgatóságának az ipariskola 

munkaprogrammjára vonatkozó javaslata.
14. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgatójának a tanév 

megnyitására és a növendékek számára vonatkozó jelentése.
15. Az ifjú vakok szombathelyi intézete 1908—9. tanévi 

működéséről szóló jelentés.
16. Az ifjú vakok szombathelyi intézetének órarendje.
17. A szatmári kisegítő-iskola órarendje.
18. A siketnémák körmöcbányai intézete tantestületének jegyző

könyve.
A vakok budapesti orsz. intézetét a budapesti cs. és 

kir. törzsorvosi kar 8 tagja október hó 10-én megjátogatta, név- 
szerint a következők : dr. Myrda Ignác, dr. Ábrahám Béla, 
dr. Martinovszky Ottó, dr. Tornán Miklós főtörzsorvos, dr. Pauli- 
kovics Elemér ezredorvos, dr. M. Hercog Ottó és dr. Illés Imre 
törzsorvos. Az előkelő társaság Szili Adolf professor ajánlatára 
jött el az intézetet megnézni s őket a növendékek ügyes olva
sási készsége, szép éneke és kellemes zongorázása egészen meg
hatotta. Az intézeti rendre és tisztaságra vonatkozóan abbeli néze
tüket fejezték ki, hogy a katonai kórházakban mintául fogják venni. 
— Október hó 17-én Pokol Elek bányatulajdonos látogatta meg 
az intézetet s a növendékeknek 50 koronát adott ozsonnára. — 
Október hó 26-án dr. Erődi Béla udvari tanácsos vezetésével 
Lélem és Kiazim effendik látogatták meg az intézetet. A látott 
dolgok mély benyomást gyakoroltak a török urakra s a legkelle
mesebb tapasztalatokkal távoztak az intézetből Megjegyezzük, 
hogy Törökországban ez ideig még nincs a vakok számára intézet.
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Látogatás. A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelőintézetet 
s a vele szomszédos ideges gyermekek állami intézetét október 
hónapban meglátogatta Wratisch Mária karinthiai szaktanítónő.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Mezőgazdasági továbbképző iskola siketnémák részére. 

Dániában egy magántársaság a Nyborg város által felajánlott 
5‘5 kektárnyi földmívelésre alkalmas területen a város, valamint az 
állam évi hozzájárulásával létesített mezőgazdasági intézetet. A 
növendékek anyagi helyzetük arányában járulnak hozzá az eltar
tási költségek fedezéséhez. A teljes eltartás és tandíj évi 420 K. 
A növendékek felerészben teljes vagy részleges segélyt élveznek.

Az intézet a város közelében épült s a nyborgi siketnéma 
intézetben végzett 12 növendékkel f. évi július 1-én adatott át 
rendeltetésének. Az oktatás a tavaszi-, nyári- és őszi hónapokban 
kizárólag gyakorlati irányú, míg a téli hónapokban a mérsékeltebb 
házi és belső gazdasági teendők mellett főképen elméleti. A téli 
hónapokban heti 30 órában nyernek a növendékek oktatást, úgy 
a reáliákból, mint a gazdaságtanból és kézügyességből. Ezenkívül 
táncolni is tanulnak. Az oktatást főleg a városi sn. int. tanerői, 
részben pedig egy gazdasági intézet igazgatója látják el.

Az intézet munkanélküli, átutazó képzett siketnémákaí is foglal
koztat, míg azok ipari képzettségüknek megfelelő munkát találnak.

Uj szakképesítő tanfolyam siketnéma oktatók számára. 
Norvégia kormánya 1907. évi augusztus 24-én nyitotta meg a siket
némák oktatására képesítő első tanfolyamot Christianiában. A siket- 
némák christianiai izíézete igazgatójának, Flörtoft-nak jelentése sze
rint ezen a 2 éves első tanfolyamon 2 tanító és 2 tanítónő nyer
tek szakképesítést. Az előadásokat a legkiválóbb szakemberek látták 
el. Az előadások száma 2 év alatt 136 órát tett ki; anyaga általá
ban megegyezik a mi képzőnk anyagával. A rajz és tornaoktatás
ban szintén képzést nyertek a hallgatók. A gyakorlati képzést a 
heti 4—8 órai hospitálás s a hallgatók által tartott heti 1 — 1 órai 
próbatanítás szolgálta. A tanfolyamot írásbeli-, szóbeli- és gyakor
lati vizsga zárta be.

Siketnémák tankötelezettsége. A porosz képviselőház f. évi 
május 8-án tartott ülésén a sikeínémák tankötelezettségét törvényho- 
zásilag mondotta ki. A siketnémákra vonatkozó statisztikai adatok 
szerint Poroszországban jelenleg csak 638 oly 7—15 éves korú 
képzésben nem részesült siketnéma van, kiket a meglevő intézetek 
hely hiányában nem képesek felvenni. Ezek számára újabb inté
zeteket létesítenek Poroszországban.
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VEGYES.
Gyógypedagógiai összejövetel. A budapesti gyógypeda

gógiai intézetek tanárai a f. tanévben november hé 6-án tartották 
első összejövetelüket.

Kirándulás. A budapesti intézetek tanárai november hó 
19-én tanulmányi kirándulásra indulnak az aszódi javítóintézet és 
a hatvani cukorgyár megtekintésére. Reméljük, hogy az ilyen 
kirándulások ismétlődni fognak.

A szellemileg fogyatékosok peísüci intézetéről. Egy 
csinos kiállítású füzet került hozzánk a napokban, a pelsüci Blum- 
féle intézet új tájékoztatója. Tizenegy évvel ezelőtt, 1898 október 
15-én nyerte hazánk szellemileg fogyatékosainak ügye e hajlékot 
s azóta életében fokozatos fejlődést, tökéletesedést találunk. Eleinte 
csak ápoló- és foglalkoztató-intézet jellege volt, 1903 óta azonban 
mint nyilvánossági joggal felruházott tanintézet is működik.

Az intézet most megjelent tájékoztatójában közzétett több 
szép ábra s az intézet minden oldalú ismertetésére vonatkozó 
közlemények elég hű képét nyújtják úgy az intézetnek, mint műkö
désének. Az érdeklődő ebben csaknem minden kérdésre felvilá
gosítást talál.

Meg kell állapítanunk, hogy a tájékoztató nem túloz, nem 
színezi ki a helyzeteket, nem igér többet, mint amennyit az intézet 
valóban nyújthat. Ezt közvetlen tapasztalásunk is igazolja. De nincs 
is szüksége az intézetnek túlzott reklámra. Nagy jelentősége mel
lett elég élénk bizonyság az, hogy növendékeinek száma ma már 
közel 200, akik között legtöbb a szegény sorsból származó 
gyermek.

Ugyanis a m. kir. belügyminisztérium nagyon sok vagyon
talan családból származó s a közre nézve veszélyes fogyatékos 
elméjű egyént helyez el az intézetben az állam terhére. Aki bővebb 
adatokat óhajt ez intézetről tudni, kérje az igazgatóságtól a tájé
koztató megküldését s ha kartársainknak Pelsüc felé vezet útja, 
tekintsenek be hazánk e humánus rendeltetésű s szépen fejlett 
intézetébe. A tevékeny és az ügynek már sok áldozatot hozott 
igazgató-tulajdonos, Blum Rezső, bizonyára a legnagyobb szívé
lyességgel fogadja a látogatókat.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909. 
évi évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküldötték: dr. Szőcs 
Elek Budapest 5, Grünberger Lipót Budapest 10, Bartók Lajos 
Vác 10, Szántó Jenő Budapest 5, Schulmann Adolf Ungvár 10, 
Siketnémák intézetének igazgatósága Körmöcbánya 10, Nemere 
Gyula Kecskemét 10, Siketnémák intézetének igazgatósága Kolozs
vár 10, Volhnann János Budapest 5, Karnay Árpád Budapest 10, 
Danko István Ungvár 5, Tamás István Ungvár 5, Hochrein Lajos 
Budapest 5, Fáklya Károly Ungvár 10 K.

Budapest, 1909. november 10.
A Magyar Gyógypedagógia kiadóhivatala nevében :

Éltes M átyás, pénztáros 
Vili., Mosonyi-utca 6.

B id d e r  I. nyom ása, B udapest, I I I ., L ajos-u tca  94. szám .



Gyógypedagógiai múzeum.
Irta : Berkes János.

Gyógypedagógiai oktatásügyünknek százados múltja 
van. Fejlődése évtizedeken át lassú volt, fejlődését külső 
és belső viszonyok késleltették, akadályozták.

Azonban hazánk kulturális fejlődésének az utolsó 
10—15 év alatt sikerrel haladó munkájánál a figyelem a 
gyógypedagógiai oktatásügyre is ráterelődött, mert felis
merték azt a magasztos hivatást, amelyet a gyógypeda
gógiai oktatásügy betölt s azóta szükségszerű és természe
tes fejlődését többé feltartóztatni nem lehetett. Felvirá
goztatása érdekében megkezdődött a nemes munka s 
szerte az országban ernyedetlen szorgalommal folyt, folyt 
az erős és céltudatos kormányzat irányítása szerint és 
jóakaratú, méltányos és igazságos szándékának megfele
lően. A nemes versenyből az oktatásügynek minden 
munkása ki/ette a maga részét, szóval, tettel s talán anyagi 
áldozatokkal is harcolt egy jobb jövő megteremtésén.

A munka nyomán ma gazdagnak mondható termést 
látunk. Intézményeink nemcsak megsokasodtak, de úgy 
belterjileg, mint külterjileg meg is erősödtek.

Eljutottunk oda, hogy pályánknak a közoktatásügy 
szervezetében való nagy jelentőségét és fontosságát szé
les körökben elismerik. E tekintetben nincs is ez idő 
szerint már más tennivalónk, mint szerencsés kézzel még 
tovább terjeszteni, maradandóan fenntartani, meggyöke
reztetni azt a tudatot, hogy a fogyatékosok oktatása 
elsőrangú szükség s minden oly akadály, mely azt 
további szabad és nyugodt fejlődésében hátráltatná, több 
kárra! járhat, mint a mennyi hasznot más érdekeknek 
eléje tétele esetleg hajtana.

A százados múlt sem az irodalmi munkásság, sem 
a metodika és didaktika művelése terén nem folyt le 
nyomtalanul. Hazai gyógypedagógiai oktatásügyünk törté
nete igazolja, hogy a gyógypedagógiai irodalomnak min
dig voltak művelői, de az oktatás gyakorlatias eszközeinek 
előteremtésén, tökéletesítésén is mindig fáradoztak s ma 
már sok értékes és becses irodalmi termék, tanszer áll

24Magyar Gyógypedagógia.
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rendelkezésre, amelyeket büszke önérzettel csoportosít
hatunk össze oktatásügyünk történeti múltját híven visz- 
szatükröztető egységes és tanulságos egésszé.

Gyógypedagógusaink körében nem egyszer hallot
tam már erről beszélni, nem is kizárólag a saját esz
mémnek adok kifejezést, hanem több kartársaménak, a 
midőn lapunk hasábjain a gyógypedagógiai muzeum léte
sítését teszem szóvá és e muzeum eszméjének felkaro
lására kérem fel mindazon kartársaimat, akik a nemes célt 
munkásságukkal is előmozdítani, megvalósítani készek.

Azt hiszem, az eszme a megvalósításra már teljesen 
megérett. A muzeum létesítése sem oly nagy feladat, 
mint talán első tekintetre látszik. Csak a kezdet kezde
tén kell átesnünk.

Részemről úgy gondolnám a múzeumot létesíteni, 
hogy az egykoron a gyógypedagógiai intézményeink 
különleges oktatásügyének oly állandó és marandandó 
tanszerkiállítása legyen, amely tanulságosan mutatná be 
egyrészt ezen oktatás történeti fejlődését, másrészt pedig 
mindazokat a különleges taneszközöket, amelyek segít
ségével a fogyatékosok oktatását megvalósítjuk. A muzeum 
továbbá a gyógypedagógiai intézmények minden ágaza
tának iskolai alapfelszerelését is befogadná, de az iskolai 
épületek fényképe, tervrajza mind helyet foglalhatna ott.

A muzeum egyszersmind gyógypedagógiai könyvtár 
is lenne, amelyben az összes irodalmi termékek össze- 
gyüjtetnének.

Szóval a múzeumban csoportosítani kellene mindazo
kat a régibb és új iratokat, nyomtatványokat, különleges 
szemléltetési eszközöket, tanszereket, felszereléseket, ame
lyek hazai gyógypedagógiai oktatásügyünk történeti fejlő
déséhez adatokat szolgáltatnak s amelyek oktatásügyünk 
szempontjából különlegesek és történeti értékkel bírnak.

A muzeum tehát első sorban legyen magyar, vagyis 
első sorban azokat a tárgyakat gyűjtse össze, amelyek 
hazai oktatásügyünkkel vannak bártnelyes vonatkozásban. 
Ne zárja ki azonban a külföldi értékes és tanulságos 
adatokat sem.

A muzeum másodsorban különleges legyen, csakis 
a gyógypedagógiai oktatásügyünkkel szoros kapcsolatban 
lévő anyagokat és adatokat foglalja magában. Az általá
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nos pedagógiára vonatkozó összes adatok úgyis az orsz. 
pedagógiai könyvtár és tanszermúzeumban szemlélhetők,

A muzeum helyéül Budapestet vélem részemről 
kijelölendőnek, mert Budapest az ország központja, itt 
remélhetjük leginkább, hogy közoktatásügyünk történetét, 
mibenlétét mennél többen tanulmányozzák és megismerjék. 
De itt van a gyógypedagógia tanítóképző is és az ifjú 
generatiónak Budapesten kell alkalmat szolgáltatni arra, 
hogy szemlélje a múltat, elődeink munkásságán okuljon 
s abból a jövőre nézve lelkesedést merítsen.

Kartársaim ! Napirendre hoztam a gyógypedagógiai 
muzeum eszméjét. Úgy ismerem önöket, hogy az okta
tásügyünkkel kapcsolatos minden eszme iránt megvan 
önökben a lelkesedés. Ha mindenki csak egy-egy tárgyat 
szentel a muzeum alapkövének a letételéhez és ha a lel
kesedéshez kitartás is járul, a siker elmaradhatatlan és 
örvendetes lesz.

Remélem, hogy felhívásom nem marad eredmény 
nélkül s ebben a reményben a muzeum alapját a magam 
csekély gyűjteményéből megkezdem s néhány tárgyat 
felajánlok. Egyelőre, amíg a muzeum részére alkalmas 
helyiségünk nem lesz, ideiglenesen a szaktanács fogadja 
el s őrzi a beküldött és felajánlott tárgyakat. Felkérem 
tehát a kartársakat, hogy amennyiben kezdeményezése
met helyeslik, a muzeum számára szánt küldeményeket 
az országos szaktanács cimén beküldeni szíveskedjenek. 
Gondoskodni fogok arról, hogy e tárgyak leltároztassa- 
nak s azok jegyzéke időről-időre á Magyar Gyógypeda
gógia utján közzététessék.

Nem mondom én azt, hogy oktatásügyünk terén a 
múzeumnál nincs fontosabb, égetőbb kérdés, amely szin
tén még megoldásra vár. Van több, de csak kettőt emlí
tek meg: a tankötelezettséget és a tankönyvek kérdését. 
Mindakettő elsőbbrendü feladat s itt még nagy hézagot 
kell pótolnunk. Azonban mindakettő munkában van s 
a közel jövőben úgy a tankötelezettséget, mint a tan
könyvek kérdését illetőleg eredményt várhatunk. E kettő
vel kapcsolatban a múzeumot is megalapozhatjuk, mert 
nekünk a gyógypedagógiai oktatásügyünket, a fejlődő 
kor igényeihez képest lépésről-lépésre úgy kell előbbre 
vinnünk, hogy az egyetemes művelődéstől semmi tekin-
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tetben el ne maradjon. A múzeummal is egy újabb a lko
tással tesszük pályánkat ismertebbé, de kedvesebbé és 
értékesebbé is. Értékesebbé nemcsak a magunk szemé
ben, hanem mindazokéban, akik munkánk elismerésére 
és becslésére hivatottak.

Teremtsük meg a gyógypedagógiai múzeumot! Ezzel 
a gyógypedagógiai oktatásügyünk történetében nem nyi
tunk ugyan új korszakot, de az események rovatában 
mindenesetre feljegyzésre méltó dolgot művelünk.

Vakok között olasz földön.
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

Július közepén egy hétfő délutánján látogattunk el kartár
sammal az olasz vakok kir. intézetébe.

