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Jelentés
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 1910. évi működésé
ről és a gyógypedagógiai oktatásügy jelen állapotáról.

A szaktanács tizenkét éves működésében szokásos gyakor
latnak és a szabályzat iránt való kötelességnek teszek eleget akkor,
amidőn a szaktanács 1910. évi működéséről és általában a gyógy
pedagógiai oktatásügy jelen állapotáról felettes hatóságunknak és
az oktatásügyünk iránt érdeklődő közönségnek az alábbiakban
beszámolni szerencsés lehetek.
Az 1910. év oktatásügyünk történetében nevezetesebb alko
tásokat nem mutathat fel. A nehéz pénzügyi helyzet oktatásügyünk
erőteljesebb fejlődését is hátráltatta. Több, már az előző évek
folyamán előkészített munka befejezetlenül maradt, az oktatásügyünk
extensiv fejlesztése pedig teljesen szünetelt. Mindazonáltal a szak
tanács minden egyes tagjában élő lelkesedés és buzgóság nem
lohadt, az egyesített erő és a kölcsönös jóakarat nyomában ez
úttal is megtaláljuk a határozott eredményeket.
Az év legnevezetesebb eseményeként emelhetjük ki. hogy
Ő Felsege a gyógypedagógiai oktatásügy vezérét, a szaktanács
elnökét, Dr. Náray-Szabó Sándor urat valóságos ministeri tanácsossá
nevezte ki és államtitkári címmel és jelleggel tüntette ki. Oktatás
ügyünknek hatalmas arányokban való fejlődését kizárólag Ő Mél
tóságának köszönhetjük. Nagy örömmel kívánjuk e helyen is Ő
Méltósága előtt legjobb kivánatainkat és legteljesebb elismerésünk
kifejezését leróni. Bizalommal, a legszebb reményekkel nézhetünk
a jövő elé, mert úgy tudjuk, hogy Ő Méltósága meleg szeretetét,
önfeláldozó munkásságát, lelkesedését a gyógypedagógiai oktatás
ügy szolgálatába ezután is szívesen hozza és odaadóan szegődteti.
A szaktanács valamennyi gyógypedagógiai intézet tantestüle
tének jegyzőkönyvét mindig gondos figyelemben részesítette, a
tanítási és nevelési kérdésekben tett jegyzőkönyvi javaslatokat
bírálva és a saját véleményével terjesztette elő.
A gyógypedagógiai intézeteknél kezelt alapítványokra vonat
kozó utasításra véleményt mondott. Szabályozta, hogy a nem
katholikus vallású növendékek, az érvényben lévő miniszteri ren
deletek alapján, az iskola látogatása alól mely napokon menthe
tők fel.
A múlt évi jelentésemben megemlékeztem arról, hogy a
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szaktanács a tankötelezettség kérdését a külföldi törvényes rendel
kezések összegyűjtése, egy füzetben való kiadása által előkészítette
és a tankötelezettség kérdésében hazai viszonyainknak leginkább
megfelelő törvénytervezet készítését az 1910. év feladatává teszi.
Sajnos, a szaktanács ebbeli Ígéretét nem valósíthatta meg, a terve
zet egészen nem készülhetett e l; azonban munka alatt áll s az
1911. év elején feltétlenül a szaktanács gyűlése elé kerül.
A szaktanács az intézeteket egyszer, csupán a tanév végén
vizsgálta meg. Jegyzőkönyvi határozattal azonban kimondotta azt,
hogy az évközi vizsgálatoknak nagy fontosságot tulajdonít, mert
akár a tanítás eredményében, akár a methodikai eljárásban észlelt
hiányok pótlására főképen az évközi vizsgálatok alkalmával tett
biztosi észrevételek kapcsán nyílik alkalom.
A szaktanács a gyógypedagógiai intézeteknek a kézügyességi
oktatás terén fölmutatott eredményét szintén bírálat tárgyává tette.
És miután abban a véleményben van, hogy a kézügyességi oktatás
egyes ágazatainak egy és ugyanazon, arra leginkább hivatott egyén
által való tanítása jobbá, tökéletesebbé tenné az eredményt, a kéz
ügyességi oktatásnak ily értelemben való tanítására nézve a vall.
és közoktatásügyi ministeriumhoz javaslatot terjesztett elő.
A szaktanács tagjaiban változás nem történt. Az előadói teen
dőket Berkes János látta el, jegyző volt Ákos István. Éltes Mátyás
szaktanácsi tagsága állandósíttatott. A szaktanács az 1910. év folya
mán 10 gyűlést tartott, ügyforgalma 1096 számot tett.
1. A gyógypedagógiai tanítóképző működésében feljegyezhet
jük azt, hogy a tanári kar a f. évben is lelkiismeretes buzgósággal
végezte az ifjú generatió nevelésére irányult munkáját. A képző
hallgatóinak nemcsak elméleti képzésére tordított gondot, hanem
minél tökéletesebb gyakorlati férfiakká való nevelését is különös
figyelemben részesítette. Minden hallgató 12 gyakorlati írásbeli
tételt dolgozott ki, ugyanannyi tanítást tartott, amely tanításokat, az
összes hallgatók bevonásával mindig részletes bírálatok követték.
A hallgatók ezenkívül állandóan hospitáltak a budapesti gyógype
dagógiai intézetek egyes osztályaiban, de a kézügyességi műhe
lyekben is és nehány tanulmányi kirándulást is tettek.
A képzőbe az 1910. év folyamán 12 ösztöndíjas és 1 ön
költséges hallgató vétetett fel. A másod éves hallgatók száma 17.
Az előadások egész éven át zavartalanul folytak. Az előadók
az előző éviek voltak, de e téren mégis történt annyi változás,
hogy a nm. vall. és közoktatásügyi ministerium a beszédhibák
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javítási módjának elméleti és gyakorlati előadásával, a második
félévre, Istenes Károlyt bízta meg.
A képesítő vizsgálatok május, illetőleg június hó végén tar
tottak meg. A képesítő vizsgálatra 13 hallgató jelentkezett; ezek
közül 8-an jeles, 4-en jó, 1 elégséges általános osztályzattal tették
le a képesítő vizsgálatot. Alapvizsgálatot 18-án tettek, javító alapvizsgálatra 1 jelentkezett.
2. Az ideges gyermekek alsó és középfokú intézete az év
folyamán örvendetesen fejlődött a növendékek száma, működé
sének e második évében megkétszereződött. Az intézetnek jelenleg
14 növendéke van, ezek közül 5 az elemi, 6 a polgári, 3 a gymnaziumi tagozatban nyer képzést.
Az intézet házirendjét a szaktanács bírálta meg és elfoga
dásra ajánlotta.
3 A siketnémák intézetei számban ugyan nem gyarapodtak,
de a meglévő intézetek többje fokozatos fejlődést tüntet fel.
Nehány siketnéma intézet, így a soproni, körmöcbányai az 1910.
év folyamán fejlődött nyolc osztályúvá, de a növendékek kisebb szá
mára való tekintetből a 8-ik osztály egyelőre a szomszédos fokozatú
7-ik osztállyal összevontan taníttatik. A temesvári intézet 8-ik osz
tálya ez évben önállósíttatott.
A szaktanács tevékenységét ennélfogva, a siketnémák okta
tásügyét illetőleg, nem annyira a szervezési munkálatok, mint inkább
az intézetek életéből, benső működéséből, a tantestületektől alkal
milag napirendre hozott kérdések megvitatása és az ezekre vonat
kozó vélemény-, javaslat nyilvánítások foglalkoztatták.
Így véleményt mondott a szaktanács arra, vájjon az alsóbb
osztálybeli növendékeket az egyes tantárgyakból részletesen kell-e
osztályozni, avagy az osztályozás csupán általános kijelentésekre
szorítkozzék és, hogy az első osztályos növendékeket kell-e az
olvasásból is osztályozni. E tekintetben a szaktanács megfelelő
indokolás mellett a részletes osztályozás javára döntött.
Véleményt mondott a szaktanács a szabályzatban megállapí
tott felvételi korhatárnak kiterjesztése ügyében, továbbá a tankö
teles koron túl lévő siketnémák oktatása kérdésében. Erre vonat
kozólag egy tervezetet is kidolgozott és megvitatott. Remélhetőleg
hazánkban a tanköteles koron túl lévő siketnémák oktatása mielőbb
megoldást nyer.
Egy napirendre került konkrét esetből kifolyólag elvileg ki
mondotta a szaktanács, hogy az olyan gyógypedagógiai tanító,
aki a rajztanításhoz szükséges képesítést megszerezte és így a
r
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siketnémák intézeteinek magasabb osztályaiban való rajztanításra
alapot nyert, a kötelező 24 óra keretén belül tanított rajzórákért
külön díjazásra nem tarthat igényt.
Véleményt mondott a szaktanács abban a kérdésben is, hogy
a siketnéma iparos növendékeknek meddig kell és lehet az ipar
iskolát látogatniók. Nevezetesen kimondotta, hogy habár az iparos
tanonciskola 3 évfolyamú is, az 1884. évi XVII. t. c. 82. §-a értel
mében a siketnéma mindaddig növendéke lehet az iparos tanonc
iskolának, amíg tanítási ideje a mesternél tart.
Véleményt mondott a szaktanács a siketnémák kecskeméti
intézetével kapcsolatosan működő varró iskola részére kidolgozott
és bemutatott szabályzatra.
Ez úttal is csak elismerőleg nyilatkozhatunk a legtöbb siket
néma intézet tantestületének a végzett siketnémák gyámolítása
ügyében kifejtett ügybuzgóságáról, és különösen arról a törekvé
séről, hogy lehetőleg minden siketnéma intézet mellett egyszers
mind iparos tanonciskola is működjék. Aradon az áll. gyermekmenhely 20—24 siketnéma leány részére családi telepet létesített,
hogy erkölcsileg őket megóvja. A telepet a felügyelő-bizottságon
kívül a gyermekvédő liga és a fehérkereszt gyermekvédő egyesü
let is hathatósan támogatja, segélyezi.
Megemlítjük itt, hogy a siketnémák soproni intézetének internatussal is egybekötött állandó otthona elkészült és az 1910 —11.
év elején rendeltetésének átadatott. Tető alatt van m ára siketnémák
pozsonyi intézetének épülete is. Kecskeméten, Debrecenben pedig
az állandó épület kérdése az illetékes tényezőket most foglalkoz
tatja.
4. A vakok oktatása teréről a következőket jegyezhetjük fel.
A budapesti anyaintézet a gyengénlátó gyermekek részére
külön iskolák felállítását kezdeményezte. E célból az igazgatóság
tervezetet dolgozott ki, amely tervezet a szaktanács véleményével
terjesztetett a vallás és közokt. ministerium döntése alá.
Az anyaintézetbe egy vak-siketnéma gyermek vétetett fel és
ennek tanításával kísérleteznek. Magyarországon ez az első eset,
hogy az állam vak-siketnéma gyermek tanításáról maga gondos
kodik.
A Braille rendszerű Írásmódnak minél szélesebb körben való
ismertetését az intézet különös feladatának tekinti. Ez évben füze
teket tett közzé, amelyek alkalmasak arra, hogy a látók ezt az
Írásrendszert elsajátítsák és a vakok könyvtárát, a külföld mintájára
gyarapítsák,

Jeléntés az orsz. szaktanács működéséről.

5

A vakok intézetei részt vettek a vakok tanítóinak Wienben,
a nyári szünidő alatt tartott XIII. kongresszusával kapcsolatos kiál
lításon. Hazai intézeteink kiállítása úgy mennyiségi, valamint szak
szerűségi szempontból is általánosan feltűnt és közérdeklődés
tárgya volt. A kongresszuson is intézeteink képviseletében több
szakember jelent meg.
Az ifjú vakok szegedi és szombathelyi intézete szépen fejlő
dött; utóbbi helyen az intézet augusztus havában új és díszes
palotáját foglalta el.
5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügye, miként az előző,
úgy az 1910 ik év folyamán sem fejlődhetett kivánt mérvben. Az
anyagi eszközök elégtelensége miatt több kisegítő iskola létesítését
kellett jobb időkre elhalasztani.
A szellemileg fogyatékosok oktatását illetőleg megjegyezhetjük,
hogy a szaktanács javaslatot tett, hogy a vidéken létesítendő kise
gítő iskolák szervezési élőmunkálataihoz esetről-esetre egy szak
ember küldessék ki, aki az illetékes tényezőknek a szükséges út
baigazításokat megadhatja.
A szaktanács a szellemileg fogyatékos gyermekeknek a katonai
szolgálat alól való felmentése ügyében javaslatot terjesztett elő.
Ebben a nemcsak a véderő érdekei szempontjából, de humánisztikus szempontból is kiválóan fontos kérdésben az volt a szaktanács
javaslata, hogy az intézetek a felmentésnél a legmesszebbmenő
közreműködésre köteleztessenek. A sorozás alá kerülő fogyatékos
gyermek törzslapját kellő időben juttassák el a sorozó-bizottság
elé, amely törzslap azután az illető gyermeknek testi és lelki álla
potáról megbiztató tájékoztatást nyújt és a katonai szolgálat alól
való felmentésénél irányadóúl szolgálhat. Javasolta a szaktanács
azt is, hogy a törzslapok beküldésére a magán intézetek tulajdo
nosai is köteleztessenek.
A kisegítő iskolák végleges tanterve az 1910. évben került
ki a sajtó alól és annak az 1910—11. tanévtől az összes kisegítő
iskolákban való kötelező használata elrendeltetett.
Említést érdemel még az, hogy a németországi kisegítő-iskolái
tanítóknak három évenkint ismétlődő helyi érdekű gyűlésén hazánk
ból Éltes Mátyás kisegítő iskolai igazgató jelen volt, ott előadást
tartott.
6. A m. kir. gyógypedagógiai psychologiai laboratórium mi
ként eddig, úgy az 1910-ik évben is a gyógypedagógiai tanító
képző céljait hathatósan szolgálta. Itt történt a hallgatóknak a köz
ponti idegrendszer- és az érzékszervek tanából való kiképzése
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elméleti és gyakorlati utón, amennyiben a hallgatóknak a labora
tórium műszerein és faniomain, valamint a rendeléseken megjelent
ideges- és gyengetehetségű gyermekeken bő alkalmuk volt köz
vetlen észlelésük által is ismeretüket gyarapítani.
A laboratórium továbbá a tudományos búvárkodásnak és
többféle tudományos kérdés megoldásának is színhelye volt. Ezek
eredményét a laboratórium vezetője részben több kütföldi folyó
iratban, részben az év folyamán Insbruckban tartott kísérleti lélek
tani kongresszuson tartott referáló előadásában, részint az Encyklopadisches Handbuch dér Heiipadagogik című munka eddig meg
jelent füzetében foglalt cikkeiben ismertette. A laboratóriumból
kikerült dolgozatokról számos elismerő referátum jelent meg.
A laboratóriumot az 1910. évben is a külföldi pedagógusok
és orvosok nagyszámban látogatták és tanulmányozták ; de a hazai
szakférfiak közül is többen jártak oda tanulmányozás végett.
A laboratórium hetenkint kétszer tartott rendeléseket. Ezeken
75 szellemileg fogyatékos vagyontalan gyermek részesült összesen
105 esetben díjtalanúl orvos-pedagógiai tanácsban.
Az iskolaorvosoknak és az egészségtan tanárjelölt orvosok
nak az elme- és az idegélet egészségtanából való gyakorlati ki
képzése a laboratóriumban történt.
Örvendetesen említhetjük meg végül, hogy a szentpétervári
kísérleti pedagógiai társaság a laboratórium vezetője Dr. Ranschburg Pál egy. magántanárt, idegorvost, disztagjává választotta meg,
életrajzát, egyszersmind arcképét is bekérte, hogy azt a közgyűlési
termében kifüggessze.
7.
A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam
szokásos szünidei képesítő tanfolyam, az 1910. évben nem tartatott
meg. Gyógyító-tanfolyam volt kettő, ezenkívül állandó rendelést is
végzett.
A január 10-ikétől junius közepéig tartó első gyógyítótan
folyamon 20 beszédhibás részesült megfelelő oktatásban és pedig
14 dadogó, 6 pöszebeszédes. Ezek közül gyógyult 2, lényegesen
javult 9, javult 4, keveset javult 2, nem javult 3.
A második gyógyítótanfolyam szeptember közepétől december
végéig működött 13 beszédhibással; 11 dadogóval, 2 pöszebeszédessel. E tanfolyamnak eredménye jelenleg még nem ismeretes.
A gyógypedagógiai tanítóképző hallgatói a gyógyító tanfo
lyamokon sajátítják el a beszédhibák javításának módját gyakorla
tilag.
Az állandó rendelés minden szombaton tartatott meg. Részt
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vettek azon a képző hallgatói is. Ezeken a rendelési órákon a
képző hallgatói a beszédhibák mindenféle fajával megismerkedtek,
egyúttal a beszédhibások felvételében is gyakoroltattak. A szülök
vagy hozzátartozók pedig utasítást, tanácsot nyertek arra nézve,
hogy a beszédhibás gyermekekkel mit tegyenek és hogyan foglal
kozzanak velük a szülei házban.
A beszédhibások tanfolyamával kapcsolatban s később megsiketült, de a beszédképességet még el nem veszített gyermekekkel
is történik újabban kísérletezés s ezek főképen a szájról való le
olvasásban gyakoroltatnak.
Az állami tanfolyamokon kívül az ország területén még sokan
foglalkoznak a beszédhibások gyógyításával, Különösen a székesfőváros területén, a már az 1909. évi szaktanácsi jelentésben is
említett beszédhibások osztálya szervezésével, egyrészt kiterjedt
mérvben, másrészt nagy alapossággal és szakszerűséggel gyógyítják
a beszédhibásokat.
Nehány székesfővárosi tanító gyakorlati előadásokat is tartott
a székesfővárosi tanítók és tanítónők részére, hogy minél többen
sajátíthassák el a beszédhibások gyógykezelését.
A székesfővárosban magántanfolyamot tart Skultéty Lajos,
özv. Roboz Józsefné. A vidéken Tucsek Sándor Temesvárod, Láng
István Szegeden, Tar József Kolozsváron.
Megemlítjük még, hogy a beszédhibák gyógyításának elmé
leti és gyakorlati részét ezentúl istenes Károly fogja előadni.
8.
A személyi ügyeket illetőleg megemlítjük, hogy az 1910.
évben 1 a X-ilc, 9-en a Xl-ik fizetési osztályba neveztettek ki.
Állami tanítói kinevezést nyertek 9-en. A debreceni kisegítő-iskolá
nál üresedésben volt állami tanítói állás is betöltetett. Állásukban
12-en véglegesíttettek.
Az év folyamán áthelyeztettek és pedig: Joó Sándor a siket
némák váci intézetétől az ifjú vakok szombathelyi intézetéhez,
Krupa Pál a siketnémák váci intézetétől a bpesti áll. kisegítő
iskolához, Schaffer Mátyás a siketnémák körmöcbányai intézetétől
a siketnémák váci intézetéhez, Miskey Károly a siketnémák kör
möcbányai intézetétől a siketnémák egri intézetéhez, Schnitzl Gusz
táv a siketnémák kecskeméti intézetétől a siketnémák szegedi inté
zetéhez, Tasch Péter a siketnémák temesvári intézetétől az ifjú
vakok szegedi intézetéhez, Eötvös László és Greiner László a
siketnémák szegedi intézetétől a siketnémák egri, illetőleg debre
ceni intézetéhez, Veress Lajos a siketnémák egri intézetétől a siket
némák körmöcbányai intézetéhez, Tiffert György a siketnémák
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aradi intézetétől a borosjenői áll. gyógypedagógiai nevelő- és
foglalkoztató intézethez.
Hitoktatói vizsgálatot tettek 3-an : Pozsonyban Dr. Kőhegyi
József r. k., Temesvárod Dér István ág. ev., Debrecenben Lipcsey
Gyula r. k. hitoktató.
9. A gyógypedagógiai oktatásügyet fájdalmas veszteség is
érte. Oláh Károly Debrecen városának kulturtanácsosa, a siket
némák debreceni intézete igazgató tanácsának tagja, a siketnémák
nak és a siketnémák oktatásügyének nemesszivű, jó barátja 1910.
évi február hó 20-án elhunyt. Erdős István a siketnémák kecskeméti
intézetének tanítója 1910. május 19-én halt meg.
10. A gyógypedagógiai intézetek tantestületei a szegénysorsú
növendékek eltartási költségeinek megszerzéséhez szükséges lel
kesítő munkásságukat ez évben is folytatták. E munkásságukat
általában kielégítő erkölcsi és anyagi siker jutalmazta.
11. Az egészségi állapot, egyes szórványosan előfordult
betegségektől eltekintve, kielégítő volt.
12. A növendékek szaporodásáról az e jelentéshez csatolt
kimutatás számol be.
Berkes János

szakt. előadó.