Homlokzata a nápolyi öbölre néz, előtte a Villa Nationale, 
Nápoly kocsikorzója. A régi kétemeletes épület alig vonja magára 
az idegen figyelmét s csak mikor egész közel érünk hozzá, árulja 
el a kapuja fölé helyezett márványtábla, hogy középület előtt állunk, 
a R. Instituto dei Chiechi S. Giuseppe e Lucia előtt. Lejebb azt 
is elmondja a tábla, hogy az intézetet I. Ferdinánd alapította, rövid
del a Bourbonok másodszori trónfoglalása után 1818-ban. Tehát 
az első és legrégibb intézet Olaszországban. Az épület, mely annak- 
előtte kir. szegényekháza volt, négyzetalakban épült, ósdi, minden 
csin nélkül, közepén egy körülbelül husz-huszonöt méter hosszú 
és széles, részben lávával kövezett udvarral. Conti Eduardo, az 
intézet főigazgatója már a kapuban fogadott bennünket s azonnal 
elindultunk az intézet megtekintésére.

Az első benyomás épenséggel nem volt kellemesnek mond
ható. Amint az udvarra léptünk, minden oldalról zene fogadott. 
Vonóshangszerek, zongorák és fúvók hangjai áramlottak ki min
den oldalról a nyitott ablakokon s a szűk udvaron egy disszonáns 
káoszban találkoztak. Mindjárt jobbra egy földszintes, nagyterem
ben, mely fölszerelése után Ítélve egyben torna és díszterem is, 
a mintegy tizenöt-husz tagból álló második zenekar gyakorolt egy 
Puccini-táncdarabot. A kép ugyanaz, mint amelyet tegnapelőtt a 
Piazza dél Plebisciton láttunk, hol akkor az első zenekar játszott. 
Az amfiteatrálisan emelkedő pódium alján egy vak karmester, üti



pálcájával a taktust az előtte álló kottatartóra. Ebben a zenekarban, 
mint a főigazgató úr sietett megmagyarázni, a gyengébb képes
ségű muzsikusok játszanak másodrendű helyeken és csekélyebb 
igényű közönség előtt.

A terem mint tornahelyiség szűk, fölszerelése igen primitív, 
a legszükségesebb eszközöknek is hiányában. A falakat nehány 
fametszet díszíti, többek között az intézet alapítójának képe s egy
két az intézet alapítására vonatkozó irat facsimiléje.

Innen, az udvaron át a szűk és sötét iskolaszobákba men
tünk. Az iskolapadoknak ugyanaz a hibájuk, mint a mieinknek 
a budapesti kir. intézetben. Fiókjaik kicsinyek s így a növendékek 
könyvei, noha kisebbek, mint a mieink, a padokon s az ablak- 
párkányokon hevernek. Fölszerelésről a termekben alig lehet 
beszélni. Egy laposbetűjű latin — abc — táblán kívül mást nem 
tatáltunk. Térkép, vagy más érzékeltetési eszköz sehol. Zongora 
csaknem minden helyiségben van. Egy harmadik osztályos körül
belül tizenkét-tízenhároméves fiú igen szépen játszott el egy Cra- 
mer-étudeöt. A szomszéd teremben meg egy hasonlókorú fiú 
Braiilekotíáról zongorázott, bizonyságul, hogy Braille kottarendszerét 
már az alsóbb fokon is tanítják. Ugyanitt egy szép, folyékony 
olvasást is hallottunk braillekönyvből.

Iskolai könyvekkel általában jól el van látva az intézet. Ol
vasókönyvek, nyelvtanok, verstanok, irodalmi könyvek mindenfelé 
láthatók.

Zeg-zúg folyosókon jutottunk el az étkezőhelyiségekbe és 
hálótermekbe. Tisztaság és rend tekintetében bizony nem egy 
kívánnivaló marad. A növendékek külön fiókokban maguk kezelik 
evőeszközeiket, melyeket bármikor használhatnak. Ott tartják meg
maradt kenyérdarabjaikat is. Higiéniai szempontból nem szeren
csés megoldás.

A helyiségek általában szűkek. A Braille-könyvtár egy folyó
sóra szorult az éléstár mellé. Néhány száz kötetet tartalmaz. 
Könyvei nagyobbrészt kisebbek a mieinknél, ami a tartósságot 
tekintve előnyös. A könyvek betűi szintén valamivel kisebbek a 
mieinknél és élesebbek. Rövid összehasonlítást téve, mindamellett, 
hogy leveleik kisebbek, a könyvek tartalma nem csekélyebb a 
mieinkénél s amivel betűik élesebbek, olvashatóságuk sem csökken.

Az udvaron eközben egy csapat tíz-tizennégy éves fiú, a 
mieinkéhez hasonló ruhában, tornagyakorlatokra vonult föl egy 
bejáró tornatanár vezetése alatt. Ilyen jól táplált gyermekeket vakok 
intézetében még sehol sem láttam. Beesett arcú, sápadt gyerek,
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amilyen pedig vakok között oly gyakori, csak elvétve akadt köz
tük. Derültebb, élénkebb kedélyűeknek találtam őket, mint bárhol 
másutt. Ebben, a véralkat mellett, okvetlen része kell, hogy legyen 
az intézeti jó ellátásnak is.

Testtartásukról és mozdulataikról azonban már kevesebb jót 
mondhatunk. De ez, valamint a hiányos fegyelem nem az ő rová
sukra esik. A hogy egymás vállába kapaszkodva elhaladtak előt
tünk, föltűnt, hogy van közöttük két-három nem intézeti növendék 
is. Érdeklődésünkre a főigazgató úr azt mondta, hogy ezeket a 
tornatanár hozza magával a reáliskolából segítségül. Miután a tanár 
rendbe állította a csapatot, két reáliskolai tanuló kihozott a torna
teremből egy tizenöt húsz méter hosszú kötelet, melybe másfél
méternyi távolságban egymástói fabotocskák voltak belefonva. 
Hosszas készülődés után a tornászok elhelyezkedtek a kötél két 
oldalán, páronként fogva a kötélbe erősített botokat. A realisták 
egyikét, a menetet irányítandó, a tanár a sor élére állította. Most 
megszólalt a közeli ablak mögül a zongora s a csapat megindult. 
Ha nem vagyok szakember, talán még gyönyörködöm is a kép
ben, annyival is inkább, mert a tornászó fiúknak is gyönyörűsé
get szerzett a munka, jól érezték magukat. Fejeiket lóbálva, sza
bad kezüket rázva, nevetve, teljes volt közöttük a jókedv. Szabályos 
lépést úgy látszik nem kívánnak tőlük. A különben is zajos mene
telést még hangosabbá tette a tanár azon utasítása, hogy minden 
negyedik lépésüket nyomják meg egy keményebb föllépéssel. 
Hogy ennek mi lehetett a célja, nem tudom. így kezdődött és 
ebben a mederben folyt tovább a testgyakorlás órája a nápolyi 
királyi intézetben.

Magyarázatot nem fűzök hozzá. Már a múltkori cikkemben 
említettem, hogy a felnőtt olasz vak zenészek járáskelésében, moz
dulataiban mily kevés önállóság és biztonság nyilvánul meg, hogy 
kézenfogvást vezették őket a zenekari emelvényre stb. Ilyen torna
óráknak más eredménye nem is lehet. Szerettem volna emlékez
tetni Conti főigazgató urat a vakok tanárai nemzetközi kongresz- 
szusának azon határozati tételére, hogy vakok intézetében a test- 
gyakorlást ne szaktornatanár, hanem a vakok nevelésére és okta
tására képes egyén tanítsa, de tiltotta a vendég köteles szerénysége.

Kőrútunk a főigazgatói irodában végződött. Itt végre talál
tunk tanítási eszközöket is. Két kis üveges szekrényben külön
böző érzékeltetési eszközök vannak elhelyezve. Papir- és vászon
virágok és növényrészek, kicsinyméretü állatok papirmaséból, mi
niatűr bútorok, az intézet famása, az ismert párisi fémglobus,
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Nápoly hevenyészett fatérképe, Oénua és környéke gipszben, mér
tani testek és gyümölcsutánzatok. Ezek a gyűjtemény főbb tárgyai. 
Természelrajzi, fizikai és vegytani szereik nincsenek. Még egy-két 
nyomatott papírtérkép lógott a falon, melyeken a folyók rárakott 
spanyolviaszkkal voltak érzékelhetővé téve. Olyanok, amilyeneket 
a budapesti kir. intézet is őriz múzeumában a hetvenes évekből.

Az érzékeltetőoktatás és földrajz körébe tartozó, részben föl
sorolt tárgyak, mint külsejük, de meg elhelyezésük is mutatja, 
keveset lehetnek használatban s inkább az intézetet látogatók szá
mára vannak fenntartva, általános és mindenre kiterjedő fogalmat 
nyújtandó a vakok oktatásáról. Ezt látszott igazolni Conti főigaz
gató úrnak a tárgyakra vonatkozó bő magyarázata is, föltételezvén, 
hogy teljesen ismeretlen dolgok előtt állunk Kartársam is észre
vette ezt s nem állta meg, hogy ne emlékeztessen a pesti állami 
intézet több ezer tárgyat tartalmazó gyűjteményére. Pedig az sem 
teljes még s az intézet vezetősége ambícióját köti hozzá, hogy 
évről-évre fokozatosan kiegészítse, s hogy tanításunkat általa reális 
alapokra helyezze. A szertárnak olyféle állapotát és kezelését, hogy 
az inkább a látogatókat elégítse ki, mint az oktatást szolgálja, saj
nos, nem itt tapasztaltam egyedül. Meg van ez többé-kevésbbé 
mindenütt, a távoli Franciaországban ép úgy, mint a közeli nyu
gaton. Például a brünniek egyébként gazdag szertárának múzeum- 
szerű berendezése még a gondolkozó laikust sem téveszti meg.

Hogy egy nagyszabású és jól elrendezett szertár a vakok 
minden intézetének legfőbb és legszebb ékessége, az kétségtelen; 
de igazán értékes csak akkor, ha elhelyezése és berendezése szak
szerű, ha minden darabja könnyen hozzáférhető s ami a legfőbb, 
ha a tanításoknál valóban használják is. Szerénytelenség nélkül 
megállapíthatjuk, hogy a magyar kir. intézet rendje e tekintetben 
mintaszerű. A kisebb, az érzékeltetőoktatást szolgáló mindennapi 
dolgok az egyes osztályokban vannak elhelyezve, a természettu
dományok oktatása pedig magában a szertárban folyik, hol a szük
séges eszközök azonnal kéznél vannak.

Miközben beírtuk nevünket az emlékkönyvbe, nehány az 
intézet állapotára és szervezetére, valamint az olasz vakok oktatá
sára vonatkozó általános kérdés került szóba. Az intézetnek, mely 
a milánói után a legnépesebb Olaszországban, jelenleg csak fiú
növendékei vannak; körülbelül százötven. A tanítási idő nyolc év. 
A képzés középpontjában a zene áll. Tekintettel erre különös 
gondot fordítanak az irodalomra. Ezeken kívül ép úgy, mint ná
lunk, képviselve vannak az összes iskolai tárgyak.



A Braille-íráson kívül mást rendszeresen nem tanítanak. Meg
ismertetik ugyan az oktatás kezdetén a latin betűk alakját, de sem 
írásban, sem olvasásban nem alkalmazzák: hamarosan áttérnek a 
Braillera. E tekintetben tehát az olaszok közel állanak a Francia 
iskolához, mely a Brailleon kívül mást nem ismer. Mi a volt osz
trák rendszert követjük. Előbb megtanítjuk a Knie féle latinbetűs 
szúrtírást a Klein-féle írókészüléken, vele kapcsolatban elsajátíthatjuk 
a vonalnyomású latin betűk olvasását s csak ezután következik a 
Braille. Lényegében leghelyesebbnek találom a német rendszert, 
mely a Brailleon kezdi s csak az oktatás későbbi fokán kapcsolja be 
a Heboldírást a látók világával való Írásos érintkezés céljából. 
Maga a bécsi cs. és kir. intézet is, mely pedig kiinduló pontja 
volt az osztrák rendszernek, ma már szintén a német rendszert 
követi, azzal a különbséggel, hogy a Heboldot a szúrtírással he
lyettesíti.

A látókkal való levelezésre a felnőtt olasz vakok között a 
Martuscelli-féle írókészülék forog közkézen. Egy példányát itt a 
nápolyi intézet szertárában láttuk. A Guldberg-féle szerkezethez 
hasonlít, de annál egyszerűbb. Fatáblán egy helyezhető és rögzít
hető fémvonalzó van alkalmazva akár csak Hebold-szerkezetén. 
Ezen csúsztatható a Guldberg-féle szán az egyes betűk írására 
való nyílással. A nyílás négyféle nagyságra szabályozható, aszerint

írni. Martuscelli szerkezetéről is, összehasonlítva Klein készüléké
vel, azt mondhatjuk, amit a többi hozzá hasonlóról. Ha a vak 
megtanult rajta írni, használható; az Írás rajta gyorsabb, mint 
Klein készülékén; szerkezete egy összefüggő darab, nem hull 
szét; kisebb formája akár zsebben is hordozható és olcsóbb az 
utóbbinál. Hátránya Klein szerkezetével szemben az, hogy az írás 
megtanulása rajta nehezebb, betűi nem oly tiszták, értelmesek s 
hogy a vak az írottat nem tudja elolvasni, tehát nem tudja önma
gát ellenőrizni sem.

A legjobb képességű zenészek az intézeti évfolyamok után 
az olasz kir. zeneakadémián vizsgálatra bocsáttatnak, hol zene- 
tanári oklevelet nyerhetnek. A zenében ki nem képezhető vakok, 
minthogy itt az intézetben rendszeres iparoktatás nincs, jórészt 
azilumokba kerülnek, melyeket jótékony egyesületek tartanak fenn.

Az intézetnek három igazgatója Van. Külön igazgatója az 
elméleti és külön a zenei oktatásnak. Az egész intézménynek szel-

ezekhez hasonló betűket akarunk
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lemi és adminisztratív vezetése, valamint reprezentálása pedig a 
főigazgatónak ügy- és hatáskörébe tartozik.

Körülbelül másfélórai ott időzés után köszönettel mondtunk 
búcsút Conti Eduardo főigazgató úrnak szives előzékenységéért, 
mellyel bennünket fogadott és kalauzolt. Elhagyva a vakok házát, 
önkénytelen is összehasonlításokat tettünk az olasz és a magyar 
kir. intézetek között. Hát bizony a mérleg nem billent kárunkra. 
De eszmecserénk végén eljutottunk a vendégkönyvekhez is. És 
bizony a nápolyi intézeté súlyosabb volt. Mennyi nagy név, egy
házi és világi főméltóság látogatja évről-évre ezt az intézetet. De 
különösen mennyi szakember, kiknek neveire a főigazgató külö
nösen fölhívta figyelmünket. Jártak itt a nyugat minden nagyobb 
városából. A keletiek meg épenséggel itt kezdik, vagy fejezik be 
tanulmányújukat. Hozzánk, pedig átutaznak rajtunk, csak ritkán 
vetődik el egy-egy. Ritkán, mert hát mi barbárok vagyunk!

A siketnénia
mint rendes (iskolai) és magántanuló.

Irta : Schreiner Ferenc.
(V ége.)

A beszédtanítási anyaggal szoros kölcsönhatásban találjuk az 
írási készséget is. Ezt illetőleg — a fontosabb különbségek szem
pontjából — kettős bírálat illeti a rendes és magántanuló siket
némát. Nevezetesen: vizsgálandó a fogalmazás előtti, valamint a 
tulajdonképeni fogalmazási időszak.

A fogalmazás előtti idő munkája tisztán arra szorítkozik, hogy 
a siketnéma tanulja meg a hangok és szók grafikai képeit, tudja 
azokat helyesen és minden esetben tetszetősen leírni. Előkészíti 
továbbá fogalmazási előgyakorlatok alakjában a tulajdonképeni 
önálló fogalmazást. Lássuk, mennyiben felel meg e kijelölt célnak 
a rendes és magántanuló siketnéma 1

Az oktatás különösen kedvező körülménynek ismeri azt a 
tényt, hogy a rendes tanuló siketnémák, igen kevés kivétellel, a 
tanítási idő megkezdésekor nem kicsinylendő manuális ügyesség
gel rendelkeznek. Mint a mozgásnak, alaknak megfigyelőit, korán 
készti őket a természet ösztönszerűleg mozgások, cselekvések vég
hezvitelére, melyeknek mindenkor legjellegzetesebb céljuk az, hogy



maradandó alakban nyerjenek kifejezést. Az ily célú cselekvés 
alkalmával kétségtelen, hogy fejlődnek a siketnéma kézizmai, fej
lődik formaérzéke és ítélete. E képességek különös előnyben része
sítik őt az írás technikai nehézségeinek elsajátítása alkalmával. Fel
tűnő rövid idő alatt, az épérzéküekre fordítandó fáradság sokkal 
kevesebb mennyiségével tanulják megkülönböztetni az egyes betü- 
fotmákat, melyeket biztos vonással, nem ritkán bámulatos szépen 
tudnak leírni. Már a magántanulónál az írás technikai részének 
elsajátítása több nehézséggel jár. Kézizmait a környezet szolgálat
készsége mellett kevésbbé gyakorolhatja. Halomszámra kapott 
játékszerei majdnem teljesen elfojtják benne azt a pedagógiai tekin
tetben igen fontos vágyat hogy ő maga, saját munkabírása, ítélete, 
belátása alapján készítsen magának szórakozási eszközöket, sze
rezzen magának mulattató foglalkozást. Belső ösztönből fakadó 
cselekvési vágya legfennebb abban nyer kielégítést, hogy szétsze- 
degeti játékszereit. De csak addig, amíg a részek könnyen enged
nek. Ha már erőre, fortélyosságra, ügyességre, leleményességre, 
esetleg segédeszközök segítségül vételére szükség van, ő abba
hagyja boncolásait s cselekvő szükségletének hiánya igen gyakran 
a már szétszedett részeknek újbóli összeillesztését is feleslegesnek 
tudja. Arról meg éppenséggel szó sem eshetik, hogy a magán
tanuló kezébe valódi, munkálkodásra alkalmas fúró, fűrész, szeg 
vagy kés akadjon. A féltő szülői szeretet még akkor is különös 
gonddal őrködik felette, ha az ilyfajta eszközöknek csak játékután
zatait juttatja számára. Természetes tehát, hogy amikor az ily gya
korlatlan izomzattal szemben az írás szerfelett finom és hozzá még 
igen összetett izomműködést igényel, a magántanuló siketnéma 
sok nehézséggel kénytelen küzdeni. Csak nagy nehezen tudja 
némiképen is elfogadható alakban utánozni az előírt betűt. Az idő 
múltával szerzett gyakorlat igaz, hogy e tekintetben is rendkívül 
fejlesztőleg hat reá, azonban a szépség, rend és tisztaságot illető
leg a tanítás későbbi folyamán sem versenyezhetik a rendes tanu
lókkal. Ebből a szempontból befolyásolja őt az imént említett 
okon kivül az a körülmény is, hogy nincs oly példányképe, mely 
gyermeki leikéhez legközvetlenebbül szólhatna, mely leginkább 
hathatna reá és főképpen, mely önérzetét, büszkeségét legköze
lebbről érintené. Nem rendelkezik hozzá hasonlónak mintaképével; 
nincs, akivel összemérhetné magát. Teljesen elesik attól, ami a 
rendes tanuló siketnémánál oly megbecsülhetetlen, t. i. az egyéni 
munkának a jobbal vagy rosszabbal való szembesíthetésétől.

Az írás technikájánál észlelt különbség rendes és magántanuló



között azonban megváltozik utóbbi javára akkor, amikor a szók 
és mondatok önálló, helyes leírását vesszük íigyelembe. Igaz 
ugyan, hogy rendes tanulóink is, igen elenyésző százalék kivéte
lével, mind azt, mit szóban, mondatban megtanultak, helyesen, 
hiba nélkül s a kellő írásjeleknek a maguk helyén való alkalma
zásával tudnak leírni. Mégis a magántanuló felettük áll. De csak 
az átlagos képességű felett. Ugyanis tekintetbe kell vennünk azt, 
hogy az előbb használt „helyes“, „hiba nélkül kifezejések nem 
absolut tökéletességet jelentők, noha jóiehet vannak oly növendé
keink, kikre ezen jelzők ilyen értelme is vonatkoztatható. De azért 
még nem illeti a helytelen, hibás, vagy tán ennél magyarázóbb 
kifejezés: tudatlan azt a gyermeksereget sem, mely írás közben 
ití-ott egyikét hibát ejt. Ami oktatásunk speciális volta mellett 
ezeket, kik pl. épérzéküekkel szemben igen jó helyesírási érzékkel 
rendelkezőknek volnának minősítendök, soroztam az átlagos képes
ségűek közé. A magántanuló, míg előbbiekkel egy színvonalon áll, 
utóbbiak felett előnyt élvez. És ezt nem talán egyéni kiválóságai 
alapján, mint inkább a magánoktatás jellegzetessége folytán. 
Ugyanis a tanítás keretében elvégzett anyag — magánoktatásról 
lévén szó — mindig egy és ugyanazon növendékkel íratható le, 
miáltal lehetségessé válik, hogy a folyton ismétlődő egyformasá
goknak ugyanazon egy tanulóval való gyakori szemléltethetése és az 
ugyanazon egy tanuló részéről nyilvánuló cselekvő figyelem felhasz
nálása által a magántanuló mindig helyesen, tökéletesen írja az 
irandót. A tömegtanítás lényege ettől az előnytől teljesen meg
fosztja a rendes siketnéma tanulót, miután arra törekszik, hogy a 
tanítási idő alatt lehetőleg mindenki, vagy legalább is a leg
jobbak kivételével valamennyi kerüljön sorra az íratásnál. Ez 
azt jelenti, hogy az Írott anyagnak csak körülbelül V12 vagY 2/i2 
része igényelt cselekvő figyelmet egy egy tanuló részéről, n /'i2 
esetleg 1U/12 rész csak annyiban bír jelentőséggel, — az írás töké
letességét illetőleg amennyiben azt a gyermekek a füzeteikbe 
lemásolják. Tehát a magántanuló, míg a rendes siketnéma tanu
lók azon csoportjával, mely az átlagos képességű, de azért figye
lemre méltó helyesírási készséggel rendelkező csoport felett áll, 
egy színvonalon tart, addig az átlagos képességűek fölé emelkedik, 
de csak oly mértékben, amennyiben egyedülisége folytán több 
alkalma kínálkozik cselekvő figyelemmel látni és felfogni a hasonló
ságokat, azonosságokat és különbségeket.

Az eddig észlelt különbség rendes és magántanuló között 
még inkább válik szembeötlővé akkor, amikor a fogalmazási
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előgyakorlatok, majd ezekufán a tulajdonképeni fogalmazási gya
korlatok kerülnek sorra. Miután előbbiek kivitele inkább sematikus, 
úgy természetes, hogy az írandó feladat szófűzése, mondatszer
kezete majdnem teljesen azonos a beszéd tanítása alkalmával 
előfordult és megtanult mondatok szerkezetével; esetleg gondolati 
soroknál (ok és okozat, előzmény-következmény, stb. egymásutánja) 
az eddig is tanított és tanultakéval. Ebből önként következik, hogy 
minéi inkább tehette sajátjává a siketnéma az eddig tanultakat, 
minél inkább van tudatában a lelki tartalomnak megfelelő kifejezési 
formának, annál könnyebben, annál helyesebben fog megfelelni a 
fogalmazási előgyakorlatok kívánalmainak. Tehát tulajdonképen 
a beszédkészség tökéletesebb vagy hiányosabb voltától függ a 
fogalmazási előgyakorlatoknak minősége. Ennélfogva, miután a 
beszédtanítás kapcsán előforduló különbségek fejtegetése alkal
mával kitűnt, hogy a magántanuló — különböző kedvező körül
mények folytán — mennyivel fejlettebb kifejezési készséggel 
rendelkezik a rendes tanulónál: világos, hogy ugyanily arányú 
előny illeti őt a fogalmazási előgyakorlatoknál is. Sőt mi több! 
Miután a kifejezési készség tökéletessége rendes és magántanuló 
között annál nagyobb különbségeket mutat utóbbi javára, minél 
inkább kell mindkettőjüknek több és több nyelvi formával meg
küzdeni, tehát minél inkább halad mindkettő a képzés magasabb 
foka felé, ennélfogva az ily magasabb fokon előkerülő s ezentúl 
már tulajdonképeni, önálló fogalmazásnak minősítendő íiásbeli 
munka kvalitása is hasonló arányú különbségeket tüntet fel. És 
ez természetes is. Mert, ha a beszédtanítási részben említettek 
alapján a magántanuló az oktatás felső fokán sokkal helyesebben, 
a nyelvi törvényszerűségek sokkal nagyob tökélyével tudja kifejezni 
lelki világa tartalmát, mint a rendes tanuló siketnéma, úgy az 
írásnál is, mint az élőbeszéd szabályszerűségeivel teljesen mege
gyező gondolat kifejezési eszköz használatánál is sokkal több 
biztosságot, nagyobb szabatosságot s fejlettebb nyelvérzékénél, 
nyelvi tudásánál fogva elismerésre méltóbb tökéletességet fog 
tanúsítani. Ezzel egyszersmind migvilágítottam a tulajdonképeni, 
önálló fogalmazás nevezete alá sorolható munka különbözőségét 
is rendes és magántanuló siketnéma között.

A beszédtanítási résszel kapcsolatban végül még egy jelen
tékeny körülményt óhajtok röviden felemlíteni, mely nagyban elő
segíti a magántanulót a nyelvi tökéletesség elérésében. S ez az, 
hogy a magántanuló siketnémával sem közvetlen környezete, sem 
pedig a családban megforduló más személyek sohasem beszélnek
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úgy, amint azt a tapasztalat sajnálatosan igazolja a rendes tanuló 
siketnémák java részénél. Mert míg a rendes tanulókkal szem
ben az idegenek beszéde egy-két szánalomból fakadó kérdésnél 
nem több, a magántanulóval bárki is mint épérzéküvel társalog. 
Tehát utóbbiaknál az idegenek részéről eredő beszéd nem merül 
ki egy-két szánakozásból támadt kérdésben; melyek talán a köz
vetlen hogylét tudakozásánál többre alig terjednének. Ellenkezőleg, 
a beszéd tanulása idejében a kis siketnémát már nem tekintik 
fogyatékosnak, s mint épérzékü testvéreihez teljesen hasonló elbí
rálás alá esővel szívesen bocsájtkoznak valóságos társalgásba. És 
ha ilyenkor a siketnéma még sokat meg nem ért, ha ő maga 
kifejezéseiben botlik, akkor hibáit, beszédbeli tökéletlenségét nem 
a siketnémaságnak, hanem a nyelvet tanuló gyermek tanulási ideje 
körülményeinek tudják be. Ez pedig igen fontos, mert ha a laikus 
előbbit látja okként, úgy a siketnémaság különös, nem mindennapi 
voltával a siketnémát magát is valami különös, misztikus lénynek 
hiszi, kinek lelki világába nem mer betekinteni, kihez még csak 
közeledni sem mer. Hogy is avatkozna hát bele abba a munkába, 
melynek minden aprólékos fázisát csak szakavatott nevelői kezekbe 
valónak gondolja! Azonban, ha utóbbi szellemében tekint a fogya
tékosra, úgy őt mint a fizikai idő miatt még elég magas tökélyre 
nem emelkedett, nyelvet tanuló gyermeket szives készséggel segíti, 
támogatja, oktatja; felvilágosítja ebben is, abban is, magyaráz erről, 
arról s lelkendezve örvend, ha szavait a kis fogyatékos felfogja, 
megérti. Természetes, hogy ez a munka, mely idegenek részéről 
nyilvánul a magántanuló siketnéma iránt, rendkívül nagy horderejű 
a beszédbeli tökéletességet illetőleg Nagy fontosságát bizonyítja 
közvetve azon rendes tanuló siketnémáink beszédbeli készsége is, 
kik — bár számuk nagyon kevés — adott alkalmakkor épérzé- 
küek társaságába kerülhetnek. Ha tehát ezeknél is az épérzékűek 
társasága dicsérendő eredményt képes teremteni, mennyivel nagyobb 
eredményt hozhat létre a magántanulóknál, kik amazoknál gyak
rabban, majdnem minden egyes napon juthatnak abba.

Erkölcsi nevelés. Mindazon subjektiv lelki nyilvánulások, 
melyek az én belső világból fakadólag az erkölcs elnevezése alá 
sorozandók, a magántanuló szempontjából is ugyanazon bírálat 
alá esnek, mint amely bírálat a kezdet jellemzéseitől a mai napig 
folytatott s egyre tartó vizsgálataival, kutatásaival megalkotta a 
siketnémák összességére vonatkozó, általános erkölcsi Ítéletet 
Tekintve azt, hogy az egyén erkölcsi világa a hajlamosság, kör
nyezet, a nevelői behatás és az értelem minéműsége szerint ala-
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kúl s változik: e négyféle módosító körülmény egybevetésével 
eszközölt vizsgálat alig mutat külömbségeí rendes és magántanuló 
siketnéma között. Az erkölcs-módosító körülmények a siketnémák
nál is, épúgy mint az épérzékűeknél, az egymásra való hatásuk
ban igen relatív értékűek. Az iskolai cselekvő nevelői hatás szem
pontjából pedig attól függők, hogy mennyiben képes az iskola 
munkája akár nevelői ténykedésével, akár értelmi fejlesztésével a 
hajlamosságot, vagy a mindennapi környezet részéről ért hatáso
kat ellensúlyozni, esetleg növelni, csökkenteni, vagy ha kell uralni. 
Tehát tulajdonképen e két tényező: a minden esetben erkölcsi 
célzatú nevelés és az értelmi képzés szabják meg a növendék 
erkölcsi világának alakulását. Mindkettőnek egyforma mértékében 
részesül a magántanuló is, a rendes tanuló is. Közöttük csak a 
kivitel módozatában lelhető fel némi különbség, amennyiben a 
rendes tanulóknál a nevelői munka nagy részét átveszik öntudat
lanul az osztálytársak, a hasonló korúak, tehát a gyermekek, míg 
amazoknál inkább a szülők, esetleg a testvérek. Előbbi körülmény
nek nagy fontossága kétségbe vonhatatlan. A közvetlen példa 
bizonyult mindenkor a legjobb nevelői hatásnak, de különös érté
kűnek kell minősítenünk azt akkor, amikor a gyermek maga áll 
követendő és dicséretes vagy megvetendő és rossz példának 
gyermektársai előtt. A közvetlen szemlélet mint tényes dolgot tárja 
ilyenkor a gyermek elé a bűnt, a vétket, az erényt, a becsületes
séget- A példára való utalás, az azzal kapcsolatos szómagyarázat, 
feddés, figyelmeztetés szinte önkényíelenül megismerteti a gyer
mekekkel a jót és rosszat. És gyermekek között hányszor kínál
kozik kedvező alkalom a legkülönbözőbb erkölcsi nyilvánulások 
mérlegelésére, megítélésére. Ezen alkalmaknak kellő tapintatosság
gal, kellő körültekintéssel való tárgyalása oly mérvű erkölcsi fino
modást képes teremteni, hogy a siketnéma is nemcsak formaság
ból tartózkodik a rossztól, cselekszi a jót, hanem megveti a rosz- 
szat, s követi a jót önmagáért. Erre a fokra a közvetlen példa 
s az abból szűrődött belátás ereje emeli őt E példa ily kiváló 
fontos szerepén kívül azonban még változatos és minden irányú 
is. Nincs az erkölcsi életnek ama jelensége, mely a tanár és növen
dék, s a növendékek egymás közötti közvetlen viszony folytán pél
daként elé ne kerülne. A növendékeknek számtalanszor van alkal
muk látni az önszeretetet, büszkeséget, akaratosságot a szerény
séggel, szívességgel, engedékenységgel szemben. Látják a heves- 
kedőt, békétlenkedőt, a béketiirő mellett. Észreveszik az irigységet, 
a bizalmatlanságot, midőn szembekerül vele a jóság, nyíltság.
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Megismerik a hazugság bűnös zavarát, az őszinteség nyilt tekin
tetét. Megvetik a részvétlent, kegyetlent, midőn szánakozni kellene, 
midőn részvétet kiván a fájdalom. Megszokják a tisztaságot, rend- 
szeretetet, midőn megutálják a szenyt, a rendetlenséget. Szívesen 
előzékenyek, mert a példa arra is tanította őket.

A magántanuló természetesen ily közvetlen példák hatásában 
sem mennyiségileg, sem minőségileg nem részesül. Mások, de 
főképen hasonló korúak cselekedetei megbirálásának hiányában, 
a magántanuló egyedül áll a maga lelki mivoltával, ami a nevelői 
hatás egyoldalúságát eredményezi. T. i. e hatás mindig belőle 
indul ki s mindig hozzá tér vissza. Az útközben megismert Ítélet, 
bírálat, figyelmeztetés pedig példa hiányában — mindig elméleti, 
abstrakt marad mindaddig, míg a helyzet mindenféle aprólékos
ságaival megismerkedett nevelő a kellő alkalom felhasználásával 
ezt példába ruházva konkrétté nem teszi. E tény azt bizonyítja, 
hogy mindig idő kérdése, mikor jelentkezik a hatás a gyermek 
természetének megfelelő alakban; sőt ha tovább megyünk: mikor 
jelentkezik oly számban, hogy erős emlékkép gyanánt a későbbi 
korban is befolyásolhassa őt. Tehát az erkölcsi élet alakulásának 
időbeli előnyében feltétlenül a rendes siketnéma növendék részes. 
De miután az erkölcsi fejlődés nem kis mértékben alá van vetve 
az értelmi haladásnak is, úgy ez a szempont kiegyenlíti azt a 
hiányt, melyet a magántanuló siketnéma a rendes tanuló időbeli 
elsőbbségével szemben az első pillanatra mutat.