A vakok panaszai.
Irta : Kirschenheuter Ferenc.

A szorgalmas újságolvasók, különösen azok, akik válogatás
nélkül fogyasztják a liberális magyar sajtó termékeit, a közel
múltban sokat olvastak a vakokról, gyámolító egyesületükről és
az egyesületben uralkodó rendellenes állapotokról.
Boulevardlapjaink rikító színekkel festik le a szegény vakok
nyomorúságos helyzetét, a gondnok basáskodásait, részrehajlását,
a vak munkások róvására való gazdálkodást, a munkabéreikből való
stb. S minthogy a fürge kis lapok állandóan arra hivatkoznak, hogy
mindezeket maguktól a vak gyámoltaktól tudják, egyenesen azok ké
résére írják, sőt itt ott közük az adatok forrását is, megnevezvén az
egyes vak munkásokat: a közönség hitelt ad a nyomdafestéknek. Föl
hatolnak a panaszok az intéző körökig is. Vizsgálatot indít az egye-

A vakok panaszai

9

sülét elnöksége, vizsgálatot indít a minisztérium. S az eredmény
negatív. A gondnokot az egész vonalon fölmentik.
Ezt is megtudja a közönség s csodálkozik, lehetetlennek
tartja, hogy a sok vádból egynek se legyen reális alapja. Meg
indul tehát a dolog fölött az okoskodás. Ki-ki a maga módja
szerint. Végső eredményében az olvasók kilencven százaléka a
közmondással fogalmazza meg Ítéletét, hogy nem mozog a haraszt,
ha nem fú a szél.
Mégsem lehet ott oly nagyon rendben a széna, ahol maguk
a szegény vak munkások kiáltanak segítségért. Honnan is venné
a bátorságot egy gyámoltalan vak, hogy nyíltan föllépjen gondo
zóival szemben, ha tűrhető a helyzete. S akárhány egyébként
könyörületeslelkü ember meggondolja, hogy melyik perzselybe
dobja filléreit, a vakokéba-e, vagy a másikba.
Ez a körülmény adta kötelességszerüen kezembe a tollat. A
Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület gondnokságának meghurcol
tatásából származó ügyét részben már elintézték a vizsgálatok,
részben pedig ei fogják intézni a lapok ellen megindított sajtóperek.
Nem lehet tehát célom a gondnokság megvédelmezése, mely erre
egyébként sem szorul- rá. De meg akarom menteni legalább a
Magyar Gyógypedagógia olvasóinak körében a vakok számára
azokat filléreket, amelyektől az egyesület iránt a közönség köreiben
itt-ott támadt bizalmatlanság révén elesnek. Az ujsághajsza óta
ugyanis lényegesen megcsappantak az egyesület könyöradományokból származó jövedelmei, amit természetesen maguk a vakok
sinylenek meg.
Ha normális emberekről volna szó, hamar napirendre tér
hetnénk fölötte. Hisz ők maguk az okai, mért szórtak igaztalan
vádakat vezetőségükre, viseljék most a következményeket. Ámde
ők vakok, s amit tettek annak gyökerei, a mienktől sokban elütő
leikük mélyéből fakadnak. Irgalmat tehát!
A vaksággal ugyanis, bár nem mindig, de igen gyakran
együtt jár az elégedetlenség, a hálátlanság. Száz év óta, mióta
rendszeresen oktatnak vakokat, alig van szakember, aki ennek
okait ne kutatta volna. De egész terjedelmében elfogadhatóan még
senki sem magyarázta meg. E soroknak sem célja e kérdés teljes
megvilágítása, csak némi tájékoztatás nyújtása.
A nevelők általános nézete az, hogy a megelégedettséget és
hálát a helyes nevelés és gyengéd bánásmód fejleszti ki a gyer
mekben. Köztudomású azonban, hogy a vakok túlnyomórésze az
alsóbb néprétegbői származik, ahol pedig a megfelelő nevelés és
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bánásmód vajmi kevésnek jut osztályrészül. Egy másik nézet, hogy
az eikényeztetés öli ki a gyermekből a hálaérzést. Már pedig kevés
szülő akad és minél mélyebben megyünk le a kultúra lépcsőin,
annál kevesebb akad, aki vak gyermekét el ne kényeztetné. E né
zeteket el lehetne fogadni alapul, ha a hála olyan érzés volna,
melynek csírái csak a zsengekorban képződhetnek és azontúl nem.
Ez azonban valószínűtlen.
A zsengekort az iskolázás köre követi. Akkor tehát a vakok
intézeteit kellene felelőssé tenni növendékeik hálátlanságáért. Ez
még kevésbé fogadható el. Egy dán szakférfi azért másutt keresi
az okot. Azt mondja, hogy a vakokat kora ifjúságuktól fogva anynyira hozzászoktatják szívességek, segítségek elfogadásához, hogy
ez lassankint azt a tudatot ébreszti bennük, mintha az épérzéküek
segítségükkel kötelességet teljesítenének velük szem ben; a köteles
ségteljesítésért pedig nem jár hála. Ennek a véleménynek már min
denesetre erősebb az alapja, de ez sem elégíthet ki. Főkép pedig
nem találjuk meg ezen alapokon a vaknál az elégedetlenség és
hálátlanság sokszor elemi erővel való kitörésének motivumait.
1822-ben a párisi intézetben a vakok fellázadtak, törtek, zúz
tak és hírneves igazgatójukat a leglehetetlenebb vádakkal illették.
Nehány évvel ezelőtt Londonban egy munkatelepen ötszáz vak
munkás sztrájkba lépett s oly vérvörös beszédeket mondtak, hogy
a túlzó szocialista lapok mint mintákat közölték le, hogyan kell a
munkaadókat lecsépelni. Pedig egy jóltevő egyesület látta el őket
munkával, mely münkabéreiket, hogy létfenetartásukat biztosítsa,
adományokból egészítette ki. Tavaly egy Baum Oszkár nevű egyéb
ként igen intelligens vak, miután intézetét elhagyta, egy könyvet
adott ki, melyben nekiront igazgatójának, tanárainak, leszólja egész
nevelési rendszerüket, azt mondja, hogy hazugságokat tanítanak,
sőt címekkel illeti őket. Sok hasonló példát tudnánk említeni. Van
magyar is. Sajnos talán a legszomorúbb valamennyi között. Tíz
évvel ezelőtt boldogult igazgatónkat, akit túlzott ügyszeretete
annyira vitt, hogy mint valóságos Calasansa, még éjeiét is közöttük
töltötte, éjnek idején tettleg bántalmazták.
Ezek tehát már nem könyvelhetők el, mint egyszerű elége
detlenségek, hálátlanságok.
A vak ember lelke mélyén van valami, ami forr, valami, amit
az épérzékü ember nem ismer, ami alkalomadtán kitör s kíméletet
nem ismer és amit talán mi is éreznénk, ha megvakulnánk. Egy
nagyon művelt vakkal beszéltem egyszer. Elmondta, hogyan vakult
meg gyermekkorában. S mikor odaért, hogy testvérein nyomtalanúl
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tűnt el a betegség, kimondhatlan elkeseredéssel tört k i: mért kellett
épen nekem belevakulnom ? Nem tőlem kérdezte. Az ő lelkűk
harcban áll a sorssal, az Istennel. És hogy ez a diszpozíció milyen
átalakulásokat visz végbe a világtalan ember lelkében, egy nagyon
nagy kérdés, mellyel még sokan fognak foglalkozni.
A gyermekkorban e lelki állapotnak még nincsenek nyomai.
Gondtalanul és vigan tölti a vak is gyermekéveit. De amint gon
dolkozás! köre tágul, mggismeri az életet; észreveszi, hogy amit
a földi élet másnak nyújt, abból neki csak a fele jut; hogy ő
boldogságról! normális emberi értelemben véve sohsem beszélhet;
hogy amit élvez is az életből, jórészt csak a mások, a boldogok
jóvoltából élvezheti: tudatára ébred a fogyatékosságában rejtő
csapás nagyságának; életre kél benne az elégedetlenség és az
ellenszegülés csírája, mely úrrá lesz minden érzésen és gondo
laton, mely nem mérlegel s nem ismer kíméletet. Mi sem termé
szetesebb, mint hogy ilyenkor épen azok ellen fordul, kik sorsát
közvetlenül intézik, akiknek tehát hálával tartozna. Ám ha ezeket át
meg átgondoljuk, csodálkozhatunk azon, ha az ily lélek elégedetlen,
ha nem terem meg benne a hálavirág?
Ismétlem, nem minden vak ilyen. Nem egyet ismerünk olyat,
kinek lelke vaksága ellenére is a normális emberéhez hasonlóan
fejlődött ez irányban, vagy akit filozófiai magas műveltsége a nyers
érzések hatalma fölé emel.
A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület ellen maguk a
vakok fordultak. Nem először tették, jól tudjuk, nem is utoljára.
Pedig ez az egyesület gyámoltjainak mindenoldalúlag való istápolásában szükes anyagi helyzete mellett is páratlanul áll hazánk
humánus egyesületei között. Szervezetében hozzá hasonló még
csak egy van Európában. Ilyenné pedig úgyszólván semmiből
rövid tíz év alatt mai, annyira támadott vezetősége szervezte. Ne
vonjuk tehát meg tőle filléreinket, mert a vakoktól vonjuk meg,
e szép világnak örökös sötétségben élő rabjaitól, kik iránt a vég
zet oly mostoha volt, hogy jótéteményeinkért még hálát sem tud
nak mondani.
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A siketnémák I. osztálya.
Irta : Piroska Károly.

A közelmúltban szakemberek tollából szaklapjaink hasábjain
több írás látott napvilágot. Ezeknek jelentékeny része az I. osztály
anyagával, a hangsorral, zöngével foglalkozott; sőt volt írás, mely
a „jó“ „öreg“ pá ellen tört.
Kétségkívül arra mutatnak e tünetek, hogy az individuum
beteg. A diagnózist az említett írások is megállapították. Szerzőik
receptet is írtak, de nem olyat, melyből a gyógyulásra reményt
meríthetnénk.
Tény az, hogy siketnémáink beszédhangjával általában nem
vagyunk megelégedve. Érezzük, tudjuk, hogy az eredmény egyál
talán nem felel meg annak a pontos, lelkiismeretes, fárasztó és
idegölő munkának, melyet ráfordítunk.
Az aránytalanság egyenesen kétségbeejtő. Magam is és
bizonyára kartársaim is — kikre rákerült nemcsak az első, de
egyáltalán az alsó osztályok tanításának sora — sokszor éreztük
a jól teljesített munka után való megelégedés hiányát. Éreztük,
hogy annyi munkával, fáradsággal, megfeszített figyelemmel; annyi
energia elfecsérlésévei más téren, ha nem is nagyot, de szembe
szökően eredményeset alkothattunk volna.
Ez aránytalan eredményt, illetőleg annak okait nem találom
abban, amiben az említett írások szerzői.
Nevezetesen a rossz, érthetetlen beszédhangnak nem az az
oka, hogy már a kezdet kezdetén természetellenes szájállással,
erőltetett hangszerv idegzéssel kezdjük a hangot kicsalni. Nem,
ilyet ma már a kezdő is csak akkor tesz, ha elhagyja a türelem.
Ez irányban a gyógypedagógiai képzőn a fonetikai és módszer
tani előadások során minden hallgató megfelelő utasítást kap. Ha
nem hisz az utasításnak, mihamarább rájön annak igazságára a
saját kárán.
Nem oka az érthetetlen beszédhangnak az, mintha a szak
képzés hiányos volna s még élettannal, egészségtannal, psychologiával, fizikával volna az kiegészítendő.
Hogy a siketnéma beszédhangjait kifejleszthessem, azért
nem kell ismernem a pubertás fiziológiai okait, a nemi érés
hatását a beszédhang változására. Mert mit érek vele, ha ismerem
is ? Sem a nemi érzést, sem az azzal járó hangváltozást meg nem
akadályozhatom. Elég, ha ismerem a tényt s a megfelelő időben
ellenőrzőm, hogy a növendék hangja el ne korcsosuljon, vissza
ne fejlődjék.
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Épp úgy felesleges a hangtan törvényeinek ismerete. Mit
érek vele, ha tudom minden hang rezgéseinek számát? Nem
állhatok elő a gyermeknek ilyes magyarázattal: „Fiam, a hang
szalagjaid másodpercenként 12-őt rezdültek. Ez nem neked való
hang, csak a felnőtteknek. Légy szives, csináld még egyszer, de
másodpercenként 26-ot rezdüljenek a hangszalagjaid.“ Felesleges
a hangtan törvényeinek ismerete azért is, mert a hangképzés a
gyermeknek első sorban látására, tapintására és izomérzésére apellál.
Valamint a hallók között, úgy a siketnémák között is vannak
olyan gyermekek, kik korukhoz és fejlettségükhöz képest szokat
lan mély, vagy magas hangon beszélnek. Itt sem használ a fizika,
ha meg akarom Ítélni, vájjon az adott hang természetes hangja-e
a növendéknek. Ellenben fizika nélkül is könnyen megítéli a kissé
gyakorlott fonetikus is (a pályánkon ki nem az ?) a nyelv és gége
állásából s a növendék arckifejezéséből.
A beszéd egyenletessége, fonetikai tagoltsága a beszédre
felhasználandó légmennyiség helyes beosztásától függ. Ennek alap
ját a lélegzési gyakorlatok teszik ugyan, de minden mondatot kü
lön is be kell gyakorolnunk, nemcsak a hangok tiszta kiejtése, de
a hangsúly és tagoltság tekintetéből is. Ez természetesen nem me
het karban. Van első osztály, hol 6—14 évig minden életkor kép
viselve van. Tessék elgondolni, hogy micsoda különbségek van
nak vitái kapacitás, hangerősség, hangmagasság, izomérzés, meg
figyelés, emlékezés tekintetében egy osztály növendékei között.
A szélsőséges korkülönbségből eredő nehézségeken a tankötelezett
ség van hivatva segíteni.
Nem oka a beszédhang rosszaságának a „jó, öreg, pá“
sem. A pá üdvözlés, köszönés forma. Ez igaz. De hogy éppen
ezért erős hanggal kell kimondatni; annak éppen az ellenkezője
igaz. E köszönés-formát rendesen gyermekek és hölgyek hasz
nálják. Könnyen megfigyelhetjük, hogy ez a pá mindig halkan,
kedvesen, emelkedő hangsúllyal ejtődik. így kell növendékeinknél
is kifejleszteni, normális hangon, nyugodtan, erőltetés nélkül,
röviden ejtve.
Nem a pá, nem is a kiabálás, — melynek a hangfejlesztés
szempontjából szintén van jó oldala — teszik a siketnéma hangját
érctelenné, rekedtté. Nem, hanem az, hogy huzamosabb ideig
foglalkozunk egy gyermekkel. Mi is kifáradunk mellette, hogyne
fáradna ki a növendék az ő gyakorlatlan, csenevész beszéd
szerveivel. Pihenés tehát neki! Mihelyt látjuk, hogy fárad, üljön
el s jöjjön a másik. Így az egyik okot, a túlerőltetést elhárítjuk.
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Nem oka a siketnéma rossz beszédhangjának, a hangsor
sem. Máig sincs még eldöntve, kell-e megállapított hangsor, vagy
sem. Szerintem kell. Másnak nem kell. Ha kell, hát van többféle
is. Voltak, akik f e n, voltak, akik h-n, m-en kezdték a hangfej
lesztést. Tehát nem kell okvetlenül a „fahasogatáshoz“ hasonló
pá-n kezdeni. Kezdheti kinek hogy tetszik, vagy amint növendékei
természetének leginkább megfelel.
Mi tehát a rossz, érthetetlen beszédhang oka? Oka lehet a
beszédszervek és a látás szervének betegsége. Ezért célszerű
volna minden, az intézetbe lépő növendéket e tekintetben orvosi
vizsgálatnak vetni alá s a betegnek találtakat megfelelő gyógy
kezelésben részesíteni.
Oka a rossz beszédhangnak néhány elterjedt önámítás is.
Ezek egyike így szól: „Az I. osztály munkája gépileges munka.“
Ha arra célozna ez állítás, hogy a tanár az I. osztályban oly
munkát végez, mely nem egy embernek, de egy gépnek munka
bírását és kitartását igényli, — úgy igaz volna. De ez állítás arra
vonatkozik, hogy az 1. osztály anyagának elvégzése nem kiván a
növendéktől szellemi mnnkát.
Igaz-e ez? Lássuk csak nagyjából.
Kifejlesztendő a b hangja.
Megmutatom a gyermeknek a babát. Nem tudja megnevezni.
Jön a tükör elé. Itt már szellemi munkát végez a gyermek,
amennyiben meg kell figyelnie a tanár szájmozgását. Tapintó
érzékével ellenőrzi a tanár láthatatlan beszédszerveinek rezgését;
midőn már ezeket kellőképpen felfogta, utánozni akarja. Közben
folyton összehasonlításokat kell tennie a saját és a tanár beszéd
szerveinek mozgása között. Tehát ítél. S ha végre sikerült a
kimondás, begyakorolja. Jól emlékezetébe kell, hogy vésse, nem
csak a beszédszervek mozgásának képét, hanem a szó kimon
dásával járó izomműködések érzetét is; mindkettőt pedig hozzá
kell kapcsolnia a fogalomhoz s mindezeket oly intenzíven kell
emlékezetébe vésnie, hogy alkalomadtán reprodukálni is tudja.
Ez csak a hangfejlesztés. Hol van még a betüismeret, írás,
olvasás, írott, nyomtatott alak. Majd később pedig a nagybetűk.
Ha utána gondolunk, el kell ismernünk, hogy a kis siket
némának oly szellemi munkát kell végeznie, mely ugyancsak
kipróbálja lelki tehetségeit.
Ha ezzel szemben ama munkára gondolunk, melyet a halló
gyermek végez az írvaolvasásnál, úgy ezt a siketnémáéval szemben
igen csekélynek kell mondanunk. Annak dacára egy néptanítónak
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sem jutott eszébe, hogy az I. osztály munkáját gépilegesnek
mondja.
Mivel pedig elterjedt a tévhit, hogy az 1. osztályos siket
néma növendékek tanítása gépileges munka, nem igen itélgetjük
meg növendékeinket tehetség szerint s igazán nagy és tiszteletre
méltó ambíciót helyezünk abba, hogy összes növendékeink —
hacsak nem hülyék — átmenjenek a 11. osztályba.
Pedig már az első hónapokban kiviláglik a gyengetehetségüek elég jelentékeny száma s mi nemhogy elhagynók az elhagyandókat, de előállunk a második számú önámítással; visszük,
nyaggatjuk a gyengetehetségüt tovább, mert hátha nem is gyengetehetségű s néhány hónap múlva leveti álarcát, átvedlik normálissá.
Önámítás! Számtalan esetben tapasztaltam, hogy amelyik
növendék az első 4—5 hónapban gyengetehetségünek mutatkozott,
az évek múlva is annak találtatott.
A közelmúlt tapasztalataiból beszélek. Erőt, munkakedvet,
időt, sőt szabadidőt, egészséget pazaroltam három gyengetehetségü
növendékemre s elhanyagoltam miatta kilenc normálist. Ez utób
biakkal naponta átlag 1 órát, heti 6 órát, a három gyengetehetségüvel pedig heti 18 órán át foglalkoztam jobb ügyhöz méltó
kitartással. S mi volt az eredmény? A hármat átvittem ugyan a
II. osztályba, de ott kénytelen voltam elhagyni. Azóta ismételnek
rendületlenül minden osztályt, s rémei minden osztályfőnöknek.
Ma is fáj a szívem, ha arra az eredményre gondolok, melyet
a kilenc normális képességű növendékekkel elérhettem volna.
Bizony ideje volna már a gyengetehetségű siketnémák orszá
gos intézete felállításának, s ezáltal a gyengetehetségűek elkülöní
tésének. Maradna azért elég munkája az 1. osztály vezetőjének.
Nézzük pl. jelenlegi első osztályomat. 12 növendék közül 9 normális.
E kilenc közül kettő ismétlő, egy orrhangon, kettő fejhangon
beszél. Közűlök az egyik a magas skálák minden hangját végig
próbálta, a másik oly alacsonyra eresztette le hangját, hogy
dolgom lesz vele, amíg felemelem. A hatodik ideges, figyelme
intermittál, s ennélfogva a tanítás minden fázisán ugyancsak meg
kísérti az ember türelmét. A hetedik még nincs 7 éves, s azon
kívül is fejletlen, afféle mama kedvence, akinek izmaiban és ide
geiben az energiának csak minimuma van meg. Azt hiszem kar
társaim legtöbbjének volt alkalma ily tanítandó alanyon kísérelni
meg a siketnémák oktatási módszertanának fogásait, s tudják, hogy
a ráfordított munka és idő — más 3 gyermekre fordított munka
erővel ér fel. A 8. és 9. növendékem hallásmaradvánnyal bír.
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Kiejtés-tanítás szempontjából egyike a legrosszabb objektumoknak.
Annál rosszabb, minél több szót tud, mivel megrögzült hangjai
csak a legritkább esetben tiszták. Sok munkába kerül, míg a meg
rögzült rósz hangokat tisztákkal helyettesítjük. E típusnál csak az
a vigasztaló, hogy az egyszer kifejlesztett hangok aránylag gyor
san rögzülnek, s a kiejtés a tanítás további folyamán is első hal
lásra érthető marad. íme, ahány individuum, annyi tipus. Eléggé
kipróbálják ezek is a tanár türelmét és munkaerejét, hátha még a
gyengetehetségüekkel is eredményt akar elérni!
Oka a siketnémák rósz beszédhangjának az a körülmény is,
hogy hajtanak bennünket. Az illetékes tényezők leszállították az
1. osztály óráinak számát, de elfelejtették visszavonni azt a rende
letet, mely arról szól, hogy az összes beszédhangok hat hónap
alatt kifejlesztendők. Nem vonták vissza, holott e rendelet is a
szakemberek egy részének véleménye ellen bocsáttatott ki, mert
sokan voltak és vannak most is, kik a kiejtés oktatás idejét nem
6 hónapban, nem is egy évben, de két évben óhajtották meg
állapítani.
Tapasztalataim és megfigyeléseim alapján ez utóbbi állás
pontra helyezkedem magam is.
Köztudomás szerint siketnémáink beszédhangja az I. osztály
végeztével a legtisztább, első hallásra érthető. A második, harma
dik osztályban — jókora előírt anyagról kell beszámolni — a ki
ejtés lassan, de biztosan romlik. Megadja neki a kegyelemdöfést
a IV. osztály, hol az előbbi hátráltató körülményeken kívül növen
dékeink a legtöbbször minden szakismeretet nélkülöző hitoktató
kezébe kerülnek, s a megérteden szöveg lélek, s minden ellen
őrzés nélküli magoltatása letörli az érthetőség utolsó mázát is a
gyermek beszédéről. Az osztályfőnök vagy kiejtést javít az egész
évben, s nem végez semmit az anyagból; vagy végzi az anyagot,
s vége a kiejtésnek. Bizony, ha rajtam állana, csak kemény gya
korlati vizsgát állt hit-, rajz , s kézimunka-oktatók taníthatnának
iskoláinkban.
Szóval itt csak a két éves kiejtés-oktatás segít. Jó szerszám
fél munka. Nekünk pedig a kiejtés nem csak cél, de eszköz is a
a beszéd elsajátítására, tehát szerszám, Milyen ez a szerszám az
első év végén?
Minden, csak jó nem. A hangok ki vannak ugyan fejlesztve,
de csaknem minden növendéknek van néhány hangja, mely nincs
megrögzítve; a hangok nagyobb része nincs kellőleg begyako
rolva, mert hisz a legtöbb hang képzése módosul a szerint, hogy
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mely hang szomszédságában ejtendő ki. A beszéd fonetikai tagolt
ságáról, a különféle hangsúly gyakorlásáról szó sem lehet az első
osztályban. Ez már a II. osztályra marad, de erre marad a két
hónapi szünidő alatt visszafejlődött hangok újra fejlesztése, s meg
rögzítése. Igen, de itt már anyagot, még pedig nagy terjedelmű
anyagot kell végeznünk, s a kiejtés úgyszólván másodrendű fel
adatnak marad.
A 6 hónapos hangfejlesztés helyett, tehát egy oly rendeletet
szeretnék olvasni, mely a mai tanterv megbolygatása nélkül a
a képzés első két évében a kiejtést elsőrangú, s az anyag terje
delmét másodrangú feladatnak mondaná, mely csak a következő
osztályokban lépne egyenrangú társként a kiejtés mellé.
így lehetne a kiejtést oly biztossá, gyakorlottá tenni, hogy a
továbbiak folyamán jó szerszám legyen. Ily jó szerszámmal indulva
neki a beszédtanításnak, a haladás gyorsabb lehetne, s kipótolná,
helyrehozná az első két év lassabb menetét.
Az én receptem tehát a siketnéma rósz beszédhangja ellen
a következő. 1. Tankötelezettség. 2. Gyengetehetségűek orsz.
intézete. 3. Két éves kiejtés oktatás. 4. A laikusok kizárása a taní
tás munkájából.
így azután normális, egyenlő korú, megközelítőleg egyenlő
fejlettségű, jó és biztos kiejtésű növendékanyaggal el lehetne érni
azokat az ideális eredményeket, melyeket ma csak írott malasztnak tekinthetünk.