íme tehát, úgy a rendes, mint a magántanuló siketnéma 
erkölcsi világának kialakulásában teljesen egyforma. Feltűnőbb 
különbségeket e tekintetben nem mutatnak, de nem is mutathatnak, 
mert a hol — fiziológiai okok figyelmen kivül hagyásával — egy
forma kvalitású psichologiai behatások érvényesülnek, ott a lelki 
működés eredményeiben is azonosság, rokonság mutatkozik. Ter
mészetes, hogy azért az én különböző volta, jellegzetessége az 
azonosságra és rokonságra is rányomja bélyegét. De ennek mé
lyebb gyökerei a fiziológiai én-ben gyökereznek s mint ilyen az 
összehasonlítás egészen más terére tartozik.

Testi nevelés. Kézügyességi oktatás. A testi nevelés és kéz
ügyességi oktatás oly rendkívüli s közismert előnyöket szolgál, 
melyek mindkettőnek pedagógiai tekintetben kiválóan fontos szere
pét régtől fogva megállapították. A pedagógiai összhang a neve
lés munkájának szükséges, szerves tényezőjévé emelte mindkettőt, 
mert a testet fejlesztik, az ügyességet, a munkabírást fokozzák és 
kiíerjeszkednek hatásukban az általános értelmi fejlődésre is. Ezek
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kétségtelenül fontos előnyök, sőt egyenesen célok, melyek eléré
séért nemcsak érdemes, de szükséges is küzdeni. És ha nevelési 
szempontból ily célok bármelyikére szüksége van bárkinek is : 
valamennyi közül a siketnéma tanuló igényli első sorban és külö
nösképen. Márcsak azért is, mert a siketnéma-oktatás szempont
jából úgy a testi nevelés, valamint a kézügyességi oktatás az álta
lánosan ismert előnyökön kívül'még egy igen fontos célt szolgál, 
nevezetesen növeli a növendék beszédkészségét, mivel sok gya
korlati kifejezés gyakori alkalmazására tág teret kínál. Ami a tan
terem falai között sohasem fordulhatna elé, az a műhelyi munka 
szabad cselekvési rendszere, szelleme alatt sokszor fakad beszélő 
ajkakról; ami az iskolai szoba korlátái között csak mesterkélt, 
kényszerített szemléletet, helyzetet igényelhetne, az itt természetes 
formulátióiban nyer kifejezést. Amellett mennyi mozgási, cselek
vési elnevezés, mennyi szer, eszköz neve, hányféle parancs, kérés, 
utasítás kerül elé, ami csakis a testi nevelés vagy kézügyességi 
oktatás köreiből aknázható. Íme tehát, a testi nevelésnek és kézi
munkának önmagában való célja mellett ez utóbbi is mily nagy 
horderejű. Nyilvánvaló, hogy mindkettőnek különös haszna, elő
nye, mindkettőt különös szükségűvé teszi a siketnéma számára.

A magántanuló az ily értelmű testi neveléstől, mely itt az 
iskolai tanítás természeténél fogva a szorosabb értelemben vett 
tornaoktatást jelzi, egyben a kézügyességi oktatástól, melyben a 
kézimunka különböző nemei foglaltatnak, de amelyhez — egy
szerűsítés kedvéért — a rajzot is soroltam — majdnem teljesen 
elesik. És ez nagy hiány, mert szükségszerűségük épp úgy 
vonatkozik a magántanulóra, mint ahogy vonatkozik a rendes 
tanuló siketnémára. Meg is látszik a kettő közötti különbség, 
ha ily összehasonlítás alkalmával kerülnek egymással szembe.

Midőn a tornaoktatás szigorú fegyelemhez, nem csekélyebb 
figyelemhez szoktat, midőn alapot vet parancsok gyors és biztos 
végrehajtására s készti — eshetőségek alkalmával — az egyéni 
akaratot egy nagyobb, magasabb egység céljainak alárendelni, 
midőn ügyességgel ékesíti, bátorsággal acélozza a testet, akkor a 
magántanulót — a torna előnyeinek kénytelen nélkülözése miatt — 
mozdulataiban félszegnek, cselekedeteiben ügyetlennek, izomerőben 
petyhüdtnek, bátorság helyett bizonytalanúl fontolónak vagy tán 
éppen vakmerőnek találjuk. Akaratát rendszerint csak a feltétlen 
hatalomnak rendeli alá. A közérdek istápolásának érzete nála 
ritkán tud érvényesülni, hisz alig akad mód és alkalom, mely 
megismertethetné vele egyszerű, közvetlen formában a közcélok
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előnyeit, hasznát, még kevésbbé, hogy ily irányú cselekvésre 
ösztönözhetné. Amellett a tornaoktatás rendkívül sok kifejezést is 
nyújt, melyek egyebütt soha, vagy a legritkább esetben fordulhatnak 
elé. A magántanuló ezektől is elesik.

Még nagyobb hátrány mutatkozik a kézimunka s az azzal 
vonatkozásba hozott rajztanítás nélkülözéséből, bár utóbbi, miután 
a beszédtanításnak úgyszólván lényeges alkatrésze, a beszédre 
való oktatás tartama alatt többé-kevésbbé alkalmazást nyer. Mél
tassuk csak egy pillantással is a kézimunka oktatás rendkívüli 
előnyeit s azonnal világosan fog előttünk állani, mit veszít benne 
a magántanuló. Első helyen azt, hogy sok idő helyes, szép s 
amellett kedves munkával tölthető be. Növendékeink buzgó oda
adással és csodálatos örömmel foglalkoznak kézimunkával. És 
ebben mindenki, az értelmi képességekre való tekintet nélkül, 
versenyzik egymással.* Legélvezetesebb idejük az a néhány óra, 
mit a műhelyben töltenek el. Nemde a magántanuló is szívesen 
venné ki örömeit e munkából! A kézügyességi oktatás fejleszti a 
testet, képezi, ügyesíti az izmokat s ezáltal előkészít az életben 
betöltendő hivatásra, vagy ha erre szükség nem kínálkoznék, 
akkor is a lét érdekeinek könnyebb megvívására. Magyarázatra 
sem szőrül az a körülmény, hogy ha neveltjeink részéről tökéle
tességet követel az élet, úgy az valamennyiökre, rendes- és magán
tanulóra egyaránt vonatkozhatik, mert realitásában oly kiváltságos 
helyzetet nem biztosít egynek sem, hogy könnyedén felvehesse 
a versenyt az átlag-normálissal. De nézzünk tovább! A kézimunka 
oly tárgy, mely kiválóan alkalmas a mennyiség, súly, hosszúság 
fogalmainak tisztázására, határozottabb kialakítására. A gyakorlati 
mértan egyedül tán csak itt találhatna alkalmazást. Nagyban segíti 
a tanulót az alak, kiterjedés, szín, keménység stb. megfigyelésében 
s felismerésében. És amennyiben bizonyos természeti tárgyak 
utánzását, reprodukálását, eszközök, szerszámok, berendezések 
készítését is tűzi ki feladataként: a gyermekek nagy érdeklődéssel 
viseltetvén a készítendők iránt, a legnagyobb figyelemmel vizs
gálják a legapróbb részleteiben a mintául adottat. Támogatja a 
természettant fizikai eszközök elkészítésével, a földrajzot felületi 
típusok előállításával. Értelmezője a rajznak, mert megismerteti 
a növendéket a különböző dimenziók helyzeti, valódi és látási, 
elvont terjedéseivel. Végül arra tanít, hogy a legkisebb, gyakran 
igénytelennek látszó dolog is mennyi fáradság, kitartás és türelem 
árán jött létre, tehát becsülésre int, megbecsülésre oktat. Feltétlenül 
értékes előny, mert a siketnéma hamar kész jelentékteleneknek
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minősíteni dolgokat. Lám, mily tág mező kínálkozik ezekben is a 
képzés igen fontos elemeinek segítségül vételére és főként közvetlen 
kivitelére. A kézügyességi oktatás a becses ismereteknek valósággal 
kifogyhatatlan tárháza, melynek kapói a rendes siketnéma tanuló 
előtt mindenkor nyitva állanak. Önkénytelenül is gyűjt benne, 
mert a tárgy természete olyan, hogy leköti teljességgel, akaratlanul 
a növendék figyelmét. Az utóbb említett sokféle ismeretben is 
járatlan, tapasztalatlan marad a magántanuló; vagy ha bizonyos 
részükkel mégis megismerkedik, akkor is a közvetlenség, gyako
riság képzőerejének hiányában ez ismeretek intenzitása szempont
jából jóval mögötte marad a rendes tanulónak.

Már a rajznál nem mutatkozik ez a különbség, mert mint 
előbb említém, belevonható sőt belevonandó a beszédre való taní
tásba. A kezdetbeli primitív ábrázolás, a nehézkes kivitel idővel 
biztos kezelésűvé válik a magántanulónál is, s ha egyszer a fejlő
dés útjára lépett, úgy természetes, hogy a nevelői célszerűségi elv 
utat-módot fog keresni, hogy e fejlődés minél inkább istápoltas- 
sék. Míg tehát a kézügyességi oktatást illetőleg úgyszólván teljes
séggel hiányzik a lehetőség és idő, hogy ez a magántanulónál is 
alkalmazást nyerjen, addig a rajzbeli képességek a tökéletesség 
legmagasabb fázisáig emelhetők. Tehát e téren a magántanuló is 
•részese lehet mindama kiválóságoknak, melyeket a rajznak helyes 
anítása nyújt.
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Ezen összefoglaló táblázat világos képét adja a rendes- és 
magántanuló siketnéma közötti különbségnek. Úgy az egyiknek 
mint a másiknak oktatása, nevelése körül észlelt, s immár a leg
határozottabban körülírt s megállapított előnyök, kedvező körül
mények és az azokkal járó eredmény, valamint a különböző hát
rányok, hiányok, fogyatkozások és azok nyomán jelentkező keve
sebb eredmény kettős irányú gyakorlati útmutatást nyújtanak. Elő
ször is tanúskodnak arról, hogy a tömegtanítással szemben az 
ideális tanítást korántsem képviseli az 1 növendék 1 tanár-féle 
tanítás. Az általánosság magaslatáról tekintve az első pillanatra 
talán annak látszhatik. Ámde a mélyre ható vizsgálat utóbbiban is 
annyi jelentékeny fogyatkozást, annyi hiányt talál, melyek semmi
esetre sem emelhetik azt a sokak által eszményinek vélt fokra. 
Tagadhatatlan azonban, hogy végeredményeiben a magántanítás 
szebb, nagyobb és tán még kiválóbb eredményeket is ér el, mint 
a tömegtanítás. Bár az is bizonyos, hogy e magas eredmény is 
még fokozást igényel, sőt helyenként nélkülözhetetlen hiányok 
pótlását szükségli. Okkal-móddal mindkettő megvalósítható. De 
ugyanakkor, amikor ily dicsérőleg kell szólanunk a magán okta
tásról, kötelességünk, hogy a tömegtanítást, illetőleg annak ered
ményeit se vonjuk ki a kedvezőbb alakulások lehetősége alól. 
Kínálkoznak itt is utak, módok, melyek felhasználásával a tömeg- 
tanítás eredménye a magántanításéval majdnem egy színvonalra 
emelhető. A magasabb eredmény elérésének lehetőségét biztosító



intézkedések megvalósítva önmagukban meg fognák szüntetni 
azon akadályok jórészét, melyek az összehasonlítás alkalmával 
mutatkoztak úgy az egyiknél, mint a másiknál. Sőt mi több! Páro
sulván az előnyökkel, mindkét tanítási eljárásnál meglévő kedvező 
körülményektől támogatva, oly rendkívüli eredményekhez juttatnák 
a magántanulót is, a rendes tanulót is, hogy a hozzájuk fűzött 
várakozást minden oldalról teljességgel kielégítenék. Melyek azok 
az intézkedések, mik az ily fokozottabb eredményt szolgálhatnák? 
Az összehasonlításból vett gyakorlati útmutatás másik iránya ebben 
oktat.

A magántanulónál az általánosságban elért eredményt fokozhat
juk, ha a lehetőségek szerint alkalmat adunk neki, hogy a számára 
legmegfelelőbb csoporttal részt vegyen a melléktárgyak tanítási 
óráin. Ami hiányban mutatkozik nála a torna, kézimunka és rajz 
oktatásának nélkülözése miatt, az önkéntelenül s természetszerűleg 
kipótoltatnék. A legrövidebb időn belül megszerezné ugyanazon 
ismereteket, melyek gyakorlati értékükkel elengedhetetlenül szük
ségesek mindenki számára.

Nem kevesebb haszonnal jár, ha résztvehet a növendékek 
kirándulásain, közös sétáin. A gyermektársak hatása ilyenkor érvé
nyesülhet nála, ami az általános nevelésben nagyban támogathatja 
nevelőjét, mesterét.

Azonban mindezeknél több céltudatosságot rejt magában az 
az intézkedés, hogy a magántanuló oktatásának harmadik, negye
dik éve múltával rendes tanulóként látogassa az intézetet. Ezzel 
alkalma kínálkozik, hogy mindazon előnyöknek legyen része, 
melyek a részletes tárgyalás alkalmával felemlítve, mint a tömeg
tanításnak kizárólagos előnyei szerepeltek. Mi sem természetesebb, 
hogy a magántanulónak rendes tanulói minőségében is szüksége 
van — a magasabb képzés szempontjából — magánoktatásra. 
Indokolttá teszi e kívánságot, egyébb körülményektől eltekintve az 
a magas cél, mely a rendes tanuló siketnémával szemben a magán
tanulót inkább az értelmi pálya felé tereli.

A rendes siketnéma tanulók szempontjából a magasabb fokú 
eredményt azzal a fontos intézkedéssel lehetne s lehet elérni, mely 
a siketnéma növendékeknek tehetség szerinti különválasztását 
célozza. Ennek üdvös voltát bebizonyították ama külföldi intéze
tek, melyekben évek óta elkülönítve oktatják a normális képességű 
siketnémát a gyengetehetségűtől. Nem akarok ezúttal e nagyha
tású szervezés kiváló előnyeinek taglalásába bocsájtkozni, — meg
tettem ezt az összes fontos érvek és ellenérvek mérlegelésével
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már egy korábbi e tárgyról szóló tanulmányomban. Csupán any- 
nyit óhajtok ez alkalommal e helyre örömmel jegyezni, hogy lel
kesedéssel felkarolt ügyünk bölcs vezetősége érdemlegesen fog
lalkozik ez utóbb említett reformok mihamarabbi megvalósíthatá- 
sának kérdésével s rövid időn múlik, hogy az ujabbkori magyar 
siketnéma-oktatás ezáltal fejlődésének egy más, nagyjövőjű sza
kába lépjen.

Az írás és olvasás tanítását a Il-ik osztályban 
kezdjük meg siketnémáinkkal.

Irta : Medgyesi János.
(Vége.)

De épen abból, hogy három hónappal később kezdve nö
vendékeim az írást és olvasást s mégis elvégezték, megtanulták 
az év végére mindazt, amit kívánunk tőlük e téren az első osz
tályban, bátorkodom levonni azt a következtetést, hogy kizáróla
gosan ajak leolvasásra, az optikai képeknek gyors felfogására, 
egész tanítási vonalunkon áthúzódó eme fontos tényezőnek a minél 
jobban leendő begyakorlása végett az alap megteremtésére egy 
évet, oktatásunk kezdetét erre feláldozni nem lenne időpazarlás. 
Nem különösen akkor, midőn az itt észlelhető hiány helyre hoz
ható lenne minden különösebb fáradság nélkül már a következő 
évben.

Szerintem — ha egy egész éven át csak szájról való olvasás 
útján ismernék meg növendékeink a lelkűkben elő fogalmak ki
fejezési alakjait, sokkal inkább meggyőződnének arról, hogy tanu
lásuk, tudásuk eredménye a mások beszédének a megértése s 
önmaguknak a hangzónyelv segélyével történő megértetése a vég
cél. Ekkor sokkal kevésbbé támaszkodnának az írásra. A leolvasá
suk biztosabb lenne s a fogalmak közvetlenebbül lennének a be
szédszervi mozgásokhoz kapcsolva s ennek hatása alatt nagyobb 
készségre tennének szert növendékeink, mint amennyivel most 
bírnak.

Nagy mértékben előnyükre válnék tehát növendékeinknek 
az a látszólagos egy évi késedelem.

Amikor úgy néha-néha ilyen irányban táplált véleményemnek 
kifejezést adtam itt-ott kartársi körben, leginkább azt az ellenvetést



hallottam a tanítás gyakorlati oldalát illetőleg, hogy mit csinálnának 
addig a többi növendékek, amíg egyes gyermekekkel bajlódik az 
osztályvezető ?

Az írást a fegyelmezés szempontjából is fenn kell tartani, 
mert csak kell a gyermeket valamivel foglalkoztatni! ?

Ellenvetésnek, igaz ellenvetés ez is, de nem lehet komolyan 
venni, amikor a rajzolás segélyével egész éven át lehet foglalkoz
tatni a gyermekeket. És siketnémáinknak az első évben magán
foglalkoztatási eszközül inkább megfelelő a rajz. Hogy miért meg
felelőbb, arról részletesen e közleményben nem számolhatok be 
s csak annyit említek fel, hogy a rajz a siketnéma leikéből fakadó 
tartalomnak a kifejezője, míg a betűk és szavak Íratása szajkó 
módra való másoltatás. (? Szerk.)

Másrészről a korai írás-olvasás tanításával értelem nélküli 
olvasókká neveljük siketnémáinkat, amit láthatunk abból is, hogy 
az első osztály végével mindent tudnak olvasni növendékeink. 
(? Szerk.)

Csaknem sirva fakadtam a múlt év végén, midőn egyik nö
vendékem a fűszeres cégtábláján elolvasta: rum, csemege s mikor 
az oda festett kenyérre reá mutattam, azt nem tudta megnevezni, 
pedig ezt tanítottam neki, amazokat pedig nem. A kenyér alá nem 
vol aláírva a grafikai kép, de ismerte növendékem, mert jelelte, 
hogy azt megeszi. A rum és csemege szókat kimondta igaz, de 
midőn kérdeztem, hogy mi az, nem tudta megnevezni, eljelelni.

Mi történt itt? Az, hogy növendékemben a fogalom nem 
volt képes felébreszteni a kifejezéshez kívánatos beszédszervi 
mozgásokat, míg a grafikai képek igen s azokból olyan csoporto
sítást eszközölt, amelynek tartalma nem volt meg lelkében. Üres 
hangokat adott tehát.

A grafikai képek útján könnyen felujuló mozgásképek hasz
nálata az, amely arra indította kartársaimat, hogy az írást és olva
sást a kiejtéssel csaknem egy időben tanítsák. Ezzel nemcsak, hogy 
üres hangokkal beszélővé tesszük oktatásunk kezdetén a siketné
mákat, hanem egy olyan mankót adunk hónuk alá, amely nélkül 
egyesek sohasem tanulnak meg a maguk erejükön járni, mások 
pedig amint tehetik, azonnal előveszik ezt a mankót még a felsőbb 
osztályokban is. S ha észreveszik, hogy az osztályvezető eltűri 
azt, hogy ezzel a mankóval járjanak, bizony csak a leírott anyagot 
ismerik, tanulják meg az egész oktatási idő alatt.

Ha azt akarjuk, aminthogy akarnunk is kell, hogy siketné
máink beszélőkké, a bennük élő fogalmakat hangzónyelven kiej-

Az írás és olvasás tanítását a II. oszt.-ban kezdjük meg siketnémáinkkal 353



tökké, folyékonyan beszélőkké legyenek, akkor elsősorban ahhoz 
kell őket segítenünk, hogy a tartalom közvetlenül fűződjék a han
gokat eszközlő beszédszervi mozgásokhoz. Ezek minden közbe
vető pálya nélkül hassanak egymásra. Én abban a hiszemben 
vagyok, hogy ezt a képességet tetemesen megkönnyítenők növen
dékeink részére, ha kezdetben csak ebben erősítenők őket. Ha 
hozzá szoknának már az első osztályban ahhoz, hogy mindent a 
leolvasás útján kell felfogniok s az így át értett és érzett belső 
tartalmat kell mindig kifejezésre juttatniok beszéd közben is, sok
kal inkább kifejlődnék növendékeink beszédkedve.

Eme megrögzített képesség mellett azután könnyebb volna 
növendékeinket az írás és olvasás tanítási idejében arra nevelni, 
hogy amit elolvasnak, annak belső tartalmát keressék. Csak ekkor 
lenne az olvasás a siketnémák kezében is az a kulcs, amelyről 
„De Gerendo Antónia“ így emlékezik meg: „Aki olvasni tud, annak 
kezében van a szellemi élet kulcsa, csak akarnia kell és haladhat 
a tökéletesedés útján.“ Eme célt illetőleg, azt hiszem mindenki 
elismeri, hogy első osztályos növendékeink olvasás tudását nem 
lehet ama kulcsnak tekinteni.

Ha valaki nem tud valamely eszközt használni, annak az 
eszköznek semmi hasznát nem veszi. Ha mégis foglalkozni kíván 
vele, ez eszközzel kezében, csak valami rosszat tehet. Az írást és 
olvasást ilyen eszköznek tartom én első osztályos növendékeink 
kezében. Hasznot semmit sem meríthetnek belőle, de oktatásunk 
célját illetőleg annál nagyobb kárt tehetnek vele.

Eme fejtegetésemmel felhívni kívántam úgy kartársaim, mint 
intéző férfiúink figyelmét erre az esetre. Nagyon szeretném, ha 
meggyőznének véleményem, állításom s tapasztalatom helytelen 
voltáról.

En a magam részéről azt tartom, hogy a gondolkozva való 
dolgozás, ha itt-ott eltér is a helyes úttól, végeredményében gyü
mölcsözőbb, mint a szolgai utánzás.

354 Medgyesi János.



Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai 
oktatást illetőleg a külföldön.

(Folytatás.)

1. A minden egyes csoportba felveendő tanulók legmaga
sabb létszámára;

2. A heti oktatási napok számára és a napi elfoglaltatási óra 
számára vonatkozólag.

3. Azon feltételeket illetőleg, melyek mellett a különböző 
osztályokban és csoportokban tanítónők alkalmazhatók.

10. §. A kisegítő-iskolákban nyújtandó ellátást, vagy étke
zést a községek, vagy kerületek eszközölhetik maguk, vagy pedig 
az igazgató (igazgatónő) közvetítésével és szerződésileg biztosít
hatják, mely szerződés alapján az intézet vezetőjét felelősség terheli.

A szerződések csak akkor érvényesek, ha a prefektus javas
latára a közoktatásügyi miniszter által jóváhagyattak; hasonló 
eljárás alapján eszközöltetnek esetleg a módosítások.

A családok által fizetendő és az ingyenes és féldíjasok leg
magasabb tápdíjait a prefektus meghallgatása után a városi tanács 
javaslatára a közoktatásügyi miniszter szabja meg.

11. §. A kisegítő-iskolák és osztályok alárendeltetnek:
1. 1886. okt. 30-iki törvény 9-iki fejezete alapján javasolt 

feltételek szerinti felügyeletnek.
2. Az alapító község vagy kerület által meghatározott or

vosi felügyeletnek. Minden gyermek egy-egy időszakban (Semes- 
ter) legalább egyszer megvizsgálandó. A megfigyelések egy 
erre a célra szolgáló külön „Iskolaegészségi jegyzőkönyvébe 
vétetnek fel.

12. §. Hogy mely gyermek nem alkalmas a nyilvános isko
lákban való oktatásra: egy bizottság határozza meg, mely bizott
ságnak tagjai a kisegítő-iskola igazgatója vagy tanítója, egy orvos 
és a tanfelügyelő. Ez a bizottság intézkedik a gyermeknek a 
kisegítő-iskolába való felvétele tárgyában is. A gyermek megvizs
gálásához egy családtag is meghívandó.

13. §. Minden kisegítő-iskola számára egy védnöki bizott
ság is alapíttatik. Ezen bizottság tagjait a közoktatásügyi minisz
ter nevezi ki a prefektus javaslatára, vagy ha a kisegítő-iskola 
községi jellegű, a polgármester előterjesztésére. Hölgyek közre
működése ajánlatosnak látszik.

Egy a városi tanács által kinevezett igazgató tanács felügyeli 
a kisegítő-iskola működését; ennek tagjai mindenkor a minisz
ter képviselője, azon kerület kiküldöttje, melyben az iskola van 
és legalább egy orvos.

14. §. A tanterv és bizonyítványszerzés közelebbi módoza
tait az iskolahatóságok lesznek hivatva kidolgozni.

15. §. Különleges határozatok fogják megállapítani:
1. A kisegító-iskolai tanerők, továbbá a kézügyességi taní

tók és az ipart tanító iparosmesterek járandóságát.
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2. A kisegítő-iskoláknál működőknek az aggkori ellátást 
célzó biztosításban való köteles részvételét is.

16. §. Az abnormis g>ermekek számára létesítendő iskolák
hoz az állami hozzájárulásra vonatkozó fenntemlített határozat, 
valamint az ily gyermekek oktatásához szükséges tantestületek 
összeállítására vonatkozó határozatok természetszerűleg a siket
némák ts vakok intézeteire is alkalmaztatnak, mely intézetek ki
vétel nélkül a belügyminisztérium alá tartoznak.

Svéd és Norvégország.
Siketnémák.

Mi Oscar isten kegyelméből Svéd, Norvég, Götland és Vend
e d  királya tudatjuk; hogy hozzájárulásunkkal az országgyűlés 
által a siketnémák oktatását illető törvény, az eddigi érvényben 
volt törvényes rendelkezések hatályon kívül helyezésével, a követ
kező :

Iskola körzetek és az intézetek vezetése.
1. §. Siketnéma elnevezés alatt értendők: 1) azok akik sike

ten születtek, vagy akiknek siketsége később fejlődött, 2) akiknek 
siketsége a beszéd megtanulása után következett be, de akik a 
némaság elkerülése végett siketnéma-tanító tanítását kivánják meg, 
3) gyengeelméjű siketnémák, akik megfelelő megvizsgálás alapján 
még tanításra alkalmasaknak találtatnak. Olyan siketnémák, akik 
egyúttal vakok is, jelen törvény rendelkezése alá nem tartoznak.

2. §. A tartományi, vagy városi hatóságok a területükön élő 
siketnémák tanításáról gondoskodni tartoznak.

3. §. 1. A siketnéma oktatás rendszeresítése céljából az 
ország körzetekre oszlik, melyek közül az 1. a Stockholmi, 2. 
Kalmari, 3. Kristianstadi, 4. Göteborgi, 5. Örebroi, 6. Upsalai, 7. 
Vesternordlandi. (A kerületekhez tartozó járások stb. is felsorol
tattak a törvényben.)

2. Ha valamely város önkormányzatúvá válik, továbbra is 
azon körzetben hagyatik, melyben eredetileg volt.

3. Azon esetben, ha a beosztást bizonyos körülmények meg
változtatnák, vagy ha valamely város, vagy körzetrész önállóan 
kíván eljárni, a királynak jogában áll, hogy a szükséges változta
tásokat eszközölje.

4. §. Minden körzet számára bizottság létesíttetik, mely ott 
működik, ahol az iskola fennáll.

5. §. 1. A bizottság tagjait a törvényhatósági tagok választják. 
Minden város, vagy törvényhatóság minden 9000 lélek után egy 
tagot választ. Ha a lakosság száma nem éri el a 9.000, akkor is 
egy tag választandó.

2. Ugyanezen módon választatnak a póttagok is.
3. Egyes esetekben Ő felsége elrendelheti, hogy külön iskola 

körzetet képező kerület, vagy város alakítson bizottságot legalább 
3 taggal s ugyanennyi póttaggal.
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6. §. A bizottsági tagok és póttagok 4 polgári évre válasz
tatnak meg. A bizottsági tagok fele, illetve páratlan számú tagok
nál a kisebb részekét év után sorsolás útján kilép a bizottságból.

7. §. 1. A bizottság saját kebeléből választ évente elnököt 
és alelnököt.

2. Érvényes határozat hozatalhoz a tagok felének jelenléte 
kívántatik meg, de a három tagú bizottságnál mind a három tag
nak jelen kell lennie.

3. Az elnök és alelnök akadályoztatása esetén a jelenlevők 
az egy alkalomra külön elnököt választanak.

4. A szavazás nyilvános s minden tagnak csak egy szava
zata van. Szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A választás kívánatra titkos szavazással történik. Egyenlő 
szavazat esetén sorshúzás dönt.

8. §. A bizottság jogai: Jelentörvénynek megfelelőleg iskola 
szabályzatot készít, melynek egy példánya a vallás és közoktatás- 
ügyi ministeriumhoz terjesztetik fel. Az intézet vezetőjét és tanítóit 
alkalmazza, vagy elmozdítja. Az intézet gazdasági ügyeit intézi, 
a tanítást felügyeli, a tanórarendet és tantervet megállapítja, s min
den tanév végén a tanítás eredményéről jelentést terjeszt a vallás 
és közoktatásügyi ministeriumhoz, s a számadásokat ugyanide be
küldi.

9. §. 1. A körzetekben, ha több kerületből vagy városból 
állanak, a bizottság azon határozatai, melyek az iskola helyiség 
kiválasztására és az évi kiadásokra vonatkoznak, az illetékes tör
vényhatóságok jóváhagyását igénylik.

2. Vitás esetekben az illetékes hatóságok, minden 30.000 
lakos után 1 tagot számláló tanácsot választanak, amely illetékes a 
kérdés eldöntésére.

3. Ugyanilyen számban választandók a póttagok is.
4. Ez a tanács a bizottság elnökének meghívására a bizottság 

székhelyén tartja gyűlését. A tagok felének jelen kell lennie, hogy 
érvényes határozat hozathassák. Minden tagnak egy szavazata van. 
A tanács tagjai titkos szavazás utján választanak elnököt. Szavazat 
egyenlőség esetén sorshúzás dönt. Az eldöntendő kérdésekben a 
szavazás nyilvános s szavazat egyenlőség esetén az elnök dönt.

5. Az intézet kiadásaihoz az állami és a bizottság rendelke
zésére álló forrásokon kívül szükséges évi hozzájárulás az illetékes 
törvényhatóságok és városok közt a lélekszám arányában vetendő 
ki. A bizottság az összeg nagyságáról az érdekelt hatóságokat 
értesíti.

6. Ha az összeg, akár megegyezés, akár a választott tanács 
határozata alapján megállapíttatott, a bizottság a kir. hatóságnak 
jelentést tesz, amely ezen összegeket, ha a törvényhatóság önkényt 
le nem fizetné, pótadóként kiveti s mint ilyent az állami adókkal 
együtt behajtja s a „siketnéma tanítás járuléka“ címen a bizottság
nak beszolgáltatja.

7. Egy törvényhatóság, vagy városból álló körzetben a hozzá
járulást a törvényhatóság vagy városi hatóság állapítja meg. Ez
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esetben az intézet vezetésére a 8. §. megállapított kérdéseken kí
vüli ügyekben is befolyást gyakorolhat.

10. §. Minden kerület vagy város, a bizottság tagjai szá
mának megfelelőleg évente választhat a számadások megvizsgálá
sára ellenőröket.

11. §. Az ellenőrök jelentése a törvényhatóságnak bemuta
tandó, amely a felmentvény megadása felett határoz, esetleg panasz 
esetén a törvényes lépéseket megteszi.

12. §. Az ellenőrök saját községeiktől utazási és napidíjakat 
kapnak.

Iskolák.
13. §. 1. Minden iskola, ha több módszert követ, tartozik egy 

csoportot az élőszó, egy csoportot az írás s esetleg egy csoportot a 
jelbeszéd szerint tanítani. Ha csak az élőszó taníttatik, akkor a gyer
mekek képességeinek megfelelőleg külön osztályok állítandók fel.

H°gy a gyermekek képességei megállapíthatók legyenek 
minden intézet előkészítő osztályt állít fel, mely egv évfolyamú. 
Oly intézetekben, melyek több módszert követnek, a kísérlet első 
sorban az élőszó módszere szerint történjék. A jelbeszéd szerinti 
oktatás csak a leggyengébb képességűeknél alkalmazandó. Az élő
szó tanításra berendezett intézetekben különösen arra kell súlyt 
helyezni, hogy a gyermek a neki megfelelő osztályba jusson.

3. Az intézetek igazgatói időről-időre megállapítják, hogy a 
gyermek esetleg ne helyeztessék-e át más osztályba.

4. A gyermekek felvétele évenként, vagy két évenként tör
ténhet.

Azí ',s,íola különböző csoportjai, vagy az előkészítő osztály 
is, különböző helyen lehet. Különös gond fordítandó arra, hogy 
az élőszót tanuló siketnémák, más csoportba való sorozás’folytán 
hátrányt ne szenvedjenek.

14. §. A tanítás 40 hétig tart évente, ha a vezetőség ezt 
különös okokból 38 hétre nem szállítja le.

2. A tanév 2 félévre, őszi és tavaszi félévre oszlik.
3. A napi elméleti tanítás 5 órát vehet igénybe megfelelő 

szünetekkel. A bizottság a kisebb gyermekekre nézve az időt le
szállíthatja, s a tanítást illetőleg egyébként is intézkedhet.