Néhány szó a kézügyességi oktatásról.
Irta : Karnay Árpád.

A kézügyességi oktatás fontosságáról szociálpedagógiai
szempontból.
Újabban ismét sokat foglalkoztatja az egyes köröket a kéz
ügyességi oktatatás kérdése. E tárgyban sok érvet hangoztattak
ezen oktatáság kiterjesztése mellett és intenzivebbé tétele érdeké
ben, de — s ezt már kevésbbé — a kiterjesztés ellen is. Nekem
szándékom általános szempontból a kérdéshez hozzászólni és egy,
— ezen az oktatáságra vonatkozó — újabbi felfogást ismertetni.
Ugyanis Németországban már régen foglalkozn-'1'
trJ" Ató
szakférfiak s bár maga a német kormány is tan
M agyar G yó g y p edagógia.
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jóakaratának és nem volt szűkkeblű a pedagógiának ezen újabb
áramlatával szemben, mégis csak mostanában jegecesedett ki a
helyes felfogás közfelfogássá. Nem lesz tehát érdektelen, ha a
nálunk ép most vajúdó kérdéshez — ezen érett felfogást ismer
tetve — ily szellemében hozzászólok.
Előttem fekszik a kérdést tárgyaló két kiváló munka: 1. Wettekamp kiváló müve: Sebstbetätigung und Schaffensfreude in Erzi
ehung und Unterricht.« (Öntevékenység és az alkotás öröme neve
lés- és tanításban.) 2. N o h l: »Werktätigkeit in der höheren Mäd
chenschule.« cimű müve. (Kézügyességi tevékenység a felsőbb
leányiskolában.) E két munka az újabb időből való és különösen
meg van az a nagy értékűk, hogy a „munkának“ (Arbeitschule),
ahogy ők nevezik, illetve a kézügyességi oktatásnak számos hívet
szerzett. Mindkét szerző mindazt, amit müveikben nyújtanak, gya
korlatban maguk is kipróbálták, illetve kipróbáltatták, ami annál
értékesebbé teszi elmefuttatásaikat.
A német közoktatásügyi kormány élénk érdeklődést tanúsít a
kézügyességi oktatás iránt, ami különösen két nyilatkozatból tűnik
ki. Ugyanis Wettekamp, aki a Werner — Siemens
Realgymnasium
igazgatója Schönebergben, a német közokt. minisztériumtól egy
rendeletet kapott (1909. évi április hó 14-én), melyben a többi
között az foglaltatik: . . . . „Beleegyezem abba, hogy a kézügyes
ségi oktatásra vonatkozó kísérletek folytattassanak és azt is meg
engedem, hogy más előkészítő iskolákra is kiterjesztessenek, amenynyiben ezen másnemű iskolákban arra alkalmas tanerők rendel
kezésre állanak." . . . . — (Meg kel! jegyeznem, hogy előkészítő
iskolák (Vorschule) alatt nemcsak az elemi, hanem a közép iskolát is
kell érteni!) — Ugyancsak 1908. évi aug. 18-án kelt és a felsőbb
leányiskolái oktatás újjászervezését célzó miniszteri rendelet a kéz
ügyességi oktatásra vonatkozólag is szól és annak ily iskolákba
való bevezetését a következő szavakkal ajánlja: Ahol alkalom kínál
kozik, a tárgyalt v. megbeszélt dolgok, tárgyak vagy annak részei
rajzban avagy plastikai úton előállítandók. Ez által a kézügyesség
nek mérsékelt módon való bevezetése elvben elfogadtatott a német
kormány által is.
S így anélkül, hogy túllőttek volna a célon, szabad tér nyit
tatott a kézügyességi oktatásnak, mert hosszú évtizedeken keresz
tül való kísérletezések és szakszerű elmélkedések, felolvasások és
előadások odáig érlelték a gondolkozást és belátást, hogy mér
sékelt formában a kézügyességi oktatást nemcsak üdvösnek, de
szükségesnek is látják. De csak mérsékelt formában és nem mint
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egyik fő tanítási ágat, sem pedig mint anyagi hasznot hajtó mun
kálkodást, nem mint a gyermek physikai erejét annyira igénybe
vevő munkálkodást, hogy az már az ipari cikkek termelésének
színezetével bírjon.
Nálunk Magyarországon is folynak — és szükségesek is —
az abbeli kísérletezések, hogy az egészséges és helyes formákat
megtalálva, helyesen rendezkedhessünk be. De az óvatosság e
téren rendkívül szükséges. Óvakodnunk kell a szertelenségektől
és a minden áron való reformálástól is tartózkodnunk kell. Nagy
előnyünk, hogy már sok jó és kipróbált dolgot átvehetünk a nagy
pedagógiai államtól: Németországtól, (anélkül azonban, hogy indo
kolatlan majmolássá válna az.) Igaz, hogy a nagy Kant is m ondja:
„mielőtt normális iskolák“-hoz jutnánk, szükségünk volna „kísérleti
iskolákra.“ Azt akarja azzal mondani, hogy az iskolának is meg
kell adni azt a jogot, hogy új módszerekkel kísérletezhessen, új
utakat kereshessen, ha arra az eredményre jutott, hogy az eddigiek
a változott viszonynak már nem felelnek meg.
Ij
A „gyermek százada“ amint a jelen századunkat elkeresztelI ték, épen az iskola terén ébresztett sokféle reformeszmét és sokI/ féle kísérletre serkentett. Anomáliák nélkül ez a munka sem tör
ténhetik. Sok újító csak azért hallatja szavát, hogy — az eddigi
tanítási módszerek és nevelési eljárások elítélésével — a saját mód
szerét kínálja fel, mint az összes hiányokat pótló csalhatatlan csoda
szert. — Nemrég a mai iskolázást úgy jellemezte, egy kiváló német
pedagógus: „Betűk, számok, igék, formák, szavak, szavak, szavak —
az első iskolanaptól az utolsóig. Csakhogy a betűk, számok, for
mák és szavak a 4, — 6 — 8, 12 iskolaév folyamán fokozatosan
zavartabbak lesznek és többet igényelnek.“ Sok igazságot rejthet
magában ez az Ítélet; de egészében nem talál. Nagy hibája sok
reformátornak, hogy amint a magyar közmondás monja: sokat
markol, de keveset fog.
Jelenleg két pedagógiai alapelv áll egymással szemben, meg
testesítőjük : »a tanulóiskola« és »a munkaiskola.« A tanulóiskola
az ő főcélját abban látja, hogy a tanterv által előirt tananyagot a
gyermekekkel emlézés és utánzás útján elsajátíttassa. Mindkét factor: úgy az emlékező tehetség, mint az iftánzás: a szellem műve
lésénél nagy szerepet játszik és azért félreismernünk nem szabad
őket! De ha mindkettőt úgyszólván egyoldalúan és kizárólagosan
művelik, ahogy az a mai iskolákban általánosan szokásos, úgy
ellaposodik és szárazzá válik a tanítás. A legtöbb munka a tanítás
ban a tanítónak jut így és a gyermek csak ritkán jut hozzá az
3*
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önálló gondolkozáshoz, az önálló cselekvéshez, »a tiszta productivitáshoz« hogy egy mostanában sokat használt kedvenc kifejezést
használjak. Ezzel szemben a »munkaiskola« az ő munkálkodó tevé
kenységével azt követeli, hogy a tanuló tevékenysége jobban lép
jen előtérbe. Mindennemű iskolai munkának végcéljául az önálló
tevékenykedést tekinti. Mivel a tevékenykedés nem más, mint az
akaratnak tetté való átváltoztatása: azért az ezen alapelven állók
elsősorban az akarat művelésére kívánnak nagy befolyást gyako
rolni, ellentétben a másik (tanulóiskolaiak) alapelven állókkal, akik
az értelem nevelésének tulajdonítanak nagyobb értéket. Röviden
szólva: a két iskolaelv és forma főkritériuma a »Voluntarismus«
és az „Intellektualismus. “
A két alapelv egymással szemben tanúsított kiengesztelhetet
lenségének főoka abban rejlik, hogy mindkét oldalról az elvet a
túlzásba viszik, hogy túlsókat követel mindegyik és ép azért kevés
az eredmény. Mindegyik túlzásba megy a maga követeléseivel. Ha
produktiv növendékmunkáról beszélünk, mindég bizonyos korlá
tozásnak kell helyet biztosítanunk. Tanulóink produkálása sohasem
állhat abban, hogy ők a szó valódi értelmében, valóban új műve
ket (dolgokat) alkossanak. Amit a tanulók alkotnak, az nagyobbára reproduktion és utánzáson alapszik; mindenesetre az iskola
és tapasztalat által közvetített elemeknek kombinálását és összebogozását, átalakítását és összeállítását jelenti az ő alkotásuk. (Plecher.) Aki gyermekeintkől többet követel, igen nagyon távol áll a
gyermeki munkabírás reális mezejétől. Merem állítani, hogy ugyan
azon hibába esnek mint azok, kik a formai anyag nagy tömegé
vel lehetetlenné teszik a tapasztalati tudást, mig a gyermek lényé
vel ellentétes produktiv, alkotó tudást feltételezik, a gyermek ter
mészetének megfelelő tudást megakadályozzák. Rousseau azt mondja
„Emil‘‘-jében: „A természet akarja, hogy a gyermekek gyermekek
legyenek, mielőtt emberekké válnak. Ha nekünk ezt a rendet meg
változtatni tetszik, korán érett gyümölcsöket termelünk, amelyek sem
megértek, sem zamatosak nem lehetnek és csakhamar elromlanák:
fiatal tudósokat és öreg gyermekeket nyerünk. A kézügyességi
oktatás rajongói által a követelés húrjainak ily túlfeszítése oda vezet,
hogy a magában véve egészséges gondolat a kézügyességi okta
tást sok helyütt ellenszenvessé tette. A fanatikusok csak az olyan
skolát ismerték el jónak, ahol egyenesen a testi munka „a kéz
ügyességi oktatás“ alakjában mint külön szaktárgy vétetett fel a
tantervbe. A „fiúmunkák bevezetésének tanácsadója“ szerint „a neve
lési célok érdekében az alakító-, teremtő- és cselekvési ösztön
módszeres tevékenykedését akarták bevezetni.
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Már ma ezt az irányt legyőzöttnek tekinthetjük. Belátták, hogy
az iskolákban a testi munkáltatás csak célhoz vezető eszköz lehet,
nem pedig öncél. Ma a nagy pedagógusok, úgy az individuális,
mint a szociális pedagógiának kiváló tudósai egyetértenek abban,
hogy a kézügyesség alatt „a tapintási és ízomérzéknek kézimun
kák általi foglalkoztatását kell érteni, mely foglalkozások előbb a
gyermek környezetéből, később mindenféle tudományok köréből
vett tárgyakat és jelenségeket tüntetnek fel.“ (Nohl.) A gyermekek
az ilyennemü kézügyesség által köttessenek le és a tiszta szem
életeknek egész tömege álljon nekik rendelkezésükre. A szülői
házból az iskolába való átmenet, a phantasia, mese, játék világá
ból az iskola komoly munkájába való fokozatos átvezetés veszítse
el ezáltal a hirtelenség és ridegség jellegét. Ne kényszeríttessék a
gyermek, aki a szülői házban folytonosan használta száját és kezeit,
hogy egyszerre órák hosszáig csendesen üljön a helyén a padra,
vagy ölbe tett kezekkel. Ne kinoztassék a gyermek azzal, hogy
folyton csak némán hallgasson a tanítójára, míg eddig hozzá volt
szokva a kérdezősködéshez, mivel az egész őt környező világ egy
nagy rejtély volt előtte. A szülők régi panasza: „Mióta gyermekem
az iskolába lár, teljesen elfelejtette a kérdezősködést“ némuljon el
végre. Ez által sikerülni is fog gyermek és tanító között egy ben
sőbb, bizalmasabb viszonyt létre hozni.
A kézügyességi oktatás által tehát ne egy különleges oktatási
ág vezettessék be, amely az oktatót és a gyermeket egyaránt töb
bel terheli; „A kézügyesség mindenütt csak mint az erősítés és
szemléletek nyerése elveként lépjen fel.“ (Nohl.) A technika legyen
könnyen elsajátítható; a tárgyak elkészítése ne vehessen sok időt
igénybe.
Sok, ezen új oktatási móddal szemben tanúsított előítéletet
kell még eloszlatni, s még sok discursusra és javaslatra van szük
ség, hogy a zord praktikus valóságban ez a zord tanítási mód
keresztülvihető legyen. Magának az oktatónak is sok idegenszerűhöz kell szoknia. „Immár otthon kell hagynia a pedáns rend pápa
szemét, mely csak oly szántóföldbe engedi meg a vetést, ahol
nyílegyenes barázdák vezetnek s el kell hagynia a gyermek nyug
talanságára, közbeszólásaira, időszerűtlen kérdéseire és növekvő
vidámságára esetlegesen reagáló idegességét.“ (Wettekamp: QO. o.)
Szerintem már nincs messze az az idő, amikor a kézügyes
ségi oktatás fontosságát általánosan elismerni fogják (a legilletéke
sebb körök is). Már nem késhetik soká a pillanat, mikor ezen
oktatás®általános bevezetése az egész vonalon elkövetkezik. El
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kell következnie! Mert csak azáltal, hogy a gyermeknek a mun
kájában, az öntevékenykedésében sok szabadságot engedünk ismer
hetjük meg őt, csak ezáltal mélyíthetjük tekintetünket a gyermeki
természet lényébe. „Ezután nem sablonembert fogunk nevelni,
hanem céltudatos, erős egyedszemélyt, s elvégre is az egész isko
lázásnak és nevelésnek mégis csak ez a főcélja!" (Dr. phi!. F
Schepp, német országgyűlési képviselő.)

A „Magyar Gyógypedagógia“ alapítóinak évi
gyűlése.
Lapunk alapítói f. évi január 6-án gyűltek ismét össze, hogy
a szerkesztő-bizottság 1910. évi működéséről szóló beszámolót s
a jövő év teendőit megbeszéljék. Tekintélyes számban jöttek össze
kartársaink s hozzászólásaik élénken tanúsítják, hogy milyen érdek
lődéssel viseltetnek lapunk iránt s minő gondos szeretettel ápol
ják annak jövőjét. A gyűlés lefolyásáról s általában a lap ügyeiről
az alábbi jegyzőkönyv nyújt hű tájékozást.
¿JEGYZŐKÖNYV.
Felvétetett Budapesten 1911. január hó 6-án, a siketnémák
állami intézetében a „Magyar Gyógypedagógia“ havi folyóirat
1911. évi ügyeinek előkészítésére egybegyűlt gyógypedagógiai
tanárok, mint alapító tagok értekezletéről.
Jelen vannak: Klis Lajos, Ákos István, Herodek Károly,
Éltes Mátyás, Séra Lajos, Puha László, Hochrein Lajos, Simon
József, Frey Lajos, Faragó Géza, Istenes Károly, Káplán Gyula, Kele
men Ignác. Tóth Zoltán, Perné Valéria, Halenkoviis Fánny, Skultéiy
Lajos, Szabó Imre, Fiirj Pál, Schreiner Ferenc, Medgyesi János
és Michels Fülöp tagok; Kegler Ferenc és Szabady Géza vendégek.
1. A jelenlevők elnökül Klis Lajost választják meg, aki meleg
szavakkal megnyitja az értekezletet, s a jegyzőkönyv vezetésére
Michels Fülöp és Tóth Zoltán tagokat kéri fel.
Tudomásul szolgál.
2. Az elnök tekintettel arra a körülményre, hogy a felelős
szerkesztő nem jelenhetett meg az értekezleten, felszólítja Ákos
István szerkesztőt, az évi jelentés megtételére.
$
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Ákos István részletesen beszámol a folyóirat 1910. évi mű
ködéséről s különösen felhívja a tagok figyelmét a külföldi szemle
hathatósabb támogatására Mint örvendetes tényt említi meg, hogy
a szerkesztő-bizottság megkeresésére Budapest székesfőváros taná
csa lapunkat úgy a székesfővárosi kisegítő-iskolák és beszédhibások
tanfolyamának, valamint az elemi és polgári iskolák igazgatóinak
figyelmébe ajánlotta.
A jelentést a tagok helyeslőleg tudomásul veszik,
egyben pedig a szerkesztő-bizottságnak buzgó működé
séért köszönetét szavaznak.
3. Az elnök külön is megemlékezik lapunk egyik igen lelkes
munkatársáról: Szabó Imre rk. hitoktatóról, aki Amman és Wallis
munkáit lefordította s ezzel igen fontos szolgálatot tett a hazai
siketnéma oktatásügynek. Indítványozza, hogy az értekezlet, Szabó
Imre ez önzetlen munkálkodásáért mondjon köszönetét.
Az értekezlet tagjai az elnök megemlékezését helyes
lőlég tudomásul veszik s indítványát elfogadják.
4. Éltes Mátyás, a kiadóhivatal vezetője a lap anyagi viszo
nyairól nyújt tájékoztatást. Bevétel volt alapítói, illetve előfizetői
131ő'96 kor., időközi kamatokból 6'18 kor., hirdetésekből 46 kor.
Összesen 1423 79 kor. Kiadásunk legnagyobb részét az 1324'90 kor.
nyomdai költség képezte. 40 koronát hírlapbélyegekre, 20 koronát
a nyomdai és a „Gyógypedagógiai tanárok orsz. kongresszusáén
segédkező szolgák jutalmazására fordítottunk, 11 '44 koronát az
utalványok kézbesítéséért és a hátralékok felszólításának költségei
ért adtunk ki. A kiadás összesen: 139634 kor. Készpénzmarad
vány e szerint 27 45 kor. Az alapítói, illetve előfizetői díjakból
hátralékban van 279‘70 kor.
Az előfizetők száma 155.
Tudomásol szolgál.
5. Káplán Gyula előterjeszti a számvizsgáló bizottság jelen
tését :
¿Jelentés.
Alulírottak 1911. évi jan. hó 5-én megjelentünk a „M. Gy."
kiadóhivatalában s az Éltes Mátyás igazgató úr által vezetett szá
madásokat tételről tételre megvizsgáltuk és az okmányokkal össze
hasonlítottuk.
A bevételek rovatán összesen .................... 1423 K 79 f-t
a kiadások rovatán összesen..........................
1396 „ 34 „
27 K 45 f,
találtunk, pénztári maradvány tehát ...
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mely összeg a Pesti hazai első tkp. barosstéri fiókpénztárában
55.757. számú betéti könyvre van elhelyezve.
Hirlapbélyegekben 10 K 50 f értéket találtunk. A fennmaradt
lapok száma az 1909. évről 5 teljes példány, az 1910. évről 12
teljes példány és néhány egyes szám. Előfizetési hátralék 279 K
60 fillér.
Mindezek alapján javasolni bátorkodunk, hogy Éltes Mátyás
igazgató úrnak a „Magyar Gyógypedagógia“ kiadóhivatala vezetőjé
nek a felmentvényt megadni szíveskedjenek. Nagy fáradságáért és sok
munkájáért pedig valamennyiünk hálás köszönetének kifejezését
kell indítványoznunk.
Budapesten, 1911. évi január 5-én.
Fürj Pál,

Istenes Károly,

Kirschenheuter Ferenc,

Káplán Qyula.

A jelentést az értekezlet tudomásúl veszi, a kiadóhivatal
vezetőjének a felmentvényt megadja s egyben egész évi
önzetlen munkásságáért hálás köszönetét fejezi ki.
6. Az elnök jelenti, hogy a szerkesztő bizottság évi meg
bízatása természetszerűleg megszűnt, egyben felszólítja a tagokat,
hogy az 1911. évre válassza meg a bizottságot.
Az értekezlet tagjai felelős szerkesztőül az 1911. évre
Berkes Jánost, szerkesztőkul: Klis Lajost, Herodek Károlyt,
Ákos Istvánt; a kiadóhivatal vezetőjéül Éltes Mátyást; számvizsgálókul pedig Kirschenheuter Ferencet, Káplán Gyulát,
Istenes Károlyt és Fürj Pált választják meg.
7. Éltes Mátyás előterjeszti az 1911. évi költségelőirányzatot,
mely szerint a bevétel lesz: előfizetésekből: 1400 K hirdetésekből:
50 K, időközi kamatokból 5 K, hátralékokból 150 K, összesen
1605 K.
Kiadás: nyomtatási költség: 1100 K, bélyegekre: 40 K egye
bekre: 60 K, összesen 1200 K. Maradvány e szerint 400 K, mely
ből a lap nagyobb cikkeit megfelelő arányban díjazni lehetne;
még pedig olyan formán, hogy minden nyomtatott ívre 20 K
jutna. A díjazásra szánt összeget természetesen csak az év végén
mutatkozó pénztári állományhoz mérten lehetne véglegesen meg
állapítani és szétosztani.
A jelenlevők az 1911. évi költségelőirányzatot elfo
gadják. A ^maradvány hová fordításának kérdéséhez hozzá
szólnak: Ákos István, Medgyesi János, Séra Lajos, Istenes
Károly és Simon József; s az értekezlet úgy határoz a
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maradvány felett, hogy annak hová fordítását a szerkesztő
bizottság belátására bízza.
8. Kelemen Ignác indítványozza, hogy a lapokból több pél
dányt nyomassunk.
Többek hozzászólása után az értekezlet úgy határoz,
hogy kívánatosnak tartja ugyan, hogy a lapot több pél
dányban kinyomassák, de tekintettel csekély anyagi esz
közeinkre, ennek elintézését is a szerkesztő bizottságra
bízza.
9. Éltes Mátyás bejelenti, hogy 6 előfizető, — köztük egy
alapító tag is — ki akar lépni az előfizetők soráből.
Az értekezlet az 5 előfizető kilépését tudomásul veszi,
az egy alapító tagét azonban, — tekintettel a 3 évre vál
lalt kötelezettségére, — nem veheti tudomásul.
Mivel több tárgy nincs, elnök a gyűlést bezárja.
Kmft.
Klis Lajos

Tóth Zoltán, Michels Fiilőp

elnök.

jegyzők.
Hitelesítik:
Frey József, Simon József

HAZAI IIIREK.
Interpellatió a gyógypedagógusok fizetés rendezése
ügyében. Dr. Preszly Elemér országgyűlési képviselő a képviselőház január 11-iki gyűlésében interpellált a gyógypedagógusok
fizetés rendezése ügyében. Mi mindenkor hálás szívvel vesszük,
ha ügyünket bárki is támogatja tárgyilagos, a történelem és az
igazságnak megfelelő érvekkel, de ha abban személyt érdeklő
kijelentések vannak, ha abban mások jóakaratának kétségbe vonása
nyilvánul meg, kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy ilyenekkel
közösséget nem vállalhatunk. S azt hisszük, hogy e kijelentésünk
kel a kartársak mindegyike rokonszenvez, mert ügyének igazságos
és méltányos voltában senki sem kívánhat mást,' mint szigorú
tárgyilagosságot.
Így gondolkozott a kongresszus végrehajtó-bizottsága is,
midőn elhatározta, hogy dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár előtt
a kartársak ezen érzelmének kiván kifejezést adni. Ugyanezen
gondolat vezette a szaktanácsot is s ennek folyamányaként a
kongresszus végrehajtó-bizottságának tisztikara, valamint a szak
tanács együttesen tisztelgett az államtitkár úrnál e hó 14-én. Berkes
János szaktanácsi előadó vezette az együttes küldöttséget s biz
tosította az államtitkár urat arról, hogy az interpellatióban foglalt
s a személyét illető kijelentésekkel közösséget nem vállal, azt
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a gyógypedagógiai közvéleménnyel ellenkezőnek ismeri, s kéri
Ő Méltóságát, hogy ügyünket s annak munkásait továbbra is
jóakaratában részesítse. Ezúttal átnyújtotta a végrehajtó-bizottság
ugyan ilyen értelmű feliratát. Az államtitkár úr megnyugtatta a
küldöttséget, hogy őt, a működését bármily formában érintő bírálat
nem fogja megakadályozni abban, hogy továbbra is fejlessze a
gyógypegagógiai oktatásügyet s szívén viselje a személyek ügyeit
is s minden lehetőt elkövessen, hogy az állam érdekeit az egyé
nek jogos és méltányos érdekeivel összeegyeztethesse.
Kinevezések. A nm. m. kir. vallás és közoktatásügyi
miniszter úr az 1911. évi január hó 12-én kelt rendeletével Ákos
István h. igazgatót, Gácsér József igazgató-tanárt, Nagy Péter
igazgató-tanárt, Klúg Péter igazgató-tanárt, Záaor Endre igazgató
tanárt a Vili. fizetési osztály 3. fokozatába, — Kelemen Ignácot,
Palatínus Károlyt, Szabady Gézát, Kondra Mihályt és Medgyesi
Jánost a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, — Eötvös Lászlót,
Schulmann Adolfot és Winkler Sándort pedig a X. fizetési osztály
3. fokozatába kinevezte. — Kartársainkat, kinevezésük alkalmával
üdvözöljük.
Az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedő gyermekek
tankötelezettsége. „Az Újság“ napilap karácsonyi száma — a
minisztériumokban szerzett tájékozódás alapján — közli azokat a
terveket, amelyekkel az egyes miniszterek a legközelebbi jövőben
foglalkozni kívánnak. Örömmel olvastuk ezek között, hogy a
vallás és közoktatásügyi miniszter úr az érzéki és értelmi fogyat
kozásban szenvedő gyermekek tankötelezettségének törvényhozási
úton való rendezését is mielőbb megvalósítani óhajtja. A M Gy.
ezt a kérdést eddig is meleg érdeklődéssel karolta fel s szívesen
engedett teret az erre vonatkozó közleményeknek. Most azonban,
hogy az ügy a megvalósításhoz mindinkább közeledik, külön
ismételten is kérjük munkatársainkat, hogy a tankötelezettséggel
többször behatóan foglalkozni szíveskedjenek.
A tanítás felfüggesztése. A siketnémák soproni intézeté
ben kanyaró járvány miatt a tanításokat bizonytalan időre fel
függesztették.
Az ideges gyermekek középfokú állami intézete új
megbízott tanára. A vallás és közoktatásügyi minisztérium az
1911. évi január hó 1-től kezdődőleg Dr. Kertész Manó oki.
középiskolai tanárt az ideges gyermekek intézete középfokú
csoportjában a latin és ábrozoló mértan előadásával megbízta.
A gyengénlátó gyermekek külön oktatása. Herodek
Károly, a vakok bpesti kir. országos intézete igazgatójának
kezdeményezésére, a szaktanács javaslata alapján a gyengénlátó
gyermekek különleges oktatásának szükségességét a vallás és
közoktatásügyi minisztérium a 124.973/1910. sz. rendeletével
elvileg kimondotta, Utasította egyben a minisztérium a szaktanácsot,
hogy egy ilyen intézmény felállítása céljából a székesfőváros
tanácsával lépjen érintkezésbe s nyújtson a tanácsnak részletes
tájékoztatást arra nézve, hogyan lehetne ezen intézményt céljának
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leginkább megfelelően szervezni. A szaktanács már meg is kereste
a székesfőváros tanácsát ez ügyben. Azt hisszük, ezzel a lépéssel
Dr. Fejér Gyula szemorvosnak lapunk 1910. évi 4. számában
„A gyengénlátók iskoláztatásáról“ címen kifejtett eszméje jelen
tékenyet haladt a megvalósulás felé.
Siketnémák karácsonya. A siketnémák ungvári intézete,
az ungvári leányok Erzsébet-körének segélyével, dec. hó 22-én
d. u. 5 órakor az intézetben szép karácsonyfaünnepélyt rende
zett, melyen előkelő közönség gyűlt össze. Az ünnepet Benkő
József apát főesperes költői szárnyaláséi beszéde vezette be, ki
meleg szívvel irányította rá a társadalom figyelmét a siketnémákra.
Ezután az intézet növendékei »Jézus születése« és »Engedjétek
hozzám a kisdedeket« c. élőképet mutatták be nagy tetszés mellett.
Sinkovics Lajos egy melodrámát adott elő vonósnégyes kísérettel,
megható színezéssel. Az ünnep legmegindítóbb része volt a siket
néma tanulók által előadott „A szegény vándor“ c. karácsonyi
játék. A gyermekek a súlyos feladatot minden tekintetben kitünően
oldották meg és ez az igazgatónak és az intézet tanári karának
érdeme. A darabot az igazgató tanította be. A siketnéma gyer
mekek bátran mozogtak a színpadon, értelmesen beszéltek, a
közönség szive szerint meg is tapsolta őket. Griegnek Peer Gyn
Suitejét adta elő később egy Fáklya, Erdély,i Dankó és Sándor
urakból álló vonósnégyes társaság nagy siker mellett. Végül
Schubert Hymnusza következett, melyet egy számos tagból álló
vegyes kar adott elő kitűnő betanulással. Ezzel befejezést nyert
az igazán szép és sikerült ünnep.
Karácsonyfa-ünnepély a siketnémáfe budapesti áll. inté
zetében. 1910. dec. 22-én immár hetedizben rendezett karácsonyfa
ünnepet a siketnémák budapesti áll. intézetének tanári testületé
az összes növendékek megörvendeztetésére és a szegényebbek
felruházására.
A szülők és a közönség érdeklődése évrői-évre fokozódik
ez ünnepek iránt. Ezúttal is — noha a növendékek a vendégekre
való tekintettel — osztályonként tekintették meg a karácsonyfát
és mondották el a verseket, szűknek bizonyult az intézet legna
gyobb terme is és sokan kiszorultak az előcsarnokba.
A körlevelekre és a sajtó szives felhívására 677 K 80 fill.
pénz- és 71 tétéi alatt iktatott mindenféle tárgyadományt kapott
az intézet a karácsonyfa-ünnep céljaira.
Az intézet igazgatósága ez utón is köszönetét mond a jólelkű adományozóknak, akik lehetővé tették ily nagyszámú szeren
csétlen embertársaik megörvendeztetését. Nemes cselekedetükből
fakadó nyugodt öntudatukat édesítse meg az a gondolat, hogy
a szeretet ünnepén feledtették növendékeinkkel sorsunk mostohaságát.
Siketnémák táncestélye. A szíves olvasó élénk emlékeze
tében lehetnek még ama közlemények, amelyeket a „Cbázár András
Ursz. Siketnéma Otthon“ 1910. évi február hó 26-án rendezett
és igen fényesen sikerült táncestélyéről lapunk múlt évi 2. és 3.
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számában közre adtunk volt. Az anyagi áldozatokra kész jóakarók
tömege; a siketnérna-ügy lelkes párfogóinak nagy száma; a sok,
buzgó, szeretetben munkálkodó apostol nem várt, nem remélt
anyagi és erkölcsi sikerekhez vezette volt akkor siketnéma véden
ceink kisded, de életerős táborát. Az Otthon, nagy horderejű
célját, melyet munka és művelődés alakjában lehet tán legtalálób
ban kifejezni, a támogatás folytán egy hatalmas lépéssel közelí
tette meg akkor. Vajha mihamarább el is érné e régóta dolgozó,
komoly törekvésű egyesület magasztos célját, mert mind az, amit
a siketnémák nevezett tábora Cházár András magasztos eszméitől
és nagy szellemétől megtermékenyítve fennen hirdet és elérni
törekszik, nemcsak üdvös, szép és dicséretes, hanem elkerülhe
tetlenül szükséges is. Azoknak az eszméknek megvalósítása —
dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr Ő méltóságának e napok
ban elhangzott szavaival élve — „részben állami gondoskodás,
állami feladat tárgyát kell, hogy képezze“. A siketnémák Otthona
a tavaly megkísérelt nyilvános szereplés sikerétől felbuzdulva, ezidén is rendezni fog egy nagyszabású táncestélyt, melynek a kez
det első lépései alkalmával már is teljes erkölcsi diadalt biztosít
az az általános, minden részről óriási lelkesedéssel s lángoló
örömmel fogadott kedves és kitüntető tény, hogy dr. Náray-Szabó
Sándor államtitkár úr Öméltósága elfogadta annak védnökségét.
Ez oly kitüntetés, melynél nagyobb a siketnémák egyletét nem is
érhette, s amelyet a siketnémáknak minden igaz barátja kellőképen
értékelhet és méltányolhat. Más tekintetben is azon igyekszik
munkálkodni az Otthon, hogy a magyar társadalom nagyjainak
érdeklődését nemcsak megnyerje, hanem, hogy azt mindenképen
ki is érdemelje. Remélni lehet, hogy a minden részről megnyil
vánult cselekvő szeretet bizonyára ezt is biztosítani fogja úgy,
hogy társadalmunk kiválóságai közül előreláthatólag többen fog
ják személyes megjelenésükkel kitüntetni a jótékonyság nevében
született és rendezendő ezen táncestélyt. A magunk részéről
fényes eredményt és kiváló sikert jósolunk és kívánunk az Ott
honnak február hó 11-én, a szemere-utcai ügyvédi kamara nagy
dísztermében rendezendő táncestélyéhez. Egyben felkérjük e hely
ről is a kedves kartársakat, hogy a jó ügy erkölcsi és anyagi
sikerének emelése és fokozása érdekében a maguk hatáskörében
is oda törekedni szíveskedjenek, hogy a jelzett táncvigalom minél
látogatottabb legyen.