4. Ezen elfoglaláson kívül kézügyesség és női kézimnnka is 
tanítható, a gyermekek erejének túlterhelése nélkül.

15. §. 1. Az oktatás időtartama 8 év.
2. Az iskolából való eltávozás alkalmával a tanulók az io-az- 

gató s osztályvezető által aláírt bizonyítványt kapnak magavis'ele- 
tükről, szorgalmukról, előmenetelükről és képességükről.

16. §. Az oktatás a lehetőség szerint a népiskola anyagát és 
ismereteit ölelje fel, a tantárgyak tehát: Anyanyelv, szépírás, vallás
tan, számolás, földrajz és történelem, természetrajz, rajz, torna 
kézügyesség és kertészet, ha erre alkalmas terület áll rendelkezésre’

17. §. A siketnéma oktatás tanterve Ő Felségének a király
nak is bemutatandó.
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18. §. Minden félévben a bizottság előtt vizsgálat tartandó. 
Nyilvános vizsgálat csak a bizottság határozatára tartatik.

19. §. Az ismeretek gyarapítása, a vallásos és erkölcsös élet 
támogatása céljából a kilépett növendékeknek alkalom adható, 
hogy évente néhány hétig az iskolát látogathassák s az úrvacso
rájában részesüljenek.

20. §. Az iskolák és bizottságok működését a király által 
kinevezett szakférfiú ellenőrzi külön utasítás alapján. A felügyelet 
költségeit az állam kincstár fedezi.

Tanszemély zeí.
21. §. 1. Minden iskolának igazgatója s megfelelő tansze

mélyzete van.
2. Két közel fekvő iskola közös igazgatóval is bírhat.
22. §̂. 1. Siketnémák oktatásával csak azok bízhatók meg, 

akik kellő előképzettség mellett a felállított siketnéma-tanítói tan
folyamot jó sikerrel elvégezték.

2. Az iskola igazgatásával a tanításban már jártasságot be
igazolt s egyébként ezen állás teendőinek ellátására alkalmas egyé
nek bízhatók meg.

23. §. 1. Megüresedett állások a hivatalos lapban közzé tett 
3-szori hirdetéssel hozandók köztudomásra.

2. A kérvények a bizottsághoz küldendők 60 nappal az első 
hirdetés közzététele után keresztlevéllel s oklevéllel felszerelve.

3. A bizottság a beérkezett kérvények alapján ejti meg a 
választást.

24. §. 1. Óraadókat, vagy segédtanítókat az igazgató aján
latára a bizottság alkalmaz.

2. A segédszemélyzetet az igazgató alkalmazza.
25. §.—28. §. az igazgató és tanítók jogait állapítja meg. 

Érdekes csak az, hogy az igazgató az intézet ügyeiben a bizott
ság előadója.

Növendékek:
29. §. Minden tanköteles korú sikeínéma iskolába adandó, ha 

tanításáról a szülők vagy gyámok máskép nem gondoskodnak. A 
bizottság ez utóbbi esetben ellenőrzi, váljon az oktatás megfelel-e, 
s ha nem felelne meg, a gyermeknek nyilvános iskolába járatását 
rendelheti el.

30. §. 1. A tanköteles kor azon évben kezdődik, amelyben a 
gyermek 7-ik életévét eléri, de a felvétel 9 éves korig kiterjeszthető.

2. A gyermek a felvételtől számított 8 évig köteles iskolába 
járni, hacsak jó képességeinél fogva az ismereteket előbb el nem 
sajátítja, vagy igen gyenge képességei miatt, a szakfelügyelő vizs
gálata alapján, el nem bocsáttatik.

31. §. A bizottság évente beköveteli a 18 éves kort meg 
nem haladott siketnémák jegyzékét a községektől.

32. §. Ha a szülők vagy gyámok tanköteles gyermeküknek 
a bizottság részéről közhírré tett módon eleget nem tesznek, a
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község elöljárósága részéről ennek megtételére felhivatnak. Ha a 
figyelmeztetés eredménytelen, a bizottság a gyermeket a szülőtől 
elveheti s a szülők költségén a részére kirendelt intézetben helyez
heti el.

33. §. 1. A felvételnél a következő okmányok szükségesek:
a) keresztlevél, b) esetleges iskolai bizonyítvány, ha a gyer

mek már tanult, c) orvosi bizonyítvány a látás, hallás és beszéd
szervek állapotáról s a gyermek szellemi képességeiről, esetleg 
olyan betegségről, mely a többiekkel való együttlétet veszélyessé 
teheti.

2. Ha a gyámok vagy szülők az iratokat meg nem szerzik, 
ezeket az iskolai hatóság szerzi be, a mely gondoskodik arról 
is, hogy a gyermekek kellő időben az intézetbe szállíttassanak.

A siketnéma-oktatás költségei.

34. §. 1. A tanítás költségei, a tanítók fizetése, a növendékek 
eltartási költségei, az iskolahelyiség költségei, a bútorzat és tan
szerek, valamint az iskola egyéb kiadásai is az iskolakerület részéről 
fedeztetnek.

2. Az államsegély nagysága más úton áliapíttatik meg.
3. A törvényhatóság vagy város a kötelékébe tartozó gyer

mek után évi járulékot adhat, melyhez a szülők vagy gyámok is 
hozzájárulnak. Vagyontalan gyermekekért a szegényalap tartozik 
fizetni.

A siketnéma tanítók kiképzése.
35. §. A manillai siketnéma-iskolával kapcsolatban tanítók és 

tanítónők részére képző állíftatik fel, amelyben a hallgatók ingyen 
tanításban részesülnek.

36. §. Az iskola igazgatója egyúttal ezen képző igazgatója 
is. Ezen igazgatónak feladata, hogy a képzőt vezesse s a fonto
sabb tárgyakat tanítsa.

37. §. A felvételt az igazgató javaslatára a bizottság eszközli.
38. §. A tanfolyam egy iskolai évre terjed.
39. §. A tanítás, mely legnagyobb részben elméleti, a követ

kező tantárgyakat öleli fel:
a) a siketnéma-oktatás története;
b) a siketnémaság lényege, okai és következményei;
c) a tanítás foka és a különböző módszerek szerinti be

osztása;
cl) a jelbeszéd eredete, fejlődése és alkalmazása;
e) a beszédszervek s a hangok képzése;
f) tanítás módszere;
g) a tananyag s annak feldolgozása;
h) az intézetek tanterve;
i) az intézetek szervezete, s az erre vonatkozó törvények;
k) gyakorlati tanítás a különböző osztályokban.
40. §. A tanfolyamra csak állami tanítóképzőben szerzett jó
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oklevél alapján vétetnek fel hallgatók. Ha nem közvetlen a tanító
képzőből folyamodnak, tartoznak működési bizonyítványt is mel
lékelni a kérvényekhez, továbbá orvosi bizonyítványt, hogy hallá
suk és beszédszerveik épek s sem dadogás, sem selypítés nem 
fordul elő.

41. §. A képzőbe csak a tanév elején vétetnek fel hallgatók.
42. §. Az elméleti év sikeres elvégzése után egy próba évre 

a vallás és közoktatásügyi ministerium által valamely intézethez 
rendeltetnek ki.

43. §. A hallgató erkölcsös és jó magaviseletét kell, hogy 
tanúsítson s mindazon kötelességeket tartozik teljesíteni, amelyek 
az intézet alkalmazottaira kötelezők s a melyeket az intézet igaz
gatója reájuk biz.

44. §. Az intézet igazgatója az év végén a gyakorlati mű
ködésükről bizonyítványt állít ki, amelyben egyúttal az élőszó, írott 
beszéd és jelbeszéd tanításában való jártasságukat is osztályozza 
s szorgalmukról és magaviseletükről is tanúskodik.

45. §. A hallgatók a próba év után, a tavaszi félév végén, 
képesítő vizsgát tesznek a vallás és közoktatásügyi ministerium 
által kinevezett bizottság előtt.

46. §. A képesítő vizsga a képző összes tantárgyaira kiterjed 
s Írásbeli vizsgálattal és próbatanítással van egybekötve.

47. §. 1. A bizonyítványba a nyert érdemjegy beírandó.
2. Sikeres vizsga esetén, a vizsgáló bizottság aláírásával ké

pesítő okmány állíttatik ki.
48. §. Az érdemjegyek a következők: jeles, igen jó, jó, elégsé

ges; szükség esetén az igen jó és jó érdemjegy mellett, „eléggé jó“ 
továbbá a jeles és igen jó mellett „kiválóan jó" osztályzat is adható.

A szorgalom jelzésére szolgálnak: igen jó, jó, kevésbé jó ; 
a magaviselet jelzésére: igen jó, jó, kevésbé jó érdemjegyek.

49. §. A bizottság a hallgatóknak ösztöndíjat is adhat. Ennek 
odaítélésénél a következő szempontok irányadók:

1. Indokolt szegénység mellett szorgalom és jó magaviselet, 
2. hogy a távollakó szülők nagyobb összeget (utazási segély) 
kapjanak, 3. hogy a segély csak egy évre terjedjen, kivéve, ha 
méltánylandó körülmények még félévre való meghosszabbítást 
indokolttá nem tesznek.

Átmeneti intézkedések.
50. §. 1. Ha valamely iskola körzet az intézetet 1890. vagy 

1891. évben felállítja, akkor ezen körzetben a tankötelezettség az 
1881., illetve 1882. évben született siketnéma gyermekekre nézve 
érvénybe lép.

2. Az előkészítő osztály minden körzetben legkésőbb 1892. 
évben felállítandó s a tankötelezettség minden siketnémára, aki 
1883. évben született, kiterjesztetik.

3. A tankötelezettség megkezdésével a siketnéma gyermekek 
további felvétele a 29—33. §. szerint történik.



51. §. A Manillai főintézet körzetében élő siketnémák 1891. 
évig egyelőre ezen intézetben helyezhetők el évi 300 K díj mellett.

52. §. Azon tanítók és tanítónők, kik jelen törvény életbe 
léptekor 2 év óta működnek s akár a Manillai tanítóképzőt vagy 
akár elemi tanítóképzőt végeztek, esetleg az egyetemre való felvé
telhez jogosító bizonyítvánnyal bírnak, az új intézeteknél alkalma
zást nyerhetnek.

Kivételes esetekben az alkalmazás a király jóváhagyásával 
ezen feltételektől eltérőleg is megengedhető.

53. §. A törvény végrehajtási utasítását Ő Felsége a király 
adja ki.

Jelen törvény rendelkezései minden érdekeltre kiterjesztetnek. 
Minek hiteléül sajátkezű aláírásunk és királyi pecsétünk.

Stockholm kastély 1889. május 31-én.
Oscár. G. Wenneberg.

A törvény kihirdetésével egyidejűleg megállapíttatott az inté
zetek tanterve, valamint az állami hozzájárulás nagysága.

Ez utóbbi szerint a siketnémák és vakok intézetei az eddig 
200.000 koronában megállapított segélyt elvesztik, e helyett azon
ban minden gyermek után az állami intézeti ellátásra fél évi 250 K 
segély, bejáró növendékek után 125 K segély adatik. A körzetek 
által létesített intézetek, ha egyébként megfelelnek, 100 K, illetve 
bejáró növendékek után 50 K segélyt kaphatnak fél évente min
den gyermek után.

Az intézet berendezéséhez való hozzájárulás költségei a 
8000 K. meg nem haladhatják intézetenként.

Vakok.

1. §. 1. Vakok alatt nemcsak azok az egyének értendők, akik 
semmit sem látnak, hanem azok is, akik gyenge látó képességük 
miatt rendes elemi iskolába nem járhatnak.

2. Vaksiketek, vagy vak gyengeeltnéjüek jelen törvény ren
delkezései alól kivétetnek.

2. §. A vak gyermekek számára a szükséges intézeteket az 
állam állítja fel, előkészítő osztállyal és befejező osztályokkal.

3. §. Minden gyermek, akire a törvény vonatkozik, intézetbe 
adandó, kivéve, ha a szülők vagy gyámok oktatásukról máskép 
gondoskodnak, vagy ha olyan betegségben szenvednek, mely őket 
a nyilvános iskolába való járatás alól felmenti.

Az iskolaszékek kötelessége, hogy minden vak gyermeknek 
az intézetbe való szállításáról gondoskodjék s ellenőrizze, hogy az 
otthon nevelt gyermekek nyernek-e olyan oktatást, mely az inté
zetek követelményeinek megfelel. Ha azt tapasztalják, hogy a gyer
mek az oktatástól elvonatik, vagy megfelelő oktatást nem nyer, 
akkor gondoskodnak a gyermeknek intézetbe való adásáról. Ha 
a szülök vagy gyámok a törvény rendelkezésének, vagy az iskola
szék határozatának nem felelnek meg, figyelmeztetendők s ha a
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figyelmeztetés eredménytelen volna, a gyermekek kényszer útján 
is az intézetbe szállíthatók.

4. §. A tankötelezettségi kor abban az évben kezdődik, amely
ben a gyermek a 7-ik életévét eléri s csak a 9-ik éve betöltéséig 
menthető fel az iskoláztatás alól.

Később vakultak, avagy más ok miatt tanításban nem része
sülhetek 14 éves korukig felvehetők.

A tankötelezettség a felvételtől számított 10 évig tart, hacsak 
a gyermek korábban el nem sajátítja a szükséges ismereteket, vagy 
gyenge tehetsége miatt a tanítás reá nézve eredménytelennek nem 
bizonyul.

5. §. Minden, az állami intézetbe felvett gyermekért az ille
tékes törvényhatóság vagy város évi 300 k. tartozik fizetni.

6. §. Minden törvényhatóságnak vagy városnak jogában áll, 
hogy az intézetben elhelyezett gyermek eltartási költségeit egész
ben vagy részben a szülők, vagy gyámoktól követelhesse. Vagyon
talan szülők helyett a szegényalap tartozik az összeget fedezni.

7. §. A további utasításokat Őfelsége a király adja ki.

Átmeneti intézkedések.
A tankötelezettség a tanköteles korú gyermekekre 1899. évtől 

kezdődik s fokozatosan lép életbe, úgy hogy az 1899. évben a 9 
éves korúak helyezendők el az intézetek férő képességének meg- 
felelőleg.

Melynek hiteléül sajátkezű aláírásunk és királyi pecsétünk.
Stockholm kastély, 1896. május 29.

Oscár. Q. F. Qilljatn.

A szeílemileg fogyatékosok.
Az 1904. évben a szellemi fogyatékosok iskolái és foglalkoztató 

intézeteit illető rendelkezések 1908. év végén hatályon kívül helyez
tetnek s helyettük a következő rendelkezések lépnek életbe.

A szellemileg fogyatékosok (nem eskóros) gyermekek részére 
felállított s a törvényhatóságok és városok részéről fenntartott tan
intézetekbe járó gyermek után, aki az intézetben vagy az intézet 
részéről ellátásban részesül, minden fél tanévre 125 kor., a bejáró 
növendékek után minden félévre 62 kor. 50 fillér költség engedé
lyeztetik. Egyébb szellemileg fogyatékosok s köztük gyengetehet
ségű vakok számára szolgáló intézetek félévenkint a bennlakó 
növendékek után legfeljebb 125 kor., bejáró növendékek után 62 
kor. 50 fiil. összeget követelhetnek.

Foglalkoztató intézetek az egész évre 100 kor. kapnak, min
den az állami intézetben végzett egyén után, mindaddig, amíg az 
illető az intézetben tartzókodik, illetve amíg munkaképességei oly 
fokot érnek el, hogy erkölcsei veszélyeztetése nélkül szolgálatba 
léphet, vagy esetleg máskép róla gondoskodás nem történik.

A segélyezés feltételei:
Görcsökben szenvedő gyengeelméjüek nem vehetők fel a26
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gyengeelméjüek számára szolgáló intézetekbe, viszont amazokba 
is csak eskórosak helyezhetők el.

Az intézetekbe elmebeteg vagy ragályos betegségben szen
vedő egyének el nem helyezhetők, valamint olyanok sem, akiket 
az orvos, vagy igazgató nem odavalóknak minősít.

Ápolásra szorulók számára szolgáló intézetek segélyt jelen 
törvény alapján nem kaphatnak.

Az intézetek diplomás orvost tartoznak alkalmazni.
Az intézetek a minisztérium által kinevezett felügyelő alá 

tartoznak.
Különös feltételei a segélyezésnek:
hogy a nevelő-intézetben két csoport, előkészítő és tanítási 

csoport létesíttessék;
hogy a felvételi kor 6—12 év között állapíttassák meg;
hogy a segélyezés a felvételtől számított 8 évig tartson, 

tekintet nélkül, hogy a gyermek az előkészítő, vagy tanítási cso
portba vétetett-e fel, amely segélyezés a gyermek oktatásra képte
lensége esetén azonnal megszűnjön ;

hogy a szülők vagy gyámok részéről a költségekben való 
hozzájárulás az évi 50 kot. meg ne haladja.

Ennek folytán a nevelő-intézetek igazgatói, valamint a foglal
koztató intézetek vezetői is, ha államsegélyre igényt tartanak, minden 
év február 1. és szeptember 15-ike előtt a minisztériumhoz kér
vényt tartoznak benyújtani, a segélyre szorulók számának megje
lölésével. Az első alkalommal benyújtott segélykérvényhez az inté
zet előző évi működéséről szóló jelentés, valamint az orvosnak az 
egészségügyi berendezést tanúsító jelentése csatolandó, lehetőleg 
a megállapított formuláré szerint. A kérvényt a törvényhatóság 
véleményes jelentés kíséretében a minisztériumba terjeszti be, a 
fennti határidőtől számított egy hón belül.

Melynek hiteléül sajátkezű aláírásunk és pecsétünk.
Stockholm, 1908. június lő.

Gusztáv. Hugó Hamarskjöld,

HAZAI HÍREK.

Meghívó. A „Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztősége nevé
ben lapunk alapitóit a f. évi december hó 19-én délelőtt 10 óra
kor a budapesti állami siketnémák intézetében tartandó beszámoló 
értekezletre ezennel meghívom. Az értekezlet tárgyai: A szerkesz
tőség beszámoló jelentése; a lap számadásainak megvizsgálására 
felkért bizottság jelentése; a szerkesztők és számvizsgálók választása.

A kartársaknak, általában lapunk alapítóinak az értekezleten 
való szives megjelenését kérem.

Budapest, 1909. december hó 1-én.
Berkes János

felelős szerkesztő.
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Kinevezések. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszté
rium Ranschburg Pá! dr. idegorvosnak, a budapesti tudomány- 
egyetem orvostudományi karán az orvosi psychologiából egyetemi 
tanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette s őt e 
minőségében megerősítette. Örömmel közöljük e hírt s reméljük, 
hogy az orvosi psychologia terén érdemesen működő munka
társunk tudományos működésével még igen sok hasznos szolgá
latot fog teljesíteni az országnak.

Szaktanácsi gyűlés A gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa november 20-án tartott gyűlésén a következőket tár
gyalta :

1. A magánvizsgálatok szabályozása.
2. Az ideges gyermekek intézetének tanórarendje.
3. A siketnémák egri intézete tantestületének október 15-iki 

jegyzőkönyve.
4. A siketnémák körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságá

nak október 18-iki jegyzőkönyve.
5. A magánfoglalkozások szabályozása.
6. Kovács Zoltán körmöcbányai tanító kinevezése iránti 

kérése.
7. A csongrádi kisegítő-iskola költségvetése.
8. A szatmári kisegítő-iskola növendékeinek hitoktatása.
Jubiláló igazgató. Szép és kedves ünnepély folyt le decem

ber 1-én a siketnémák aradi intézetében. A tanárok és növendékek 
azért gyűltek össze ez alkalommal, hogy szeretett igazgatójuk, 
Éliás Jakab működésének 25-ik évfordulóját megünnepeljék s 
becsülésüknek és hálájuknak kifejezést adjanak.

A kartársak tudván azt, hogy az ő szerénysége tiltakozik 
minden ünneplés ellen, meglepték őt az ünnepély rendezésével^ 
úgy, hogy ez alkalommal még sem térhetett ki előle. Az intéze 
tanárai és növendékei a rajzteremben gyűltek össze, a hová a tan- 
testület két tagja hivta meg a mit sem sejtő igazgatót. A belépőt 
a jelenlévők éljenzéssel fogadták s fiertilla Szilárd a következő 
szavakkal üdvözölte:

„Igen tisztelt Igazgató úr!
Az ember akkor felel meg igazán híven és becsületesen a 

belé helyezett bizalomnak, ha menten a hiú ábrándoktól, csende
sen, szerényen és észrevétlenül, de annál nagyobb lelkesedéssel 
és fáradságot nem ismerő buzgalommal munkálkodik a részére 
kijelölt területen.

Ha valakiről ezt el lehet mondani, úgy az az egyén Ön, 
k. igazgató úr! Emlékezzünk csak vissza arra az időre, amikor a 
mi kedves ügyünk, a siketnéma-oktatásügy még csak kis hajtás 
volt itt Aradon és arra, hogy mi lett volna e kis hajtásból, milyen 
gyümölcsöt hozott volna az, ha nem egy szorgalmas és gondos 
kertész, az igazgató úr veszi azt ápolás és gondozás alá ? És 
íme, e csemetéből terebélyes fa lett és ma nemes gyümölcsöt 
terem 1

26'
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E nemes, Isten és ember előtt kedves munkát igazgató úr 
mostoha viszonyok közt, segítség nélkül, odúban kezdte meg, 
hogy azt ma e modern épületben folytathassa. És míg kezdetben 
csak öt ártatlanul szenvedő gyermeket árasztott el meleg szerete
dével, addig ma közel száz hálás szem tekint szeretett igazgató
jára és tíz munkatárs tiszteli igazgató úrban az intézet vezetőjét. 
De a siketnéma-oktatásügy aradi fája még fejlődni fog és fejlődnie 
kell, mert az igazgató bölcs vezetése alatt e tisztes hajlék falai 
közt béke, egyetértés és munkakedv uralkodik és ahol erről van 
szó, onnan Isten áldása sem fog elmaradni.

De nem azért hívtuk ide, hogy az e téren kifejtett önzetlen 
munkálkodását es az azzal elért elévülhetetlen érdemeit most szóvá 
tegyük, mert ismerve igazgató úr végtelen szerénységét, jól tud
juk, hogy ily babérokra nem is pályázik. Inkább azért kívántuk 
jelenlétét, hogy megragadva az alkalmat, hogy igazgató úr pálya
futásának 25-ik évét immár betöltötte, mindazt, amit lelkünk, szivünk 
érez, azt a mai alkalommal igazgató úrral közöljük. Kívánságunk 
rövid, de őszinte. Kérjük a Mindenhatót, hogy k. igazgató urat az 
ügy javára, k. családja boldogítására és tisztelő pályatársai örö
mére még igen sokáig éltesse!“

Mélyen meghatva válaszolt az ünnepelt az elhangzott sza
vakra, megköszönvén ezt az őszinte és nem várt ünneplést. 
Kifejezte, hogy amit tett, az nem érdeme, mert csak kötelességét 
teljesítette s hogy munkájában nem az elismerésre való törekvés 
vezette, hanem az, hogy kötelességét a szó szoros értelmében tel
jesítse, hogy az teljes, tökéletes legyen. Végül kérte kartársait, hogy 
jó egyetértésben, egymást becsülve és tisztelve a jövőben is legye
nek segítségére a magasztos feladat teljesítésében s hogy tartsák 
meg őt továbbra is szeretetükben.

Ezután Balázs Géza intézett a növendékekhez sikerült beszé
dek amellyel az ünnepély jelentőségét magyarázta meg nekik, 
kifejtvén, hogy mily régóta fárad és dolgozik az igazgató a siketné
mák tanítása és nevelése, elhelyezése, ellátása és jövője érdekében.

Majd Stefanik Pál VIII. oszt. tanuló fejezte ki szép szavak
ban a növendékek örömét, ragaszkodását és háláját. Erre vála
szolva az igazgató, köszönetét fejezte ki jókívánságaikért s szor
galomra és jó magaviseletre buzdította őket.

Ünnepély után az igazgató vendégül látta a tantestületet s a 
fehér asztal mellett Wagner F. Ágoston rajztanár mondta az első 
pohárköszöntőt, amelyben — amint kifejezte magát — leleplezte 
az ünnepeltet, azt mondván, hogy az időt tekintve ugyan 25 éve, 
hogy működik, de a munkát tekintve több, mert kezdetben több 
éven át azt végezte egy év alatt, amihez más embernek két évre 
van szüksége, amennyiben akkor épérzékűek mellett siketnémákat 
is tanított.

Becker Vendel hittanár az igazgatói állás és a humanizmus 
szempontjából méltatta az ünnepelt érdemeit.

Eckstein  ̂Mór hitoktató kedélyes felköszöntőjében azt mondta, 
hogy az önzés vezeti szavaiban, amikor mint iskolatárs azt kívánja
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neki, hogy ötvenéves jubileumán újra üdvözölhesse őt és ked
ves nejét.

A társaság hosszabb ideig volt együtt emelkedett hangulat
ban a múltnak nem egy derűs eseményét felelevenítve, végül 
pedig egy szép nap kedves emlékével oszlott széjjel.

Tíffert György.
Őszinte szívvel veszünk részt, bár elkésve, aradi kartársaink 

ünnepében. A jubiláns igazgatónak, érdemes kartársunknak ez 
úton is szerencsekivánatainkat tolmácsoljuk azzal a szívből jövő 
kívánsággal, hogy a Gondviselés neki további működéséhez erőt, 
kitartást adjon, hogy eddigi sikereit gyarapítva, még sok hasznos 
szolgálatot tehessen a gyógypedagógiai oktatásügynek.

(¿4 szerkesztőség.)
Gyengelátó képességgel biró gyermekek összeírása tárgyá

ban a vakok budapesti orsz. intézetének igazgatósága megkereste 
a székesfőváros összes elemi iskoláinak igazgatóit. Bár az össze
írás még folyamatban van, már is több adat van az igazgatóság 
birtokában. Érdekes lesz megtudni, hogy hány ilyen gyermek lá
togatja a főváros elemi iskoláit.

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium Vitár Rezsőt 
a vakok budapesti orsz. intézetének gondnokát a X. fizetési osz
tály 3-ik fokozatába nevezte ki. Üdvözöljük.

Gyakorlati irányú kézügyesítő oktatás a vakok kolozs
vári intézetében. Ismeretes, hogy a vakok budapesti országos 
intézetében valamely iparág elsajátítását megelőzően a növendékek 
gyakorlati kézügyesítő oktatásban részesülnek; ezáltal nemcsak a 
munkát szeretik meg, hanem a mesterség elemeibe is bevezettet
nek. A nm. minisztérium ezen mindenképen üdvös intézményt a 
vakok kolozsvári intézetében is megvalósította. Bár a gyakorlati 
irányú kézügyesítő oktatás az államira újabb terheket ró, azonban 
a növendékek későbbi megélhetési viszonyaiban a kiadások re
mélhetően kárpótlást fognak nyerni.

Adomány. A vakok kolozsvári intézetének a Múzeumok és 
könyvtárak országos tanácsa ú. n. „Népkönyvtárt“ adományozott.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A vakok helyzete Japánban. A vakok története Japánban 

Hitoyasu herceggel kezdődik, aki Nimme-Tenno császár negyedik 
fia volt. Hitoyasu Kr. u. 830-ban született s életének 28-ik évében 
súlyosabb betegség következtében mindkét szemére megvakult. 
Hivatalaitól megválva, Yamashina nevű faluban (Kioto mellett) fekvő 
csendes villájába vonult vissza, hol a budha vallás szerzetese lett 
és Hoshio-Sensi nevet vett fel. Szabad idejét irodalommal, zené
vel, különösen pedig bivázással (egy gitárszerü hangszer) töltötte.
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Saját szerencsétlensége sugalta azt, hogy Kiushiu szigetén 
fekvő birtokainak jövedelmét a szegény vakok közt felossza. Meg
halt 872-ben Kr. u. 42 éves korában. Holttestét Jamashina szom
szédságában temették el.

Néhány évvel halála után (885.) Tenyason néven szentté 
avatták. Ettől a naptól kezdve lett Japánban február 17-ike a vakok
nak szent napjuk s ugyanilyen június 17-ike is, melyen a herceg 
anyja meghalt.

A hercegnek mint szent Tenyasonnak ünnepét Jamashina 
templomában és Kioto egy kis kápolnájában ma is nagy kegye
lettel ülik meg.

Ettől az időtől kezdődött a vakok közt egy bizonyos kaszt
rendszer. E kaszt a Todoha nevet vette fel s bizonyos rangfoko
zatokat (Kengio, Koto, Sato stb.) állapított meg.

Gotoba-Tenno császár (1138.) megvonta a vakoktól az eddigi 
hercegi jövedelmeket, de Shiodio-Tenno császár uralkodása alatt 
(1230.) egy Shiobützu nevű tendai pap befolyása következtében 
(kitűnő bivajátszója és énekese volt a császári udvarnak) elérték 
azt, hogy a császári jövedelmek bizonyos hányadát (születéskor, 
esküvők alkalmával, koronázáskor stb.) megkaphassák.

A rangfokozatokat ló kisebb osztályra osztották. Az első 
méltóság a Kengio volt 4 osztállyal, a második a Koto 8 osztál
lyal, a harmadik a Sato 4 osztállyal. Még később új 74 kisebb 
osztályt szerveztek, amelyeket pénzen is megvehetett valaki magá
nak. E kasztszerű intézmény vezetését 10 Kengio, egy fő Kengio 
és a pénzügyi dolgok elvégzését pedig újabb 4 Kengio látta el.

Idővel a Kengiok elhatalmasodtak úgyannyira, hogy egy-egy 
Kengio a császár vagy Shiogun (Sogun) előtt 72 kísérővel jelent 
meg, mint egy fejedelem. Ruházatuk is pazar díszítést nyert. Pl. a 
Kengio ruhája biborköpeny és fekete lakksisak, a Kotoé fekete 
köpeny, fekete bot és nyelv forma vég, a Satoé fehér köpeny és 
fekete bot, gömbvéggel.

A fentnevezett kaszton kivül voltak vak szerzetesek, kiknek 
Moso elnevezésük volt. Ezek a vak szerzetesek bivájukkal sorra 
járták az egyes házakat, miközben imákat mondottak az ország 
és család jólétéért. Ezen intézmény a politikai viszonyok következ
tében (1868.) összeomlott s most már a vakoknak versenyre kel
lett lépni látó embertársaikkal.

Voltak hírneves Kengiok, akik zenei, akunpunktur (tűszúrási), 
köpülyözési és masszázs-iskolákat hagytak hátra. A XIII. században 
lépett fel Shiobützu tendai pap mint biva-hangszerművész, ki titkát 
tanítványaira hagyta. Az ő iskolájából került ki a híres Kengio 
Joici, aki a XIV. század elején élt. Ez utóbbi nemcsak művészete, 
hanem nemesi származásánál fogva is nagy névre tett szert. 
Tanítványai közül kettő érdemel említést, az első Jasaka Genjio, 
a jasakai iskola megalapítója, a másik Bántó joici, alapítója lett a 
későbbi iskolának, amely a hírneves Kengio Kakuici alatt (ekkor 
vezérszerepet játszó Shiogunnak volt unokaöccse) s később egy 
bivaművész befolyása következtében nagy hírnévre tett szert.
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Ha Európa tud hírneves vakokat felmutatni, Japán sem marad 
hátra. Ez országnak leghirnevesebb vakja Hanava Hokiici (1746— 
1822.). Szegény szülők gyermeke volt, ki 5 éves korában vesztette 
el mindkét szemét, de zsenialitása és akaraterejénél fogva egyike 
lett a Iegtanultabb vakoknak, kik Japánban születtek. Írott könyvei
nek száma megszámlálhatatlan, de nevét a japán irodalomban hal
hatatlanná tette „Gunshio Ruisiu“ nagy munkájával. 77 éves korá
ban halt meg.

A régi időben főleg bivával és énekkel foglalkoztak a vakok.
Miután a biva divatját múlta, a koto és siamisen hangszerek 

tanulására tértek át, amelyek a lő-ík században nagy elterjedésnek 
örvendtek. A koto játékot vakok tanítják ma is az egyes intéze
tekben, mig a siamisen a legalacsonyabb néposztályok között ter
jedt el úgy, mint Olaszországban a mandolin.

A tűszúrási-, köpülyözési- és masszás tudománya a 17-ik 
században kezdett egyes híres specialista révén felvirágozni. Leg
nevezetesebb volt ezek között Sugijama-Riu, ki elmésen szer
kesztett kalapácsot talált fel. Még ma is jelennek meg hirdetések 
ezen felírással: „Tűszurás Sugijama-Riu módszere szerint.“

A masszás ma is a legelterjedtebb kenyérkereseti pályája a 
vakoknak Japánban. Fürdés, túra, betegségek, stb. után a japán 
népnél a masszás elmaradhatatlan. Nincs oly városrész vagy ki
csinyke falu, ahol néhány vak masszőr ne volna található. Külö
nösen fürdőhelyeken látni nyári alkony után vak masszőröket, kik 
bambusz sípot fújva hosszan, vontatottan kiáltják: „Amma kami- 
shimo.“ A modern masszőrök azonban már otthonukban várják 
be a vendég hívását.