IR O D A L M I s z e m l e .
Kérelem lapunk munkatársaihoz. Lapunk új évfolyamában
„Irodalmi szemle“ cím alatt új rovatot nyitunk. Kívánatossá teszi
ezt az a körülmény, hogy oktatásügyünkre vonatkozólag mind
sűrűbben jelennek meg különböző napilapokban, folyóiratokban
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közlemények s gyakran tartanak kartársaink ügyünkről felolvasá
sokat, előadásokat is.’ Ezekről a történeti szempontból is fontos
s kartársainknak az ügy érdekében kifejtett társadalmi és irodalmi
működését élénken megvilágító dolgokról kívánunk megemlékezni
az új rovatban. Hogy gyűjteményünk teljes lehessen és felölel
hesse mindazt, ami a magyar gyógypedagógia fejlesztése körűi
lapok közlése útján, vagy felolvasások által történik, kérjük
lapunk m. t. munkatársait, az intézetek tanári testületéit, hogy
minden a gyógypedagógiára, vagy az egyes intézetekre vonatkozó
újság közleményt, felolvasást szerkesztőségünknek minél előbb
megküldeni, vagy legalább ezekről bennünket tájékoztatni szíves
kedjenek.
Adler Simon felolvasása. Nagy alapossággal és kiváló
hozzáértéssel megírt értekezést olvasott fel Adler Simon, a vakok
Wechselmann-féle intézetének igazgatója, a m. gyermektanulmányi
társaság f. évi január hó 7-én a székesfővárosi új városháza
közgyűlési termében tartott nyilvános értekezletén: „A siketnémavak gyerm ekiről. Ismertette a siket-vak gyermek oktatásának
eddigi történetét s felemlítette, hogy Németországban és Svéd
országban ilyenek számára már külön intézetet is létesítettek.
Rátért azután a saját működésére, amelyet Egri Margit siket-vak
leány tanításával kifejtett. Nem mulasztotta el felemlíteni, hogy
újabban egyik kartársunk a vakok bpesti kir. orsz. intézetében
is foglalkozott egy siket-vak gyermek tanításával. /• mindvégig
érdekfeszítő előadást Egri Margit bemutatása követte, ki siket-vaksága
dacára igen jelentékeny képességről tud számot adni. A gyermek
mesterével s a többi vak gyermekkel a Braille abc-nek az ujjaira
való nyomása útján elég könnyedén társalog. Ő maga az ezen
az úton hozzá intézett kérdésekre a siketnémáknál megszokott
színtelen hangzó beszéddel felelt. Beszédjét ugyanis, mivel később,
4 éves korában süketült meg, sikerült megtartani. A szép előadást
s a siket-vak gyermek igen sikerült bemutatását az igen nagy
számmal jelen volt közönség lelkes tapssal hálálta meg, a társaság
köszönetét pedig Gróf Teleki Sándor elnök nevében Nagy László
ügyvivő alelnök tolmácsolta az előadónak. Adler Simon kartár
sunknak a siket-vak gyermek oktatása terén elért igen figyelemre
méltó sikerét mi is ismételten melegen méltányoljuk annál is
inkább, mert úgy érezzük, hogy az ő munkássága a magyar
gyógypedagógiai oktatásügynek egyik büszkesége
A vakság ügye Magyarországon. A vakok ügyének kiváló
pártfogója Dr. Szily Adolf egy. tanár, szemorvos írt ezen a címen
egy igen figyelemre méltó cikket a „Budapesti Hírlap“ m évi
december 11-iki számába. Alkalmul szolgált ennek a cikknek
megírására az 1910. népszámlálás, amelytől a szerző a vakság
ügyét illetőleg kedvező eredményeket remél és vár. A művelt
nagyközönségnek éppen a népszámlálás alkalmával való tájékozta
tására igen kitűnő szolgálatot tett a nagy tudással és meleg
szeretettel megírt cikk.
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Vegyes.

A kisegítő-iskola a gyermekvédelem szolgálatában. A
„Gyermekvédelmi Lap“ 1910. évi novemberi száma kezdte meg
Martin Gyula székesfővárosi kisegítő-iskolái igazgató ily cirnü
cikkének közlését, melynek folytatása még következik.
Látogatás az ideges gyermekek intézetében. A „Pesti
Hírlap“ egyik múlt évi számában B. V. aláírással megjelent ily
cirnü cikket a „Gyermekvédelmi Lap“ múlt évi novemberi száma
is egész terjedelmében átvette. Kár, hogy a közlemény egyes
kisebb, tárgyi tévedéseit nem igyekeztek a reprodukciónál helyes
bíteni.
Akik nem látnak. Ezen a címen a „Miskolc“ cirnü napilap
karácsonyi számában 3 hasábra terjedő közleményben, a meg
hatottság hangján írta meg Darvas Rickhárd hírlapíró a vakok
miskolci foglalkoztató-intézetében tett látogatását.
Skultéty Lajos előadásai. Skultéty Lajos kartársunk a
budapesti istenhegyi népművelési egyesületben f. évi január hó
2-án és 9-én előadásokat tartott a következő címekről: „A gyengébb
és gyengetehetségü gyermekek tanítása és nevelése.“ „A vak
ember az iskolában, a vak ember az életben.“

VEG YES.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1911.
évi évfolyamára szóló alapítói, illetve előfizetői díjakat beküldötték:
Siketnémák „Cházár András“ intézete Jolsva 10, Hirschier Nővé
rek Budapest 10, Izr. siketnémák orsz. int. Budapest 10, Schannen
Péter Kolozsvár 5, Csapó György Borosjenő 10, Csapó Györgyné
Borosjenő 10, Állami kisegítő-iskola Budapest 10, Éltes Mátyás
Budapest 10, Sturm József Eger 10, Schnellbach Ferenc Kapos
vár 5, Reichel Lajos Misérd 5, Wellinger Mihály Budapest 10,
dr. Vértes József Budapest 5, Istenes Károly Budapest 10, Káplán
Gyula Budapest 10, Kirschenheuter Ferenc Budapest 10, Perné
Valéria Budapest 10, Szabó Károly Budapest 10, Faragó Géza
Budapest 10, Szabó Imre Bupapest 20, Katona Géza Budapest 5,
Góts Ottó Kecskemét 5, Gyógypedagógiai int. Borosjenő 10,
Siketnémák int. Temesvár 10, Állami kisegítő-isk. Debrecen 10 K.
Budapest, 1911. január 10.
A kiadóhivatal nevében
Éltes Mátyás,

pénztáros VIII., Mosonyi-utca 6.

Kartársainknak és nagyrabecsült munkatársainknak, akik
az új év alkalmával nagy számmal keresték fel lapunk szerkesztőit
szerencse kivánataikkal, ez úton viszonozzuk jó kívánságaikat.
Adja az ég Ura, hogy az 1911. esztendő bőséges sikereket
hozzon a magyar gyógypedagógiai oktatásügynek, munkásainak
pedig hozza meg méltányos és jogos kívánságaiknak teljesülését.
— Boldog új esztendőt!
Bichler 1. könyvnyomda, Budapest, III, Lajos-utca 94. szám.

Az írás és olvasás tanítását a siketnémáknál a
Il-ik osztályban kezdjük el.
Irta: Hedgyesi János.

Ilyen dm alatt jelent meg egy közleméay szerény toliamból
az 1909-ik év november és december havában e lap hasábjain.
Eme közleményemben saját tapasztalataim alapján írtam meg egyet
s mást a fenti kérdést illetőleg s ezzel végeztem közleményemet:
„Nagyon szeretném, ha meggyőznének (kartársaim) véleményem,
állításom és tapasztalatom helytelen voltáról. Mert a magam részé
ről azt tartom, hogy a gondolkozva dolgozás, ha itt-ott eltér is a
helyes úttól, végeredményében gyömölcsözőbb, mint a szolgai
utánzás“.
Emez intenciók mellett valóban kellett választ várnom kartár
saimtól és kaptam is. Lapunk 1910-ik évi júniusi számában két
kiváló kartársam tollából kaptam feleletet szerény közleményemre.
A terv, a szándék, hogy egy kis vitával elevenítsük fel lapunk
tartalmát, megindulni látszott. A nyert válaszok közleményem érvei
nek helytelen voltát igyekeztek kimagyarázni s arról engem meg
győzni.
Szerény véleményem szerint nincs szebb, nincs nemesebb
munka, mint a gondolatoknak nemes érzelmekkel párosult kicse
rélése. Eme nemes érzelmek a jelen esetben nem lehettek mások,
mint kölcsönös elismerései annak, hogy mint kartársak, ügyünk, a
siketnéma oktatásügy érdekében mindannyian a jót, a legjobbat
akarjuk, akarhatjuk. Gondolatunk minden kifejezése, minden sza
vunk, igaz érzelmek megnyilvánulásai még akkor is, ha azok bele-,
vagy kimagyarázások által helytelenül értelmezhetők.
Közleményemre adott egyik válaszból, Éhling kartársam igazán
szép, érvekkel gazdag cikkéből ezt olvastam, ezt éreztem ki. Fel
emelkedni éreztem mindkettőnk lelkét arra a magaslatra, amelyen,
mint egymás mellett harcoló katonák, egymást bátorítva, kart-karba
öltve vezetjük, támogatjuk egymást, hogy legyőzhessük ellensége
inket, a siketnéma oktatás terén előttünk tornyosuló nagy akadá
lyokat, melyek még mindig heves ellentállást tanúsítanak kitartó
küzdelmeink ellen.
Örömmel bocsájtkoztam volna vitába Ehling kartársammal s
nem lehetetlen, hogy eme vita nyomán oktatásügyünkre vaiami
kis haszon háramlott volna is.
M agyar G yó g y p edagógia,
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Sajnálattal kell azonban kijelentenem, hogy ezt nem tehettem
meg, nem pedig a közleményemre adott másik válasz miatt, Z. E.
úr cikke miatt.
Ez utóbbi közlemény nehány kitétele lerombolta lelkemben
azt az oltári szentképet, melyet magam előtt láttam, midőn a siketnémaoktatás terére léptem. Idézett közleményem tíz évi itt műkö
dés után látott napvilágot s így remélhettem, hogy szavaimnak
komolyságát talán azok is elhiszik, akik az itt működésben nehány
évvel megelőztek. Csalódtam. Z. E. igazi szaktudással megírt köz
leménye nehány olyan kitételt foglal magában, amelyek nem egy
fiatalabb, de ez oktatási pályán évtizedes munkássággal bíró gya
korlati embert is méltán megdöbbenthettek. Megdöbbentették cse
kélységemet oly annyira, hogy idők hosszú folyamatának kell elmúlni,
amíg én szakdolgokban vitába bocsájtkozom valakivel, avagy
vitára hivom fel kartársaim figyelmét. Látom, érni kell még a
gyümölcsnek.
Sokszor, nagyon sokszor elolvastam ugyanis közleményemet,
de nem tudom kiérezni, kimagyarázui belőle magamnak azt, hogy
én „hazám összes szakembereit bántani“ akartam volna valamelyik
kifejezésemmel.
Ezért több, mint félévi gondolkozás után is csak az a vég
határozat érvényesül nálam, hogy nem bocsájtkozom vitába Z. E.
úrral, mert a magam részéről igazán megbántásnak veszem, hogy
a legjobb szándékkal megírt közleményembe belekeveri, másokkal
elhitetni óhajtja, hogy én kartársaimat bántani akartam.
Ezzel végeztem a közleményemre vonatkozó minden válasszal,
mert nem akarnám oly durván megsérteni Z. E. urat, hogy ő
igazán hatalmas érveire semmit sem reflektálva, vitába ereszkedjem
Ehling kartársammal.
Azon erős elhatározásom, hogy sok ideig sem vitában
nem veszek részt oktatásügyünket illetőleg, sem kartársaimat
vitára nem hivom fel, nem tarthat vissza attól, hogy el ne mondjam
véleményemet oktatásügyünket illetőleg.
A siketnéma oktatásügy terén még nagyon sok tenni
való van.
Ne takargassuk, különösen magunk előtt ne takargassuk a
hiányokat. Siketnéma növendékeink általában nem tudnak beszélni.
Nem tudnak úgy beszélni, hogy idegen emberek biztosan meg
értsék őket. Nem tudnak úgy beszélni, hogy beszédjük révén
érvényesülhetnének. Nem tanulják meg úgy a beszédet, hogy
teszem fel, hivatalos ügyekben a mi tolmácsolásaink nélkül beszéd-
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ismeretükkel boldogulni tudnának. Nem egy, számos kartársunk
van, aki egy percig sem haboz mondván: vigyük vissza a siket
néma oktatást a jelbeszédre. A siketnémák — intézeteinkből
kikerült siketnémák — is hangoztatják, hogy nagyobb müvetségük
volna, ha jellel tanítanák őket.
Az én véleményem szerint azonban még nem jött el az ideje
annak, hogy a visszaesés ama szélsőségére térjünk. Nem jött el
pedig azért, mert nem próbáltunk ki minden módozatot, amellyel
a beszédtanftást, illetve beszédtudást a siketnémáknak átnyújt
hatjuk.
Most ismét azt hangsúlyozom, hogy nem valósítottuk meg
Hill elvét sem extenzive, sem intenzive. Bármiképen magyarázzuk
is, hogy Hill a gramatikusok ellen küzdött, midőn kimondotta
meg nem dönthető alapelvét: „Úgy tanítsd a siketnémának a
nyelvet, amint azt az épérzékű tanuljad Ez sarkigazság marad
örökké, amelyet megközelítenünk kell! Hill a gramatikusok ellen
küzdve, megelégedhetett azzal a rendszerrel, tanítás móddal,
vagy nevezzük bárhogyan, amelyet mi is követünk. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ő beváltotta elvét, illetve beválthatta volna,
hiszen annyi bénító körülmények állottak s állhatták útjában, hogy
nagyon megelégedhetett, ha azt megvalósíthatta, amit megvalósított.
Hill nem beszélt képletekben. Hill egyszerű, mély gondolkozású ember volt, aki minden szót a maga igaz jelentése szerint
értett s abba beleérteni mást, vagy kiérteni belőle mást nem lehet.
A normális gyermek pedig nem úgy tanul beszélni, hogy a
kréta a kezében legyen. De nem is úgy tanul, hogy a vörösbetüs
napokon nem kell neki hangosan beszélni. A normális gyermek
beszédtanulása közben nem élvez nyári nagyszünidőket, karácsonyi
s egyéb hetes-kéthetes pauzákat. A normális gyermek reggeltől
estig tanul beszélni és pedig kréta nélkül. A normális gyermeknek
jó, biztos szerve van a beszéd megtanulásához, mégis reggeltől
estig gyakorolja a beszédet télen-nyáron egyaránt és pedig sok
mással gyakorolja azt. Mégis évek kellenek neki e munkához.
Nem is szájról olvas le, hanem hallja a hangokat, mégis sokáig
gyakorolja, mindig gyakorolja, egyedül magát az utánzást s nem
komplikálja más tanulnivalóival is. A siketnémának, aki szájról
való lenézés útján utánoz, tehát nem oly biztos szervvel, mennyivel
tovább kellene azt gyakorolnia, mennyivel inkább szüksége volna
arra, hogy ezt magát tanulja és semmi mással ne kevertessék
össze ez ismeretköre addig, míg ezt biztosan nem tudja.
Nem szabad azt hinnünk, hogy a gyermek tudja azt, amit
3*
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egyszer elmondott. Annál kevésbé szabad azt hinnünk nekünk,
akik siketnémákat tanítunk, hogy meg van rögzítve a gyermeknél
az a rengeteg koordinált munka, amit egyes szavak kimondásánál
alkalmaz a siketnéma, habár utánunk, velünk, vagy a grafikai képet
látva, jól-rosszul ki is ejti azt.
Világosan áll előttünk, hogy nem tudnak siketnémáink kellően
beszélni. Sőt azt is tapasztaljuk, hogy minél magasabb osztályba
kerülnek a növendékeink, annál kevésbé érthető beszédjük a kiejtést
illetőleg. Ami a nyelv szerkezetét s annak öntudatos használatát
illeti, az elvárható eredményen alulinak kell azt tartanunk.
Az a kérdés tehát, segíthetünk-e ezen a bajon? Kipróbáltunk-e
már minden módozatot, amely szebb eredményhez vezetne ?
Nekem az lenne az eredmény, ha siketnéma növendékeim
beszédjét idegenek is megértenék s viszont növendékeim is meg
értenék az idegenek beszédjét.
Hogy ezt elérhessük, minden eszközt, minden módozatot fel
kell használnunk.
Szerény véleményem szerint, a mai intézeti — tömeges ok
tatási rendszerrel — ezt elérni nem lehet, kezeljük bár így, vagy
úgy a tanítási elveket.
Minden habozás nélkül merem állítani, hogy a nagy intéze
tek kárára vannak a siketnémák beszédtanításának. A siketnémák
beszédtudását, beszédkésségét illetőleg első kelléknek tartom, hogy
őket szabadítsuk ki a nagy, zártfalu intézetekből.
A nagy intézetek ellen szól a beszéd természetes tanulás
módozatán kívül az is, hogy nekünk egyedüli célunk csak az lehet,
hogy visszaadjuk növendékeinket az életnek. Már pedig, ha az
életből kiragadva, nagy, nagyobb tömegbe csoportosítva, zárt inté
zetekben neveljük őket, nemcsak azt érjük el ezzel, hogy a siket
némák lelki világában egy siketnéma társadalom ábrándképét éleszt
getjük, hanem azt is, hogy a nagy társadalom nem ismerheti meg
a siketnémát, tőle idegenkedik s vele érintkezni nem akar, nem tudAmikor feladatunkká kitűztük, hogy a siketnémát beszélni
tanítjuk meg, tisztában kellett lennünk azzal, hogy a beszéd meg
tanulása részben a halló társadalomért történik. Hiszen, ha a siket
néma csak siketnémák között élhetne, akkor a hangos beszédre
nem is volna szükség. Már pedig, ha siketnémáinkat jórészt a halló
társadalom kedvéért tanítjuk meg beszélni, szükséges, hogy köztük
fejlődve tanulják meg azt.
Természetellenesnek tartom tehát jelenlegi intézet rendszerű
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tanítási módozatunkat. Ezzel a rendszerrel sohasem mehet át a
nagy társadalom tudatába az: hogyan kell a siketnémával beszélni?
Ha valaki komolyan veszi a siketnémák beszédtanítását, leg
első kelléknek kell hogy tartsa, a siketnémák fogyatkozásához alkal
mazkodni. Aki például nem éli bele magát abba, hogy a siketné
mával világosság felé fordulva, kissé artikuláltabban kell, illetve
lehet beszélni, az sohasem fog tudni beszélni siketnémával, beszél
jen bár a siketnéma a legtökéletesebben.
A siketnémáknak a társadalomban való nyílt, nyilvános neve
lését nemcsak magukért a siketnémákért, hanem a társadalnmért
kell megvalósítani, amely célra pedig tudvalevőleg a zárt intézetek
nem alkalmasak. Annyira nem alkalmasak, hogy nemcsak a nagy
társadalomnak fozzáférhetetlenek, hanem még a szülőknek is. Így
történik meg azután, hogy a szülő, — magával vive már beszélni
kezdő gyermekét — továbbra is csak jelelget otthon vele épen
úgy, mint azelőtt tette, amikor még nem tanult beszélni gyermeke.
Már pedig ha a beszédtanítást még a családi körben sem
tudja érvényesíteni a gyermek, hogyan tudná azt általában a tár
sadalomban ?
Mindezek, habár sokkal részletesebben is kifejthettem volna
még, azt a meggyőződést érlelték bennem, hogy a siketnémák
beszédtanításának a célja és lehetősége csak akkor lesz meg, ha
a társadalomban a társadalom számára neveljük őket.
Merem állítani, hogy mai tökéletlen beszéd tudásukkal, beszéd
ismereteikkel is jobban tudnának boldogulni, vele élni, azt a gya
korlatban kihasználni, ha a társadalomban a beszédet benne és
nem tőle elzárva tanulták volna. Látjuk, hogy az intézetekből
kikerült siketnémák környezeteiket bizonyos tekintetben magukhoz
szoktatják, annyira, hogy részben jelekkel, részben gyenge beszéd
ismeretekkel, avagy Írással magukat megértetik. Ebből az követ
kezik, hogy a nagy társadalmat is, vagy legalább jó nagy részét
hozzá lehetne szoktatni ahhoz, hogy tudjon siketnémával érintkezni.
Siketnémáinkat tehát az ő testvérei, s kartársai között kellene
nevelni s beszédre oktatni. Csak ekkor lehetne várni munkánk
eredményéül, hogy a siketnéma azt t. i. a beszédet, használni tndja.
Ekkor hozzászoktatnék a társadalmat is a siketnémához s azok is
megértenék a siketnéma siketnémás kiejtését — mert bizony a
a természet által létrehozott fogyatkozást teljes mértékben sohasem
pótolhatjuk — akik nem élnek ugyan siketnémák környezetében,
de gyermekkorukban találkoztak, érintkeztek velők, avagy másoktól
értesülnek arról, hogyan kell siketnémával beszélni.
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A siketnémáknak a lehető legtökéletesebb beszédképesség
megszerzése mellett szükségünk van arra is, hogy a nagy társada
lom tudja, hogy ők csak úgy érthetik meg a hallók beszédjét,
ha látják a szájmozdulatokat. Nem valami nagyon komplikált isme
retre kell ugyan a társadalmat kioktatni, csak arra, h o g y : világos
ság felé fordulva, kissé artikuláltabban beszéljenek a siketnémával
mégis azt mondhatjuk, hogy erre az ismeretre is nevelni kell a
társadalmat. Mai társadalmunk, dacára annak, hogy százéves évfor
dulóját megültük oktatásügyünknek, annyira tájékozatlan a siket
némák oktatását illetőleg, hogy valóságos nevetséges véleménnyé
bírnak afelöl. A köznép azt hiszi, hogy előbb fölvágjuk a némák
nyelvét s csak azután tudjuk megtanítani őket. Hogy még a müveit
társadalom is mennyire tájékozatlan a siketnémák oktatása felöl,
bizonyítja az, hogy a hírlapok a legutóbb tartott siketnéma-bált
— sikeínéma-hangversenynek keresztelték el.
Az a társadalom, amely ennyire tájékozatlan a siketnéma
oktatás felöl, semmi körülmények között sem fogadhatja magába
annyira a siketnémáinkat, hogy azok ott érvényesülni tudjanak s
az általunk nyert ismereteik s beszédkésségük kapcsán visszaadas
sanak a társadalomnak, amit pedig olyan nagy előszeretettel han
goztatunk könyöradományok gyűjtése közben.
Az a kettős cél lebeg hát szemeim előtt, midőn a mai zárt
intézeti-rendszert, a siketnémák tömeges oktatási rendszerét hely
telenítem, hogy siketnémáinkat a normális gyermekek beszédtaní
tását megközelítő módon tanítsuk meg a beszédre s úgy neveljük,
oktassuk őket, hogy egyidejűleg a társadalmat is bele neveljük,
megtanítsuk a siketnémákkal való beszélgetésre s ¡vigyük át ezúton
a köztudatba a siketnémákkal való beszélhetési feltételeket.
Szerény véleményem szerint csak ekkor hivatkozhatunk arra,
hogy visszaadjuk a siketnémákat a társadalomnak.
Ez munka azonban sokkal nagyobb áldozatot kiván tőlünk,
mint amennyit eddig teljesíthettünk. Az általam javasolandó okta
tási rendszer szerint bizony vissza kellene mennünk részben oda,
amikor a siketnéma oktatás hivatás volt és nem hivatal, aminek
ma tekintik egyik vezető emberünk mondása szerint.
Nem végeznék teljes munkát, ha meg nem adnám legalább
a vázlatát annak a tanítási rendszernek, mellyel — véleményem
szerint — a fent leírt kettős célt elérni lehetne.
Hogy úgy taníthassuk a siketnémának a beszédet, amint azt
az épérzékü tanulja, első kelléknek tartom, hogy a siketnéma ne
vétessék ki a családias élet körülményeiből. A családi élet köze-
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pette tanuljon meg a kis siketnéma beszélni. Természetes, hogy
ez nem történhetik a szülei háznál, mert hiszen a szülők erre nem
képesek. De igenis megtörténhetnék ez úgy, ha minden kis cso
port, mondjuk a mai osztály létszámok, mind külön-külön családi
körben, oktatójuk családi körében tanulnának meg beszélni.
Röviden: az előttem, szemeim előtt lebegő siketnéma-oktatási
rendszer a következő lenne: Akár bérházban, akár állandó épü
letben, négy-öt szobás lakást adatnék egy-egy olyan családnak,
akol 1 0 -1 2 vagy kivételes esetekben 15 siketnéma gyermek között
élne az oktató az ő családjával, vagy ha nőtlen ember volna, egy
gondnoki családdal. Hány család van olyan, ahol 15— 17-en sőt
húszán is élnek együtt. Eme kis családi otthonban három éven át
maradna egy gyermek-csoport, mely idő alatt kizárólag a beszéd,
a családi életben előforduló kifejezések gyakoroltatnának s rögzittetnének meg, természetesen minden írás nélkül, kizárólag a leol
vasás útján. Eme három év után, mely az 5—6-ik élet évvel kez
dődnék, ez a gyermek-csoport elhagyná e családi tűzhelyet s épen
mint a normális gyermekek, iskolába kerülnének, hogy a tanult
beszédanyag kapcsán írni, olvasni s egyéb dolgokat megtanul
janak, épen úgy, mint halló testvéreik, kortársaik. Ez az iskola
helyiség pedig ne elkülönítve a normális gyermekektől, hanem
igenis a normális gyermekek iskolájával kapcsolatban legyen. A
siketnéma is járjon ugyanabba az iskola udvarba, ahová épérzékü
társai járnak s járjon ugyanolyan családi körből, vagyis a szülei
háztól, avagy a körülmények szerint eltartóktól. És amint a nor
mális gyermekek az iskola udvarán külön tantermekbe vonulnak,
aszerint, milyen osztályba járnak, épen úgy volnának külön tan
teremben a siketnémák is. Szóval egy olyan iskola udvarán kellene
lenni ama siketnéma osztálynak is, ahová a többi száz, két-, vagy
háromszáz normális gyermek jár s itt tanítaná őket — hat évig —
ugyanaz a tanár, aki előbb a családiházban a beszédre megtaní
totta őket.
így a kis siketnéma nemcsak magát a beszédet tanulná meg
természetes módon, hanem a leendő társadalom, már a gyermek
korban megszokná, hogyan kell siketnémával beszélni; amennyi
ben, ha minden 10—12 siketnémából álló csoport több száz épér
zékü gyermek között nőne fel, amely gyermekcsoportoknak min
den bővebb oktatás nélkül meglehetne mutatni, hogy a siketné
mával így és így beszéljetek játék közken — egy vagy két évtized
alatt teljesen átmenne a társadalom köztudatába: hogyao kell a
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siketnémával beszélni. Továbbá, mert siketnémáink azzal a társa
dalommal együtt nőnének fel, amelynek körében majd élniök kell,
úgy ők is biztosabban mozognának abban. Ezenkívül a társada
lom is, mint ismert, megszokott tagokat fogadná őket.
Ez volna az az oktatási rendszer, amellyel — véleményem
szerint — a siketnémákat úgy lehetne megtanítani a beszédre,
amint azt az épérzékű gyermek is tanulja.
A siketnéma oktatásunk eme rendszerre való áttérés mellett
még kevesebb költségbe kerülne, mint a mai oktatási forma. A
nagy intézetek építése, fentartása, füttetése, stb. többe kerül, mint
a kis családi házak fentartása. Az iskolák udvarán elhelyezett siket
néma csoportok oktatása pedig jóformán semmibe sem kerülne.
Csaknem minden városban lehetne ilyen siketnéma csoportot
oktatni, s a hivatalos eltartási költségeket, 6—8 gyermek ellátását
mindenütt könnyen ki lehetne eszközölni.
Csak a családi otthonokban történő oktatás alkalmával kellene
a tanerők díjazását jóval emelni, mert bizony ama három év alatt
szünidőről egyáltalában nem lehet szó.
A részletekbe itt nem akarok belebocsátkozni, hiszen jófor
mán magam sem hiszem, hogy oktatásügyünk — legalább rövid
időn belől — ilyen törzsgyökeres átalakításon menjen keresztül,
hiszen beleéltük már magunkat a mai rendszerbe. Egy megszokott
kerékvágásból kizökkenni, illetve kizökkenteni egy ügymenetet,
jóval nagyobb hatalom és tekintély kellene hozzá, mint amilyen
nel csekélységem rendelkezik. Annyi bizonyos, ha reám volna
bízva a siketnéma oktatásügy vezetése, a kísérletezés elől nem
zárkóznám el, nem különösen azért, mert, ha megbízhatók az
amerikai hírek, akkor már ez oktatási rendszert alkalmazottnak és
kipróbáltnak kell ismernünk és pedig nemcsak olyan formában,
ahogyan én javasolni bátorkodtam, hanem még merészebben. A
családi nevelés után, ahol a siketnéma gyermek — nem iskolai
oktatásszerüleg — de elsajátítja a hangzónyelvet, egyenesen halló
gyermektársai közé megy az elemi iskolába s ott boldogul is.
Bár egy kissé amerikaias ize van ennek hírnek, de én hitelt
adok neki, annyival inkább, mert hasonló tapasztalat áll rendel
kezésemre. Hét évvel ezelőtt, midőn első osztályt vezettem, egy
művelt szülőknek, négy éves korban megsiketült leánykájok került
kezem alá s a kis leányt négy éven át 'tanítottam osztályomban.
A négy év atán azt ajánlottam a szülőknek, hogy próbálják meg
a kis leányt rendes elemi iskolába adni. Közbenjárásomra az •ille
tékes igazgató felvette s a leányka megállotta helyét annyira, hogy
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jelenleg Budán, egyik polgári leányiskola harmadik osztályába jár
s kitűnő osztályzatai vannak.
Tehát, ha ez a kitűnő leányka a mai iskolai oktatási rend
szerünk mellett haladt annyira, hogy normális iskolában megállja
helyét, akkor az Amerikából jövő hír, mely családi nevelés mellett
vezetett beszédtanítással adja a normális iskolába neveltjeit, hihető
hogy valóban igaz.
Én tehát, midőn a mai zárt intézeti oktatási rendszer meg
szüntetése ellenében javasolt oktatási rendszert ajánlom, legkevésbé
sem esem a szélsőségbe s miután nincs módomban, hogy a
kísérletezést megvalósítsam, legfőlebb azt tehetem meg, hogy aján
lom felentes hatóságomnak ez oktatási rendszer fölötti eszmecsere
megindítását s a magam részéről bejelenteni bátorkodom, hogy
eszméim megvalósítása érdekében rendelkezésére állok. Teszem
ezt annak bizonyításául, hogy a leírt közleményem nem csupán
felvetődött idea, hanem olyan kiforrott eszme nálam, amelynek
megvalósítására vállalkozni volna bátorságom.
Hogy mindezeket, eme fejezet alatt mondtam el: „Az írás
és olvasás tanítását a Il-ik osztályban kezdjük el a siketnémáknál.“
oka egyrészt az, hogy addig rnás közleményt nem írhattam e lap
hasábjain, míg a hasonló nevű cikkemre adott válaszokra nem
feleltem. Másrészt pedig azért, mert hogy én az írás-olvasás taní
tását egyidejűleg megkezdeni a beszédtanítással helytelennek tartom
— s csak megkönyítő eszközül ismerem el úgy a tanár és gyer
mek részéről a mai iskolai oktatási rendszer mellett — oka az,
hogy előttem a siketnéma oktatásnak oly ideális rendszere lebeg,
amilyet a fent idézett egy növendékemmel felmutatni tudok, vagy
amilyenről hír érkezik hozzánk Amerikából.
Ezek után befejezem mondanivalóimat azzal, hogy mindeze
ket nem azért írtam le, hogy újabb vitának anyagot adjak, mert
ezennel kijelentem, hogy senkivel vitába nem elegyedem. Ez az
én meggyőződésem, amelyet elfogadtatni nem akarok másokkal,
de magam állok mellette szilárdul.
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Látogatás három ausztriai vakok intézetében.
Irta: Kleitsch János.

A vakok tanárainak wieni XIII. kongresszusát előkészítő helyi
bizottság már jó előre belátta, hogy a kongresszus fontos tár
gyakban gazdag, sőt túltömött programmjának a tárgyalásai a kon
gresszus tagjainak idejét és figyelmét annyira igénybe fogják venni,
hogy azoknak arra sem lesz idejük, sem erejük, hogy a vakok
wieni intézményeit tanulmányozhassák, annál kevésbbé arra, hogy
Wien városát és annak nevezetességeit megtekintsék, ha csak
azok tanulmányozásában és megtekintésében célszerű, gazdaságos
időbeosztású programmal nem nyernek támogatást, s ezért a helyi
bizottság jó előre olyan programmot állított össze, amely a nehéz
feladatot bámulatos ügyességgel oldotta meg, úgy, hogy az öszszes ott lévők elismerését és háláját méltán kiérdemelte. Mert
amihez a helyi bizottság körültekintő figyelmessége nélkül a leg
nagyobb erőmegfeszítéssel is aligha juthattunk volna hozzá a
kongresszus tartama alatt, azt a bizottság leleményessége és a wieniek vendégszeretete nyújtotta nekünk oly módon, hogy a wieni
XIII. kongresszus örökké emlékezetes marad mindazoknak, akik
azon résztvettek.
A helyi bizottság a wieni és a purkersdorfi intézetek meg
tekintését biztosítandó, a kongresszus napjainak délutánjaira programmba vette egy-egy intézet látogatását, amely látogatásokat az
egyes intézetek igazgatóságai az intézetekben tartandó társas esté
lyekkel kötöttek egybe.
A hohe-wartei intézet.
Miután a kongresszus, programmjának túltömöttségére való
tekintettel ülései idejét a lehetőség szerint kitágította, hat és fél
órai tarácskozás után d. u. 4 órakor útra keltünk a vakok wieni
izraelita, úgynevezett hohe-wartei intézete megtekintésére.
Meg kell vallanom, nagy érdeklődéssel néztem e látogatás
elé, nemcsak azért mert ez volt az első külföldi intézet, amelynek
megtekintésére alkalmam nyílott, hanem azért is, mert már sokat
hallottam a hohe-wartei intézet kiváló működéséről, láttam az
intézet növendékeinek a kongresszussal kapcsolatos kiállításban
kiállított slöjd munkáit, s olvastam az.intézet igazgatójának tollá
ból kikerült számos szakcikkének jó részét és tapasztaltam, hogy
a jómódú magyar szülők különös előszeretettel ebben az inté
zetben taníttatják vak gyermekeiket, s mindezek együttvéve is,
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külön-külön is alkalmasak voltak arra, hogy érdeklődésemet külö
nösképen fölcsigázzák.
Végre azt sem hallgathatom el, hogy sajátságos izgatottság
vett rajtam erőt, ha arra gondoltam, hogy az egész napi komoly
munkát a sok német (mert más bizony kevés volt) kartárs tár
saságában töltött kedélyes estély fogja betetőzni, amelyen bizo
nyára Magyarország vakügyi viszonyainak megbeszélése után
Magyarországnak mindenféle viszonyai, s így tehát Ausztriához
való viszonyai is szóba fognak kerülni, s a külföldnek Magyarországról való, sokat fölpanaszolt tájékozatlansága és talán rossz
akaratú véleménynyilvánítások is hangot fognak találni.
Ebben a nagyon is vegyes kedélyállapotban szálltam két bpesti
kartárssal villamosra, ahol már egy, a Hohe-Warte felé törekvő
nagy társaság elhelyezkedett és nagy áhítattal hallgatta Boszniag
csernovitzi igazgatónak a bukovinai soknyelvűségből származó
nagy nehézségek miatti panaszait. Boszniagnak azon kijelentésére,
hogy még a magyar nyelv tanítását is megkívánják tőle, egyszerre
Magyarországra terelődött a beszéd. És ó ja j! Minő hangok, minő
nézetek ! amelyeknek egy osztrák inspektor, kormánytanácsos a
külföldiek tájékoztatására kifejezést adott. „Páratlan a magyarok
türelmetlensége a nemzetiségek iránt, a magyarosítás erőszakos,
a földrajzi tankönyvek közjogilag hamisak, Ausztriát Magyarország
tartományának tüntetik föl stb. stb.“
Miután a legudvariasabb módon rámutattunk arra, hogy
ez és ehhez hasonló nézetek csak téves információkon alapul
hatnak, hogy Magyarországon ilyen tankönyvek nem léteznek,
de igenis Ausztriában és a külföldön vannak tankönyvek, amelyek
Magyarországot Ausztria tartományai közé sorozzák, amit a németországi kollegák is beismertek, s miután Magyarországnak Ausz
triához való tulajdonképeni viszonyát megmagyaráztuk, amit a kor
mánytanácsos úr is megerősített, Kirschenheuter kollegámmal önön
példánkra való hivatkozással bebizonyítottuk, hogy Európának
egyetlen államában sem élveznek a nemzetiségek oly nagy szabad
ságot, mint Magyarországon. Mire egyik németországi kartárs azt
mondotta: „Alsó führt mán den Ungarn mit Unrecht viel Böses
nach.“ E közben a Hohe-Wartera érkeztünk, s mi, mint akik sikeres
nemzeti missiót teljesítettünk, kellemes érzéssel hagytuk el a villa
mos kocsit.
Ez a siker annyira emelte kedélyemet, hogy mindmáig sem
tudom eldönteni, hogy mennyit írjak e nagyszerű érzésből a villanegyedes, dombos környék egészséges levegőjének és természeti
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szépségének és mennyit a saját elfogultságom javára. Én oly
szépnek, kedvesnek és egészségesnek találtam ezen intézet kör
nyékét, hogy hirtelenében arra gondoltam, hogy bizonyára ezek
az okai annak, hogy vagyonos honfitársaink vak gyermekeikkel
oly rendületlenül Wienbe törtetnek.
Amint az intézet kapuján beléptem, úgy éreztem, hogy ünne
pélyes hangulatom teljesen beleillik az itt mutatkozó keretbe.
Ünnepélyességre mutat itt minden, a lobogó, a lampion, a papirlánc körösköriil a tágas kertben éppen úgy, mint a kezembe
nyomott ének- és zeneszámokat tartalmazó programm.
Az ünnepély kezdetével azonban csakhamar a tanulni vágyó
szakember tárgyilagos megfigyelésének álláspontjára helyezkedvén,
a hallottakat az otthoni eredményekkel összehasonlítva újabb büszke
ség szállott meg, mert az összehasonlítás mérlege — dacára annak,
vagy éppen azért, mert itt a zenei tárgyakat széles alapokon kultiválják, — a mi javunkra billent. És ebből kifolyólag még inkább
megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy gyakorlati szem
pontból csak úgy járunk el helyesen, ha csak nagyon is váloga
tott növendékanyagot részesítünk zenei képzésben. Mert a gyen
gébb tehetségű növendékek a zenei életpályán is csak kölöncei
lesznek a jobb tehetségűeknek, valamennyiök anyagi kárára, amitől
a nálunk szokásos szigorú selejtezés következtében remélhetőleg
nincs mitől tartanunk a jövőben.
Az ünnepély befejeztével a kongresszussal kapcsolatos kiál
lításban föltűnést keltett slöjd tárgyakat készítő növendékeket volt
alkalmunk munkaközben látni. A növendékek itt készült munkái
éppen úgy, mint a kiállítottak igen csinosak és tökéletesek voltak,
mindazonáltal nyomasztólag hatott rám az egész foglalkozás, mert
a nagyon is begyakorolt munka képét tárta a szemlélő elé. A
vakoknak ilyetén való slöjdfoglalkozásnak vannak ugyan hivei
nálunk is, én azonban nem tudom ezt az irányzatot helyeselni,
mert nem szolgálja, nem szolgálhatja azt a célt, amelyet szolgálni
hivatott volna, s amit Zech königsthali igazgató kongresszusi elő
adása szerint is, röviden ezekben lehet összefoglalni: A mintázást
az általános oktatás szolgálatába keli szegődtetni, mint olyat, mely
nek öncélja nincsen. A készített munka mindig azt mutassa, ami
a gyermek lelkében van, éppen azért sohasem szabad minta után
másoltatni.
Igen, csak az ilyen szellemben vezetett mintázás szolgálhatja
a tulajdonképeni célt, mert csak az ötletszerű foglalkozás és a
többi tantárgyak szolgálatában álló mintázás készteti a gyengébb
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és ügyetlenebb kezű gyermekeket is tevékenységre, mig a minta
sorozat szerinti foglalkoztatás, a diszitésí és szobrászati törekvé
sekkel csak az ügyesebb kezű gyermekekre hathatunk, de az
ezekkel elért eredmény is alig mondható egyébnek, mint gépies
ügyességnek.
De talán már is többet magyaráztam, mint kellett volna, azért
egész röviden összefoglalom azt az impressiót, amit az itt űzött
mintázás rám gyakorolt. Nem találtam a vakok oktatásának szol
gálatában állónak, mert a külső csínre, a szemre való hatásra
törekszik, miközben nevelési hatás és belső tartalom nélküli gépies
munkává lesz.
A faslöjd munkák is igen csinosak és tökéletesek, úgyanynyira, hogy a kész munkák szemlélésekor nem is tudtam mit
gondolni, csak a fejemet csóváltam. Az itt látott munkák tiz éves
gyakorlatommal sehogysem voltak összeegyeztethetők mindaddig,
míg a szűk padokban ülő méricsélő, szögező és kis kézi fürészszel nyiszegő kis slöjdölő csapatra nem akadtam. Most már hamar
megértettem az egészet. Szépen fűrészelt és gyalult különféle
lécekből dolgoztak. Az adott minta alkotó részeinek megfelelően
vágták le a megfelelő kifogástalan lécről a szükséges darabkát
és csakhamar megvolt a megkívánt csinos kis műremek.
Nem sokáig szemléltem a munkálkodókat, sietve tovább
mentem, miközben oda súgtam, ha jól tudom az igazgatómnak:
a mieink csak hadd fúrjanak, faragjanak, fűrészeljenek és gyalul
janak továbbra is igazi szerszámokkal, de ünnepi eseményül jó
volna nekik is néha-néha, ha nem is ilyen nagyon szép, de mégis
szebb léceket és deszkákat adni.
Föltünést keltő ennek az intézetnek specialitása is, a vas
munkák. Amit azonban röviden úgy lehetne jellemezni, vas
lemezek hajlítási és összeállítási munkálatok. Hogy ennek a fog
lalkozásnak sem iskolai, sem gyakorlati értéke nem becsülhető
valami nagyra, az már abból is következik, hogy tudtommal még
nem akadt egyetlen egy intézet sem, amelynek eszébe jutott volna
a Hohe-Warte ezen régi nevezetességét utánozni, bármily tetszetősek legyenek is az itt látható gyertyatartók, állványok stb.
Az intézet tanszertárának fölszerelése mintaszerű, a szerek
állapota példás, ugyannyira, hogy bizony sok intézet eljárhatna
ide tanulni, ha ennek titka megtanulható, vagy azt megtanulni
érdemes volna. Az én igazgatóm is azt m ondotta: de jó volna,
ha a mi szereink is mind ilyen példás rendben volnának. Mire
én nyomban megkértem, volna szives a többi észrevételeit is
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elmondani, de úgylátszik elértette célzásomat, meg sem állt, csak
széleset mosolygott és folytatta megkezdett körútját.
Valamennyi tárgy úgy nis emlékeztet a „pucerájbói“ kikerült
friss, vagy a tiszta vászongallérhoz. Már-már azt hittem, hogy
ezek valami különös módon vannak preparálva, s azért nem lát
szik meg rajtuk úgy mint a mieinken a tapogatás nyoma. De a
teljes felszerelésében ott álló, vadonat újnak látszó hátas ló s
ehhez hasonló értékes dolgok szemlélése után csakhamar világo
san láttam, hogy az oka hol keresendő, s hogy az bizony a hohewartei intézet oktatása alaposságának a rovására megyen, amiben
különben, — bár a növendékek elméleti tudásáról meggyőződést
szereznem nem volt módomban, — más utón is megerősítést nyer
tem. Ezek után megszilárdult bennem az a szándék, hogy mielőtt
egy intézet tanításának a milyenségéről megalkotnám véleménye
met, megtekintem annak szertárát. De ne hogy abban a véle
ményben maradjon valaki, hogy én valamely intézet oktatásának
a színvonalát az összetörött és szétszedett tanszerek és prepará
tumok mennyiségéhez szabom, hangsúlyozom, hogy az alapos
érzékelés bizonyítékait én szerintem sem ezek nyújtják.
Föltűnt nekem ezen 40—50 növendék befogadására beren
dezett, (jelenleg 43 növendéke van, kik között 4 magyar is van)
tisztán internátusos és minden tekintetben mintaszerű felszerelésű
intézet kicsiny tornaterme, aminek egy ottani tanítónő előtt kifeje
zést is adtam, amire azt a választ kaptam, hogy a tágas torna
termet bőségesen p'ótolja a kerti, cserhéjjal felhintett tágas torna
tér, aminek a megtekintésében azonban meggátoltak az ég meg
eredt bőséges csatornái, amelyek egyúttal az estély kerti kellemeit is elmosták és a nagyszámú vendégkoszorút az intézet ter
meibe szorították. Elmosta az eső a kerti fényes kivilágítást, az est
külső kellemeit, de a társaság hangulatát eme külsőségek nem
érintették leverőleg, sőt a szorosabb együttlét (csakugyan szoros
volt, ember ember mellett állva fogyasztotta jóizű falatját) elő
mozdította a régi ismeretségek fölújítását és új baráti viszonyok
fűzését és megkönnyítette az egyes csoportok eszmecseréjét.
Vigan csengtek össze a poharak és versenyt ömlött az árpalé
és a venyige zamatos nedűje a szűnni nem akaró esővel, s a
társaság belátván, hogy a megázás kikerülhetetlen, kisebb csapa
tokba verődve búcsút mondott a vendéglátó barátságos haj
léknak.
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A purkersdorfi intézet.
Wientől vonattal körülbelül 3/4 órányira, kies hegyek közötti
völgyben fekszik a wieniek kedves nyaralóhelyeinek egyike: Purkersdorf. Ebben a városkában van az „Alsó Ausztriai vakok inté
zete“, amely I. Ferenc Józsefnek, mint osztrák császárnak 25 éves
jubileumának emlékére Alsó-Ausztria tartománygyülésének határozataértelmében, — mely határozat bizonyára a vakok tanárainak I.
1873-ban Wienben tartott kongresszusának hatása alatt született
meg — 1873 december 14-én nyitotta meg kapuit Döblingben,
ahonnan azonban helyszűke miatt csakhamar átköltözött az azóta
már kibővített mai otthonába, amely jelenleg 130 növendék befo
gadására van berendezve, de a teljes létszámot mindmáig nem
érte el teljesen. Az egészséges és szép fekvésű intézet tágas és
csinos parkjában inkább egy hegyvidéki szanatóriumban képzeli
magát az ember, mint egy tanintézet udvarán, annál is inkább,
minthogy tágas játék és tornatérnek nyomát sem látjuk, s az inté
zet gazdasági teendőit és a növendékek fölötti felügyeletet telje
sítő szerzetesnők is nagyon a kórházra emlékeztetik az embert.
A bemutatott ünnepélyen föltűnt nekem a növendékek szo
katlan kellemes megjelenése, szabatos mozgása, amit azonban
csakhamar átláttam, hogy az nem annyira a testi nevelés, hanem
inkább a látási maradványok javára Írandó. Bár föltűnt, mégsem
volt módomban megállapítani, hogy csak a puszta véletlennek,
vagy Alsó-Ausztria fejlettebb egészségügyi viszonyainak tudható e
be, hogy a teljesen vak gyermekek száma aránylag kevesebb
mint nálunk.
Az ünnepélyen bemutatott zenéről, de különösen az ének
ről csak a teljes elismerés hangján szólhatok. Az összes növen
dékek az énekben feltűnő iskolázottságot és fegyelmezettséget
árultak el, ami annál is inkább kiemelésre méltó, minthogy a
fegyelmezés és a magasabb ének tanítása látszólag alig nélkülöz
heti a látás útján való ellenőrzést, amire Krtsmary Antal, a pur
kersdorfi intézet egykori növendéke az ének tanításában elért
eredményeivel alaposan rácáfol.
Az intézet tantermei egyszerűen, de célszerűen vannak beren
dezve. Az osztályok tanszerszekrényeiben vannak az egyes osz
tályok legszükségesebb tanszerei elhelyezve, ami által a tanszerek
örökös ide-oda hurcolása kikerülhető, s a tanszerek megóvása,
megkimélése igen meg van könnyítve.
A dupla épület közepén végig húzódó folyosóra nyílnak
jobbról és balról az osztályok üvegajtói, amelyek nagyon vegyes
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hangulatot keltettek és élénk eszmecserét provokáltak. Akadtak
olyanok, akik ellenőrzési célszerűséget látva az ilyen üvegajtók
ban, a követésre méltó példát védték nagy hangon. A magyar
igazgatóknak is igen melegen ajánlotta egy lelkesülő magyar,
(de nem pedagógus!), s az eszme közöttük sem maradt teljesen
visszhang nélkül, de az eszme csakhamar teljesen elvesztette nagyszerűségét, — a pártolók igaz fájdalmára — mert kisült, hogy a
folyosón örökös sötétség uralkodnék, ha az osztályokból nem
nyerne az üvegajtókon keresztül némi kis világosságot.
Ezen intézet iparoktatása ugyanazokat az iparágakat karolja
föl, mint a bpesti országos intézet. A növendékek ipari képessége
minden tekintetben hasonlónak mondható a bpesti intézetéhez,
avval a külömbséggel, hogy Purkersdorfban aránylag kevesebb
növendék részesül iparoktatásban. Ez pedig abban leli magyará
zatát, hogy ez az intézet az úgynevezett szalonzenének képzésé
nél magasabb célt nem is tűz ki magának, minélfogva aránylag
nagyobb számmal léphetnek a növendékek is zenei pályára. Ezt
a számot azonban még megnagyobbítják a zenész leánynöven
dékek is, minthogy itt ezeknek is megengedik, hogy a zenei
pályára lépjenek.
Érdekes tény, hogy amig Magyarországon még egyre a
zeneoktatás kereteinek a szűkítésére törekszünk, addig itt terv
szerű tágítási törekvések konstatálhatók. Ebben az irányban külön
ben Ausztria nem halad egymagában, hanem a kongresszuson
kifejezésre jutott hangulat után Ítélve, a nagy Németországot is
ott találjuk, mi a vakok'életpályáinak megválasztásában ismét for
dulópontot jelent.
Az intézetből kilépő növendékekről való gondoskodás azon
ban oly kérdés, amely úgy ennek, mint még több, más osztrák
intézetnek megmérhetetlen gondokat okoz. Ezek láttára valóban
nem csodálható, ha a magyarországi szakember bizonyos dicsek
véssel pertraktálja a Magyarországon az utóbbi időkben a napi
sajtóban verseny módra pellengérezett „Vakokat Oyámolító Orsz.
Egyesület“ szervezetét és működését, oly nagyszerűnek, ideális
nak festvén azokat, amilyennek a szervezete valóban mondható,
amilyennek működését a jóbarát szívvel, lélekkel minősíti, a szi
gorú tárgyilagosság kívánja és ma már az ellenségnek is el kel
lene ismerni, ha a legfelsőbb hatalom a botrány okozói és ren
dezőivel már a kezdet pillanatában megéreztette volna a méltán
megérdemelt büntető vas kezét.
Ennek az intézetnek a tanszertára gazdagnak és szakszem
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pontból igazán értékesnek mondható. A nagyszámú és tanszerkiállitásba, tanszerkereskedésbe illő, ragyogó tisztaságú tanszer
láttára már-már az a gondolatom támadt, hogy az osztrák intéze
tek tanszertárai talán inkább a közönség gyönyörködtetésére,
mint a tanítás szolgálatára rendeztetnek be. De miután megtudtam,
hogy ez az intézet a lefolyt tanévben sok uj tanszerrel gazda
godott, a fölött kezdtem gondolkodni, hogy nem szegény, de
itt-ott hiányos és kopott szertárunkra való tekintettel nem volna-e
jó a legközelebbi kongresszust Budapestre meghívni ? No de
csakhamar beláttam, hogy ezen az utón a tanszertárunk vagy soha,
vagy csak nagyon sokára fog meggazdagodni. Nem azért, mintha
a nyugati országok typhlopedagógusai nem fogadnák el meg
hívásunkat, sőt! meggyőződtem róla, hogy a meghívás igen meleg
fogadtatásban részesülne. De van-e erre való pénzünk ? Lehet-e
Budapesten német nyelvű kongresszust tartani? E kongresszusok
nyelve ugyanis a német, s csak legalább tiz tag kívánságára foly
hatnak a tárgyalásai más nyelven is.
Annak a megjegyzése után, hogy az estély, melyen jófajta
szivarokkal a vadászkiállítás rendezősége látta el a vendégeket,
fényesen sikerült, még a purkersdorfi intézet egyszerű, csinos és
igazán praktikus térképeihez kell egynéhány szót fűznöm. A tér
képek készítője az intézet volt igazgatója Libanszky József, aki
néhány évvel ezelőtt nyugalomba vonult anélkül azonban, hogy
titkába, a térképek készítése módját illetőleg, bárkit is beavatott
volna, s úgy látszik, ennek a derék embernek nincs is szándéká
ban gondosan őrzött titkától megválni, amit a vakok oktatásügye
érdekében azonban igazán sajnálni kellene. Abban a meggyőző
désben lévén, hogy osztrák kollegái előtt csak személyes okok
ból titkolja térképeinek készítési módját, A igazgató és K kar
társammal erős rohamot intéztünk a titoktartó igazgató ellen. Egy
jó félórai oktatást nyertünk is a térképkészítésből, de amit ez
alatt megtanultunk alig volt több annál, amit a térkép alapos meg
szemlélése után úgy is tudtunk már. Mert ami a tulajdonképeni
titkát illeti, az egy massza, (folyók, városok), amely úgy m ondja:
recept szerint készül, amelyet azonban így fejből nem mondhat
el pontosan, de elfogja küldeni. Azóta már hónapok múltak el,
s tudtommal egyikünk birtokában sincs még a kérdéses recept,
amiből már nagyon is kiviláglik, hogy már nem is leszünk soha,
hacsak annak a tanszerkészítőnek a jóvoltából nem jutunk majd
hozzá, akinek Libanszky úr, miként ő mondotta, az egész térkép
dolgát átakarja adni. (Úgy látszik ü zlet!)
M agyar G yó g y p edagógia.
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A wieni császári intézet.
Nehogy a tisztelt olvasóim csalódjanak, előre kijelentem,
hogy erről az intézetről, a vakok oktatásának Mekkájáról aránylag
kevés mondani valóm van. Úgy jártam evvel, mint a jó vidékiek,
akik egy napra föl jönnek Pestre, hogy ezt alaposan megnézzék.
A kongresszus tanácskozása ugyanis ezen a napon a már meg
szokottnál is egy órával tovább tartott, úgy, hogy csak öt óra
után került a sor e minta intézet megtekintésére.
Ennek az intézetnek a múzeumában kezdve a vakok okta
tása előtti kortól a mai korig nyilvánosságra került s a vakokra
vonatkozó rajzok, karcok, festmények és szobroktól kezdve, a
legkezdetlegesebbtől a legtökéletesebb és legmodernebb speciális
taneszközökig úgy a legolcsóbból, mint a legdrágábból mindenből
látható egy-egy példány. Az idő rövidsége miatt azonban csak
futva tekinthetvén meg ezt az egész világon páratlanul álló
múzeumot, én is úgy éreztem magamat, mint az a vidéki ismerősöm,
aki a királyi palota megtekintése után azt mondotta: „Igazán
nagyon szép, olyan szép, hogy én azt senkinek el sem mond
hatom. És ha otthon kérdezik, hogy mit láttam, igazán semmit
sem mesélhetek.“
Az intézet szakkönyvtáráról Mell igazgató „Über die Literatur
des Blindenwesen“ cimű értekezése alapján már csak kiválót
vártam, de a tapasztaltak várakozásomat is fölülmúlták. Hogy a
szakkönyvtár tényleg hány műből áll és minő müveket ölel föl,
nem láthattam, de láttam, hogy a könyvtár a typhlopedagógiát
szolgáló folyóiratokat talán kivétel nélkül járatja nem tekintvén
azt, hogy ki olvasssa,. csak azt, hogyha valaki olvasni akarja,
rendelkezésére álljon. E mellett szól az, hogy magyarnyelvű
folyóirat is van.
De nemcsak tanári könyvtárára áldoz ez az intézet oly
bőkezűen, hanem Braille könyvtárára is. Itt már nem elégszenek
meg azzal, hogy egyes kiváló műveket kézirattal lemásoljanak,
hanem nyomdájuk útján sokszorosítják elárusítás céljára. Sajnos,
könyvtárunk ilyetén módon való gyarapítására mi még nem is
gondolhatunk. De vágyaink ma még nem is érnek oly magasra.
Szegénységünk érzetében nagyon is megelégednénk, ha évi
500— 1000 kötet egyszeri lemásolásának tisztességes díjazását
biztosítva látnok. De sajnos, a még ily szerény kívánalmaink
megvalósítására sem rendelkezünk a szükséges biztos anyagi
forrásokkal.
Intézetünknek ma már 1300 kötetet számláló Braille könyv-
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tára annak köszöni létezését, hogy vak másolóit 10—40 koronás
jutalomban részesíti oly alapítványok kamatjövedelmeiből, amelyek
ben esetleg különben is részesülhettek volna, miután ezek az
alapítványok érdemes vak növendékek jutalmazására tétettek.
A két könyvtár összehasonlítása azonban a legszebb remé
nyeket kelti bennem, mert úgy látom, hogy a wieniek gazdag
ságával fölér a budapestiek élelmessége, amelynek köszönhető,
hogy könyvtárunk egy év alatt 600 kötettel gyarapodott.
Ez az intézet tanszerekkel bőven el van látva, úgy annyira,
hogy nemcsak az összes osztályok, hanem még a folyosók falai
sem láthatók a rengetek domború nyomású képtől, amiért
azonban azt hiszem nincs mit irigyelni a wieni intézetet, mert
ezek a képek mint faldíszek érdekesek is, szépek is, de a vakok
tanítása szolgálatában meggyőződésem szerint jó eredménnyel
nem használhatók s ezt a meggyőződésemet ennek az intézetnek
a különben is gazdag fölszerelése is támogatja. Ennek az intézet
nek a szertára preparátumokban s természethü utánzatokban oly
gazdag, hogy talán sohasem szorulnak arra, hogy azokat az
egyoldalú képeket használják. Ebben a körülményben pedig
annak a dokumentálását látom, hogy ezek a képek ferde, téves
fogalmakra vezetnek.
A tantermek berendezése egyszerű s a mienkhez hasonló.
Padjai csak annyiban mutatnak eltérést a mi padjainktól, hogy
mély és széles fiókokkal' vannak ellátva, minél fogva a vakok
taneszközeinek befogadására és megőrzésére szolgálhatnak.
„Vegyesek gyűjteménye“ („Allerlei“) nélküli vakok iskoláját
el sem tudok magamnak képzelni, mindazonáltal meg nem
állhatom, hogy dicsérettel meg ne említsem ennek az intézetnek
ezt a gyűjteményét. Egy aránylag kicsiny szekrényben csakugyan
ott van minden, amit ez a német szó: „Allerlei“ fölölel. Kiemelhető,
rekeszekre osztott fiókokban, fiókok szerint csoportosítva, ami
ennek a gyűjteménynek a használhatóságát nemcsak megkönnyíti,
hanem biztosítja, mert a nehezen hozzáférhető, át nem tekinthető
és nehezen kezelhető gyűjtemények nemcsak időveszteséget
okoznak, hanem a tanítás eredményét is befolyásolják.
Miután már erősen ránk esteledett, a vendégsereg az intézet
kertjében a terített asztalok körűi telepedett le s mialatt a test
követelményeinek étellel itallal a megfelelő búzgósággal eleget
iparkodtunk tenni, azalatt az intézet növendékei az épület udvari
erkélyéről hallatták szép, kedves, kellemes dalait és zenéjüket
mindannyiunk igazi lelki gyönyörűségére.
4’
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Öreg este volt már, mikor a kedélyes társaság oszolni
kezdett s mi magyarok egy csapatban búcsút vettünk a szives
házigazdától s a kongresszus elnökétől egy személyben, Mell
Sándor igazgató, kormánytanácsos úrtól, aki nagy örömét fejezte
ki a fölött, hogy a magyarok oly impozánsan részt vettek a
kongresszuson és sajnálkozását fejezte ki, hogy köszöntésünket
nem köszönheti meg magyarul, mert nem érti a magyar nyelvet,
de úgymond, annyit mégis tud magyarul, amennyit minden
művelt embernek tudnia illik és ezt szívvel lélekkel mondja:
„Éljen a magyar!“