1865-ben a vakok párizsi intézetének értesítője alapján meg
ismerkedett Japán a vakok oktatásával, nemkülönben a Braiile-féle 
írással. Majd 1875-ben egyes philantropisták mint: Tsuda, Furu- 
kawa, Nakumura, Kishida, Dr. Burhard, Dr. Henry, Fauld össze
jöttek, hogy Tokióban vakok és siketnémák részére intézetet léte
sítsenek. Ily intézet létesítése Tokióban csak 1879-ben lett enge
délyezve, melyet 41 más intézet létesítése követett. Ez utóbbiak 
legnagyobb része privát jellegű. Jokahámában a misszionáriusok 
tartanak fenn vakok intézetét, melyben vak fegyenceket is tanítanak.

A japáni intézetekben íráson kívül zenét, tűszurást (akun- 
punktur) és masszást tanítanak.

Az intézetekből kikerültek szövetséget tartanak fenn „Nip- 
pon-mosinkai“ címmel, mely évente rendes gyűléseket tart.

Vakok részére Japánban 3 újság jelenik meg és pedig: 
„Akobono (Hajnalpirkadás)“ hetenkint egyszer, a „Hoshinchikari“ 
Tokióban és végül „Tensikai“ Kiotóban havonta egyszer.

Németből fordította : Séra Lajos.

A vakok ügye Romániában. Románia királynője „Carmen 
Sylva“ elnevezéssel 1906. aug. 1-én alapította országában az első 
vakok intézetét s ugyanekkor tette nevezetes alapítványát a „Vatra 
Lunimosa Regina Elisavetá“-t.
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Ez időtől fogva mintegy 150 vak (némelyek családjaikkal 
együtt) nyert elhelyezést. 1908. októberében helyezték el ugyanolt 
egy nagy telepnek alapkövét, hol vakok és gyengelátók fognak 
otthont találni (nem, vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül.)

E telep körülbelül 300 vaknak fog otthont nyújtani. A telepet az 
alaptőke kamataiból évről-évre kibővítik. E nemes cél minél sike
resebb keresztül vitele céljából fordul Carmen Sylva a nemesen 
érző emberbarátokhoz, hogy bármely csekély adománnyal segítsék 
e szép intézményt. A kegyes adományok Banca Generalá Romá
nénak Bukarest, vagy közvetlen a telepre küldendők („Vatra Lu- 
minosa Regina Elisaveta“ Bukarest.)

Az amerikai siketnéma-intézeti tanárok 1908 évi gyű
lése. (Az „Eos“ 1909. évi július havi számából.) Ezen gyűlés 
Ogdenben, az ottani siketnéma-inlézetben tartatott. Az egyesület 
mindenkori elnöke Thomas Hopkius Gallaudeí arra kéri a gyűlést, 
tegye megfontolása tárgyává a jelbeszéd használatát a siketnémák 
oktatásánál; a tehetséges siketnémáknak a Gallaudet-Collegiumon 
történő továbbképzésének kérdését; s végül javasolja, hogy a siket
némákkal foglalkozó szakférfiak ezentúl a fent nevezett intézettel 
kapcsolatosan felállítandó képzőn nyerjék szakképesítésüket.

A gyűlés első tárgyára: „A jelbeszéd használata a siketnémák 
oktatásánál című tételre vonatkozólag a következő határozatokban 
állapodtak meg:

1. A jelbeszéd ismerete az oktató részéről feltétlenül szük
séges, használata azonban az oktatásnál a minimumra szorítkozzék.

2. Természetes szemléleti eszközök hiányában a természetes 
jelek által való szemléltetésnek adandó előny.

3. A jelek teljes kiküszöbölése úgy a növendékekre, mint az 
oktatóra is bilincseket rakna, fárasztó s mégis sikertelen munkát 
eredményezne.

4. Azon siketnémák, kik a hangbeszéd által nagyobb elő- 
haladást tanúsítanak, a német módszer szerint, azon gyengébb 
tehetségű siketnéma növendékek ellenben, kik az életben inkább 
kézügyességükre lesznek utalva, a jelelő s kézügyesítő módszer 
alapján oktattassanak.

A gyűlés második tárgya a német módszer sikertelenségeire 
vonatkozott, a gyengébb tehetségű siketnémák szempontjából.

E. S. Tillinghaus először a növendékek különböző tehetsé
gességeire és hallási képességük különbözőségeire utal. A siket
némák oktatásának főcélját nem a szájról olvasásban és a tökéle
tes hangbeszédben, illetőleg nem a jelbeszéd és írás ismeretében 
látja, hanem abban, hogy a két eszköz bármelyike által a növen
dékek szellemi tehetségei minél magasabb mértékben képeztessenek 
ki. Mindkét eszközt a siketnémák szempontjából hasznosnak, szük
ségesnek ismeri el. Ezért a kombinált rendszert elébe helyezi a 
német módszernek, mert amely növendék a hangbeszéd által 
oktatva, 3—5 év alatt nem haladt annyira, hogy gondolatait kife
jezni képes legyen ; ha ennyi idő után sem tudja magát az illető 
növendék tanítójával szemben a jelek teljes kizárásával, tisztán e
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hangbeszéd segélyével megértetni, azt tovább e módszerrel ne 
gyötörjék, hanem a jelelő s kézügyesítő módszer alapján nyerjen 
az illető további oktatást.

Tillinghaus felfogása az, hogy a német módszer segélyével 
csak kiváló tehetségű növendékekkel, nagyfokú elméleti és gya
korlati ügyességgel bíró pedagógus érheti el a tanítás célját: a 
növendékek szellemi tehetségeinek teljes kifejlesztését. Megengedi 
azonban, hogy e kijelentése csak az amerikai viszonyokra vonat
kozik és az ottani szakemberek hiányos előképzettségében gyöke
rezhetik. Ebből következtetve hangsúlyozza annak szükségét, hogy 
azon jelöltek, kik hivatva lesznek a beszédmódszer szerint tanítani, 
legalább is két évi elméleti és gyakorlati oktatásban részesüljenek 
a Gallaudet-Collegiummal kapcsolatosan felállítandó képzőn.

L. E. Millingau, a montanai intézet vezetője a visszamaradt 
és gyengetehetségű siketnémák oktatásának miként történendő 
módjával foglalkozik. Megkülönbözteti a következő tehetség]' foko
zatokat: 1. visszamaradt (a tanítottak 20%), 2. nagytehetségű, 
3. közepes, 4. gyengetehetségű (imbecill) és végül 5. hülye siket
némákat. Az utóbbi csoport kivételével a többiek oktathatók. 
Oktatásukat a következő szempontok vezéreljék: Az osztálylétszám 
5—10 növendékben állapíttassák meg; csak a legkiválóbb tan
erőkre bizassék az ily osztályok vezetése; ez osztályokban a 
hangbeszédből csak annyit kell elsajátítani a növendékeknek, 
amennyire azok képesek; tankönyvre a siketnémáknak szükségük 
nincs, hanem a tanult anyagból készített jegyzetek helyettesítsék a 
könyveket. E gyengébb képességű növendékek tanításának főcélja 
az, hogy a hangbeszéd mellett a jelbeszéd és az írás segélyével 
értelmük kiképeztessék és valamely iparágnak elsajátítása által az 
életre önállósíttassanak a növendékek.

Az egyesület elnöke e szavakkal fejezte be a gyűlést: „Lég 
nagyobb pedagógiai vétség a gyermeket szellemi intelligenciájának 
legnagyobb fokára nem emelni“. n.

A  gyengébb tehetségű siketnémák külön oktatása Az
„Orgán“ 1909. évi október havi számában M. Kühlingnek Weis- 
senfelsről a következő című tanulmányát közli: „Az eddigi tapasz
talatok szerint kivánatos-e a képezhető siketnémák bizonyos száza
lékának felmentése a beszédtanítás alól s ha igen, mily eszközök 
segélyével oktatandók e siketnémák ?“

Kűhling e tételt végeredményében következőkben fejti meg:
1. Azon kérdésre, hogy a siketnémák bizonyos százaléka a 

hangbeszéd tanulása alól felmentessék, igenlő választ ad.
2. A hangbeszéd segélyével nem oktatandók azon siketnémák,
a) akik alacsonyabb intelligenciájuknál. fogva a beszédmoz

gások felfogására csekélyebb subjekíiv megfigyelő képességgel 
s csak kevés belső figyelemmel rendelkeznek,

b) akik normális intelligenciájuk dacára, a hangbeszéd elsajá
títására képességgel nem bírnak és

c) akik a hangbeszéd elsajátításában hibás, tökéletlen beszéd
szerveik miatt akadályozva vannak.
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3. Az a) csoport alá sorozható siketnémák oktatására a 
jelbeszédet és az írást jelöli meg Kühling tanítási eszközül; segéd
eszköznek az újj abc-t is igénybe kívánja venni.

A b) és c) csoportbeliek tanítására az írást és az újj abc-t 
gondolja alkalmasnak. Ez eszközök mellett a szájról való olvasás 
tanítását is szükségesnek tartja e növendék-csoportok oktatására.

Megemlífendőnek tartjuk, hogy e kérdéssel Schreiner Ferenc 
kollegánk is foglalkozott a „Magyar Gyógypedagógia“ folyó évi 
2. és 3. számában.

M.
A német siketnéma intézeti tanárok Vili. közgyűlése 

Lipcsében. (Az „Organ“ 1909. évi számából). Ezidei gyűlésüket 
a német kartársuk Heinicke működési helyén, Lipcsében, az ottani 
egyetemen tartották meg. Az egyesület elnökéül az elhunyt Walther 
helyébe Wende igazgatót választották meg.

Dr. Schumann, Heinickeről tartott előadásával a német 
módszer megalapítójának életét és működését tökéletesen megvi
lágítva állította a hallgatóság elé.

Azután afölött vitatkoztak a német kartársak, hogy vájjon 
az eddig nyert tapasztalatok szerint kivánatos-e a képezhető siket
némák bizonyos százalékának felmentése a beszédtanítás alól. Ha 
igen, mily eszközök segélyével oktatandók e siketnémák? Mivel 
az igen különböző és sokféle véleményekből nem tudtak helyes 
utat választani, e tételt a további tanulmányozás tárgyául jelölték ki.

Azután megállapították azokat az elveket, melyek szerint új 
tanterv készítendő.

E gyűléssel kapcsolatosan Heinicke kiállítást is rendeztek.
Nagy érdeklődéssel szemlélték a jelenvoltak a Lindner-féle 

érzékeltető gépet használat közben. Ezen elektromos készüléknek 
szerepe az volna, hogy ennek hangfelfogó kagylójába bele mondott 
hangokat és szavakat a növendékek ujjaik hegyével megérezzék 
és megkülönböztessék; hogy a gép mintegy a beszédtanítás 
segédeszközét képezze. Bár e készülék még tökéletesítésre vár, 
mindazonáltal elhatározták, hogy egy-két intézetnél próbaképen 
hosszabb ideig kísérleteznek vele.

Mennyit hal! a siketnéma. Dr. Marage francia orvos ér
dekes kísérletet végzett a siketnémák hallási képességére vonat
kozólag. A siketnémák mindegyikénél talált némi hallási képessé
get. A vizsgálatot a. e. i. o. u. vokálisokkal végezte, mely voká
lisokat azonban 5 sipből álló készülék útján hozta létre. Gépe 
úgy van szerkesztve, hogy abban a hang erőssége szabályozható. 
A hang erősségét 350 fokra osztotta úgy, hogy az első erősségi 
fokot minden jól halló egyén felfogni képes. A tökéletesen siketnek 
nevezett egyének Dr. Marage szerint csak a 250 — 350 erősségi 
fokú hangokat képesek felfogni. Véleménye szerint a siketnémák 
hallási képességét e készülék segélyével fokozni lehet annyira, 
hogy e képesség a beszédtanítást megfogja könnyíteni.

M ,
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Fogyatékosok száma Poroszországban. Poroszországban 
a népszámlálási adatok szerint 25 évi időközben következő 
változás mutatkozik a gyógypedagógiai ügyet érdeklő fogyatékos 
lakosság számában:/

10.000 lakosra esett:

1880-ban 1905-ben

siketnéma . . . . 10 2 90
vak............................. 8'3 5-6
gyengeelméjű . . . 243 37-3

Látnivaló, hogy míg a siketnémák és vakok örvendetesen 
apadtak (aránylag és nem számban), addig a gyengeelméjüek 
száma jelentékenyen megnövekedett.

1880-ban 1905-ben

férfi. . . . . . . 34.309 73.491
nő . . . . . .  . 32.036 65.691

összesen . 66.345 139.182
volt a gyengeelméjüeknek száma

A lakosságnak 25 év alatt 3^'7%-kaI való emelkedésével 
szemben a gyengeelméjüknek 110%-kai való szaporodása rend
kívül nagynak mondható és ezen szomorú adatok alkalmasak 
lehetnek a nagy társadalmat az eddig ez irányban tanúsított indo
lenciájából felrázni és nemcsak egyes lelkes apostolokra bízni a 
viszonyok javítását, hanem nagyobb sociális actióval a nevelés
ügyet egészen új irányban terelni. A pedagógiai átreformálásának 
ideje elérkezett. Karnay.

V E G Y E S .
A Surdus loquens magyar nyelven. Szabó Imre, a buda

pesti siketnémák intézete hittan tanára Amman Konrád munkáját 
lefordította lapunk számára. Ezen érdekes mü, mely ma már alig 
található egy-két könyvtárban, valóban megérdemli, hogy hazai 
nyelvünkön is hozzáférhető legyen s a fordító igazán hasznos 
szolgálatot tesz ügyünknek, hogy e fárasztó s a latin nyelv teljes 
tudását követelő munkára vállalkozott. A mü közlését jövő szá
munkban kezdjük meg s reméljük, hogy olvasóink is épp oly 
érdeklődéssel várják, mint mi.

Halálozás. Lapunk zártakor értesülünk arról a súlyos vesz
teségről, mely Török Sándor kartársunkat, a szombathelyi vakok
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intézete igazgatóját szeretett neje elhunytéval érte. Fogadja mély 
és őszinte részvétünket.

Kisegítő iskolák. Eötvös László gyógypedagógus nagyon 
életbe vágó javaslatot terjesztett be ma a város tanácsához. Eötvös 
László azt javasolja, hogy Szegeden is, mint Budapesten és 
Debrecenben, az elemi iskolák mellé kisegítő iskolát létesítsenek, 
melyben a főkép erkölcsi fogyatkozásban lévő gyermekeket külön 
tanítanák. E gyermekek nevelése külön eljárást kíván s egyúttal a 
többieket is megóvja a káros befolyástól. Az állam hathatósan 
támogatja az ilyen iskolát, s segéllyel látja el. Eötvös javaslatában 
arra kéri a tanácsot, hogy az ily iskola vezetésére alkalmas két 
tanítót küldjön fel a város az állam által rendeztetni szokott öt 
hetes tanfolyamra s állítsa fel a kisegítő iskolát. (Szegedi napló.)

Siketvakok a léghajón. New-Yorkból írják, hogy Glidden 
Károly léghajós érdekes kísérletet fog tenni; ugyanis léghajójában 
felviszi magával Keller Helént a célból, vájjon a sikeívakok vagy 
vakokra a légnyomás okozta jelenségek más befolyással vannak-e, 
mint az épérzékű emberekre.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia' 1909. 
évi évfolyamára előfizettek: Hertzka Gusztáv Bpest 10, Vakok 
intézete Szeged 10, Takács Gyula Sopron 5, Kun Ernő Sopron 
5, Góts Ottó Kecskemét 5, Szabó Géza Jolsva 5, Varga Róbert 
Arad 6, Állami tanítóképző önképzőköre Arad 5, Együd Lajos 
Vác 10 K.

Budapest, 1909. december 10.

Sch. P. Kolozsvár. Szives értesítését köszönjük. A jövőben arra kérjük, 
hogy a híreket teljesen elkülönítve, a lap számára elkészítve szíveskedjék bekül
deni, A megpendített helyes eszmét a magam részéről ma még korainak és 
időszerűtlennek tartom. Külön tanácskozásoknak u. n. naggyüléseknek tartására 
még nem érett meg az idő. Ha vannak megvitatni való szakkérdések, lapunkat 
szívesen felajánljuk, mely a tárgyilagos és actuális cikkek közlése elől nem 
zárkózik el, sőt azoknak örömmel ad helyet.

Többeknek. Miután kétség merült fel, hogy lapunk előfizetésének nyug- 
tatványozás bélyegeit nyugtán történjék-e, vagy sem, ez utón értesítjük az 
érdekelteket, hogy hírlapok és folyóiratok előfizetésének beküldését igazoló 
elismervények, illetve szelvények bélyegnientesek.

Sz. 1. Budapest. Nagyérdekü fordításának közlését e számban nem 
kezdhettük meg, de köszönetünket tolmácsoljuk, hogy a fordításra vállalkozott 
s irodalmunkat e becses munkával gyarapítja.

A Magyar Gyógypedagógia kiadóhivatala nevében :
Éltes M átyás, pénztáros 

VIII., Mosonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.

B ichler I. nyom ása, B udapest, III., L ajos-u tca  94. szám .