HAZAI HÍREK.
Miniszteri biztosi kiküldetések. A gyógypedagóiai intéze
tek félévi tanítási eredményeinek megvizsgálására a m. kir. vallás
és közoktatásügyi miniszter úr a szaktanács tagjait a következő
beosztással küldte ki:
1. Berkes Jánost a siketnémák és vakok kolozsvári-, a siket
némák aradi-, a siketnémák kecskeméti intézetéhez, a borosjenői
áll. gyógypedagógiai intézethez, az ifjú vakok szombathelyi inté
zetéhez, a kecskeméti és csongrádi kisegítő-iskolához;
2. Klis Lajost a siketnémák egri , soproni-, kaposváriba vakok
budapesti intézetéhez, az e'gri kisegítő-iskolához;
3. Borbély Sándort a siketnémák debreceni-, ungvári intéze
téhez, a debreceni és szatmári kisegítő-iskolához, az ideges gyer
mekek alsó- és középfokú budapesti áll. intézetéhez, a budapesti
áll. gyógypedagógiai intézethez;
4. Herodek Károlyt a siketnémák jolsvai-, pozsonyi-, körmöcbányai intézetéhez, a budapesti áll. kisegítő-iskolához ;
5. Ákos Istvánt a siketnémák szegedi-, temesvári-, váci-, buda
pesti intézetéhez, az ifjú vakok szegedi intézetéhez.
Előadói megbízatás. A vallás és közoktatásügyi miniszter
a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának előadói
tisztével az 1911. évre újra Berkes János igazgatót bizta meg.
Szabtanácsi ülések. A gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsa f. évi január hó folyamán 2 ülést tartott.
A január 21-iki ülésen tárgy altatott Borbély Sándornak a
siketnémák beszédtanításához írt vezérkönyve. Részt vettek ezen
az ülésen Gácsér József, Nagy Péter és Zádor Endre is, mint a
vezérkönyv bírálói.
A január 28-iki ülésen a következők tárgyaltattak:
1. Az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságának a kéz
ügyességi oktatás reformálására vonatkozó javaslata.
2. A gyógypedagógiai tanítóképző előadó tanári testületének
január 7-iki jegyzőkönyve.
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3. A budapesti áll. kisegítő-iskola ig.-nak a növendékek fel
tétele tárgyában tett felterjesztése.
4. Varga Róbert aradi sn. int. tan. kérvénye kinevezése iránt.
5. Vargha Gyula Géza ungvári sn. int. hitoktatónak hitok
tatói vizsgálatra való bocsájtása iránti kérelme.
6. Somogy vm. tanfelügyelőségének kisegítő-iskola létesítése
iránti felterjesztése.
7. Árva vármegye törvényhatósági bizottságának felterjesztése
gyógypedagógiai intézet felállítása tárgyában.
Látogatások. Dr. Csernoch János Csanádi püspök dr. Telbisz
Károly udv. tanácsos polgármester társaságában és dr. Pacha Ágost
kanonok, püspöki titkár kíséretében január hó 11-én meglátogatta
a siketnémák temesvári intézetét. A magas állású vendégeket Zádor
Endre igazgató fogadta és kalauzolta az intézetben, amelynek egyik
termében a növendékek kézi és slöjdmunkáiból, valamint rajzaiból
hirtelen kis kiállítást állíttatott össze. Az eredetileg néhány osztály
megtekintésére tervezett látogatás azonban megnyúlt, mivel a püs
pök úr Öméltóságának már előre felcsigázott érdeklődése még
magasabb fokra hágott, amikor az alsóbb 1-—2 osztály eredményét
látta s így a tervtől eltérőleg Öméltósága az intézet minden osz
tályát látni kívánta, hogy így tiszta képét láthassa a siketnémák
beszédtanításának. Öméltósága folyton fokozódó érdeklődéssel s
itt-ott a meghatottságtól könnyező szemmel nézte a tanításokat, s
úgy a beszédtanításban, mint a kézügyességi- és rajzoktatásban
elért eredmény felett bámulatát, s az intézet igazgatójának köszö
netét fejezte ki —- Aschaffenburg tanár, a hires kriminológus, aki
e hó 6-án és 7-én nagy érdeklődés mellett tartott előadást az új
városháza közgyűlési termében, dr. Ranschburg Pál egyet, tanár
és dr. Friedmann miniszteri titkár kíséretében meglátogatta a
psychologiai laboratóriumot és az áll. kisegítő-iskolát. Ugyancsak
felkereste a külfödi vendég a budapesti állami gyógypedagógiai
intézetet és az ideges gyermekek alsó és középfokú állami inté
zetét is.
Rangsorunk. A m. kir vallás és közoktatásügyi minisztérium
a „Hivatalos Közlöny“ f. évi február elsei számának melléklete
ként adta ki a hatósága alá tartozó intézményeknek s így a gyógy
pedagógiai ibtézeteknek is 1910. évi december hó 31-én lezárt rang
sorát. Az esetleges rangsor helyesbítésre irányuló felszólalások
szolgálati utón 1911. március 1-ig terjesztendők fel.
Hangverseny a vakok kolozsvári intézete javára. F. évi
február hó 5-én délelőtt sikerült hangversenyt rendeztek a kolozs
vári Nemzeti színházban az ottani vakok intézete javára. — A gaz
dag műsoron Horváth Attila, a vakok budapesti orsz. intézetének
zenetanára 3 szerzeményével szerepelt, amelyeket maga adott elő
zongorán.
Áthelyezés. A m. kir. vall. és közoktatásügyi minister úr
Miskey Károlyt a siketnémák egri intézetétől a kaposvári intézethez.
Szabó Gézát pedig a siketnémák kaposvári intézetétől az egri
intézethez áthelyezte.
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A szaktanács új kültagjai. A vall. és közokt. minister úr
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa kültagjaiul Nagy
Péter, Klug Péter és Völker József igazgatókat kinevezte.
Amerikai vendég a Vakok Intézményeiben. Érdekes
vendége volt február hó 9 én a vakok budapesti intézményeinek.
Walter O. Holmes, a Newyorkban lévő Ziegler Matild-féle Braillenyomdavállalat igazgatója az e hó 22-én megnyíló kairói nemzet
közi vakügyi kongresszusra utaztában a magyar fővárost is útjába
ejtette, hol elsősorban a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület
foglalkoztató műhelyei iránt érdeklődött. Itt az egyesület gondnoka,
Vitár Rezső fogadta és kalauzolta az amerikai vendéget. Az ame
rikai nyomdavállalat igazgatója és egyszersmind egy 8000 példány
ban megjelenő Braille-lap szerkesztője a legnagyobb érdeklődést
tanúsította a műhelyekben folyó munka iránt. E rendkívüli érdek
lődését azzal magyarázta, hogy bár az Amerikai Egyesült Államok
ban a vakok számára 35 tanintézet van, foglalkoztató műhelyek
nem igen vannak és az ily nagyszabású vakok foglalkoztató telepe
előtte teljesen ismeretlen. Az amerikai vendég, Vitár Rezső gond
nok és az egyesület egyik tisztviselője, Moskovitz Miksa hossza
sabban elbeszélgettek az amerikai vakok helyzetéről és a buda
pestiek élénken érdeklődtek még a kairói kongresszus iránt. Vitár
Rezső gondnok bemutatta a newyorki lapszerkesztőt a jelenlevő
Séra Lajosnak is, a vakok kir. tanintézete tanárának, ki a vendéget
angol nyelven üdvözölte és kinek társaságában a Vakok Budapesti
Orsz. Kir. Tan- és Nevelőintézetének megtekintésére ment, hol a
legnagyobb előzékenységgel fogadták. Itt a tantermeket és tan
eszközöket tekintette meg. és különösen a Séra Lajos által készített
precis kivitelű dombortérképek nyerték meg tetszését. Walter G.
Holmes Budapest nevezetességeinek megtekintése céljából még
néhány napig fővárosunkban maradt.
Siketnémák táncestélye. Kedves kötelességet vélünk telje
síteni akkor, amidőn lapunk olvasóit tájékoztatjuk a „Cházár
András Országos Siketnéma Otthon“ ez évi farsangi táncestélyének
lefolyásáról, amely táncestély — s ezt örömmel állapítjuk meg —
méltó folytatása volt a múlt évben rendezett hasonló farsangi
táncestélynek.
Az ez évi február 11-iki táncestélyre körülbelül 500 vendég
gyűlt egybe, akik a budapesti Szemere-utcai ügyvédi kamara
tánctermeit zsúfolásig megtöltötték.
A táncestély 1/4 10 órakor vette kezdetét. Ekkor érkezett
meg ugyanis Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár úr Öméltósága,
mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Ő Excellentiájának
képviselője és a táncestély védnöke. Az államtitkár úr Öméltósága
azon tényével, hogy elfogadta a táncestély védnökségét s hogy
azon meg is jelent, nyilvánvalóan kifejezésre juttatta azt a mély
szeretetét és érdeklődését, amellyel a siketnémák ügye iránt min
denkor és minden téren viseltetik.
Az államtitkár úr Öméltóságát, a rendezőség felkérésére
az otthon nevében Klis Lajos igazgató a következő beszéddel
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fogadta és üdvözölte: „Méltóságos államtitkár úr! A „Cházár
András orsz. siketnéma otthon“ tagjainak megbízásából örömmel
vállalkoztam arra a megtisztelő feladatra, hogy az itt egybegyült
siketnémák s vendégeik őszinte érzelmeinek kifejezést adva hálás
szívvel üdvözöljem Méltóságodat, mint ennek a táncestélynek igen
érdemes védnökét.
Méltóságod immár negyedszázad év óta testi- és szellemi
erőinek legnagyobb részét arra áldozza, hogy a hazánkban élő
siketnémák sorsa minél tűrhetőbbé, minél elviselhetőbbé váljék.
Köztudomású ugyanis, hogy a siketnémák javára szolgáló tan
intézetek megteremtésén, megszilárdításán és felvirágoztatásán
kívül Méltóságodnak hathatós gondoskodása tárgyát képezi, hogy
a siketnémák megbízhatóságát és használhatóságát igazolván,
számukra a társadalmi érvényesiilhetést minél jobban és minél
többoldalúlag biztosítsa. Köztudomású az is, hogy Méltóságod
nemcsak meleg érdeklődést, de igazi értelemben vett cselekvő
szeretetet is tanúsít mindenhol és mindenkor, ahol és amikor a
hazai siketnémák ügyének hasznára lehet.
Ez az érzés, ez a meggyőződés van minden magyar siket
néma szivébe, elméjébe vésve, mert tudják ők valamennyien,
hogy Méltóságod valamennyiöknek olyan mentora, akinek jóakaratú,
szerető támogatására mindenkor bizalommal számíthatnak, vala
hányszor szükségük van azt igénybe venni.
Méltóságodnak itteni kitüntető megjelenése is élénken bizo
nyítja, hogy a siketnémáknak ez a mai vállalkozása, ez a nyilvános
szereplése cseppet se kicsinyelhető, hanem ellenkezőleg meg
érdemli, sőt igényli is az a magasabb körök figyelmét, a vezető
egyéniségek támogatását. Viszont a siketnémák is büszkék arra,
hogy a Méltóságod alkotta intézmények oly sokoldalú nevelést
adtak nekik, hogy — im —■ ebben a formában is szégyenkezés
nélkül, bátran megjelenhetnek a nagy nyilvánosság előtt.
Mindezekért hódoló tisztelettel és a leghálásabb érzelmekkel
üdvözöljük Méltóságodat ezen a helyen és kérjük, engedje meg,
hogy a jótékonyság nevében létrehozott táncmulatságunk a hami
sítatlan öröm és vígság jegyében kezdődhessék meg.“
Az elhangzott üdvözlő szavakra Öméltósága a következőkép
válaszolt: „Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm
azokat a szives szavakat, amelyeket szónokuk volt szives hozzám
intézni. Teljesen átérzem az Őtthonnak azt a nemes törekvését,
amelynek minél előbbi megvalósíthatása céljából minden téren
oly nagy agilációt fejt ki az Otthon. Legyenek meggyőződve arról,
hogy mint eddig is, azonképpen ezentúl is arra fogok törekedni
a magam hatáskörében, hogy a siketnémák társadalmi érvényesülése
is biztosítassék.
Szívesen jöttem el a siketnémák közé, hogy ne csak munka
közben, a zöldasztal mellől ismerjem őket, hanem mulatozásaik
közepette is megismerhessem a siketnémákat, őszintén óhajtom,
hogy a szónokuk által említett ezen nemes és jótékonycélú tánc
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mulatság úgy erkölcsileg, mint anyagilag igen szépen sikerüljön.
Ezzel a táncvigalmat megnyitom.“
Az elhangzott válasz után az egybegyült vendégsereg szives
és lelkes ünneplésben részesítette az államtitkár úr Óméltóságát,
aki válasza befejeztével egyben jelt adott a tánc megkezdésére is.
Mielőtt magának a táncestélynek erkölcsi fényét és anyagi
sikerét vázolnék, megemlítjük még, hogy ott láttuk az érdeklődők
és résztvevők között özv. Herich Károlyné ő Nagyságát, továbbá
a budapesti és váci gyógypedagógiai intézetek igazgatóinak és
tanárainak feleségeit, mint bálanyákat és hölgybizottsági tagokat,
Tóth István dr. fogalmazó urat s a budapesti és váci kartársakat
igen nagy számban.
Szives örömmel láttuk felettes hatóságunknak és a testvér
intézetekben működő kartársainknak azt a meleg érdeklődését,
amelyet ez alkalommal is szerencsénk volt részükről tapasztalhatni.
A táncestély védnökei, bálanyái és a hölgybizottsági tagok
nemcsak fényben emelték az estély sikerét, hanem már az estélyt
megelőzőleg is igen nagy agitációt fejtettek ki az elérendő anyagi
siker érdekében.
Az itt említettek iránti hálájuknak az által adtak kifejezést az
Otthon tagjai, hogy az estély egész ideje alatt meleg szeretetükkel
és tiszteletükkel övezték körül mindazokat, akik az aznapi sikerü
ket elősegíteni kegyesek voltak.
Mi, akik közvetlen közelségből láttuk azt a nagy munkát,
amelyet a rendezőség a lefolyt táncestély sikere érdekében vég
zett, nem hallgathatjuk el azt sem, hogy méltó elismerés illeti a
rendezőséget s köztük különösen Schreiner Ferenc kartársunkat,
aki mint az Otthon ügyvezető elnöke a legnagyobb részt vette ki
a rendezés munkájából.
De lássuk csak magát az estélyt j
Szép és kedves volt annak egész lefolyása. Gyönyörűség
volt nézni azt a sok szép, ifjú párt — siketnémát és épérzéküt
vegyesen — akik az estélytől sok szépet és kedveset vártak. Vigság és jókedv s kedves terefere töltötte be az estély két nagy
tánctermét. Határtalan örömmel tudtunk gyöuyörködni volt tanítvá
nyaink ügyes fellépésében és minden kritikát kiálló viselkedésében.
Úgy éreztük, hogy a siketnémáktól távolabb álló érdeklődő
vendégsereg lelkében szimpátiát, a mi lelkűnkben pedig jóleső és
megelégedett érzést váltott ki a siketnémáknak ilyetén való nyil
vános szereplése.
A fennebb vázolt erkölcsi siker méltó kiegészítéséül meg kell
még említonünk azt is, hogy anyagi tekintetben is teljes volt a
siker. Bár az idei táncmulatság rendezése jóval többe került, mint
a tavalyi, mégis körülbelül 1200 korona tiszta jövedelmet biztosí
tott az Otthonnak az ez évi táncestély. A siketnémák társadalmi
ügyét megérteni tudó és támogató jóakarók ez évben is méltá
nyolták az Ottkon nemes törekvését, amennyiben ez évben is na
gyon sokan járultak hozzá ahhoz, hogy anyagi sikerben is bőven
legyen része az Otthonnak. E helyről is hálás köszönet mindazok
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nak, akik áldozatkészségükkel igen nagy lépéssel segítették előbbre
az Otthont abbeli törekvésében, hogy az tagjainak a szó teljes
értelmében menhelyet, társadalmi és segítő „Otthon-‘-t teremthessen.
A kartársak előtt fölöslegesnek tartjuk közelebbről ismertetni
az Otthon célját, annál is inkább, mert hisz az eléggé ismeretes
már a kartársak előtt. Egy dologra azonban mégis rá kell, hogy
mutassunk e helyen, nevezetesen arra, hogy az Otthon a hazánk
összes siketnéma-intézeteiből Budapestre került, vagy a jövőben
Budapestre kerülő siketnémák ügyét szolgáló egyesület, így tehát
az Otthonnak erkölcsi és anyagi gyarapodását és erősbödését úgy
a siketnémákra, mint pedig a siketnéma-intézetekre nézve országos
érdekűnek kell hogy tekintsük.
J. K.

IR O D A L M I SZ E M L E .
Siketnémábról szóló érdekességek. Orpen Károly orvos,
az angol siketnémaoktatásnak a 19-ik század elején volt felügyelője,
hogy a közönség érdeklődését a siketnémákra és a siketnémaoktatásra felhívja, 1834-ben angol nyelven írt művet adott ki „A siket
némákkal megtörtént anekdoták és események“ címmel. E műből
egy történetecskét érdekességüknél fogva az alábbiakban közlünk:
I.
A Claremonti siketnéma intézet egyik IV. osztályos növen
déke Collins Tamás egy napon nagyot és merészet gondolt és
levelet irt az akkori angol királynak IV. Györgynek.
A siketnémás stílusú levél a következőképen hangzik:
Szerda, 1821. julius 4-én

Kedves G yörgy! Remélem, hogy látni foglak akkor,
amikor intézetünkbe jösz, hogy megnézd a siketnéma tanulókat.
Nagyon sajnálom, hogy eddig még nem voltál nálunk. Még soha
sem láttalak, pedig neked meg kell nézni a siketnémákat. Nagyon
örülök majd, ha elfogsz jönni engemet meglátogatni. Láttál-e már
Londonban siketnémákat? Melyik országban láttál siketnémákat?
A fiúk és a lyányok nagyon szorgalmasan tanulnak és jól érzik
magukat itt. Érdekelnek-e téged a siketnémák? A katonák a hadseregbeu a te alattvalóid. Te, mint Angolország királya sok pénzt
adsz nekik. írjál nekem levelet. Engem nagyon mulattat, hogy leve
let irhatok neked. Szeretnék: levelet kapni tőled. Nagyon büszke
vagyok reád. Hány testvéred és hány nővéred van ? Szeretnél-e
engem látni Claremontban? Nem mehetek Londonba mert nagyon
sok pénzt kell fizetni a hajókapitánynak, hogy átvigyen a szoroson.
Árva és nagyon szegény fiú vagyok. Az Isten áldjon meg. Nagyon
szeretem az Istent, mert ő teremtett mindent és elküldte a fiát,
hogy megváltson bennünket a bűntől. Gondoskodik rólunk és sok
mindenfélét ad, hogy élhessünk a világon. Tudod-e a nyelvtant,
földrajzot, bibliát, számtant, csillagászatot és a szótárt? Én még
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nem tudom jól. Claremont nagyon szép hely. Van nekünk kertünk,
tavunk, sok iánk és virágunk, van lovunk és egy szamarunk is.
Én mindenfélére gondolok és mindenki iránt udvarias vagyok.
Néhány siketnéma mindig a kertben dolgozik a testvéremmel. Már
négy és fél év óta vagyok az iskolában. Tizenhat éves vagyok.
Nagyon örülök azon, hogy szépen haladok előre. Talán segédtanár
leszek az intézetben Claremontban 41 tanuló van a siketnéma
intézetben. Hol születtél? Én Dublinban születtem. Teljesen siket
vagyok, de már jól tudok beszélni. Szeretnél-e velem levelezni ?
Nagyon örülnék neki Kérlek Írjál nekem nemsokára levelet. Mi a
te foglalkozásod? Sohasem láttalak. Azt hiszem nagyon félnék, ha
meglátnálak valamikor, pedig annyira szeretném Angolország kirá
lyát egyszer látni. Kellene nekünk új iskolaterem. Jó volna, ha
több növendékünk is lenne Claremontban; de nincs elég pénzünk,
hogy annyi cipőt és ruhát vegyünk. Küldj nekünk sok siketnémát
és adj sok pénzt, hogy tanulhassanak az intézetben.
Szerető barátod:
Collins Tamás.

Claremont, Clasnevin, Dublin melleit.
Nagy volt néhány hét múlva az intézet vezetőségének csodál
kozása, mikor — nem tudván előzetesen semmit a levelezésről —
Ó felségének két kiküldötte jelent meg és Collins Tamást keres
ték. Még jobban csodálkoztak akkor, mikor IV. Györgynek saját
kezűig írt levelét adták át a merész siketnémának, mely levél a
következőképen hangzott:
Coilins Tamásnak, a siketnémák intézetében.
Claremont.
Megbízom Bloomfield Benjámint, hogy felkeresse Collins
Tamást és tiz arannyal megajándékozza, hogy ezentúl is jó fiú
maradjon.
Phoenix park, 1821. szeptember 3-án.
IV. György.

Siketnémák képeslapja. Ily cimü új ifjúsági lap indult meg
január hó közepén Borbély Sándor szerkesztésében. A lap célja
érdeklődést kelteni a siketnéma-intézeti tanulókban az olvasás iránt.
A szerkesztőnek két évtizedes tapasztalata, eddigi irodalmi mun
kássága kellő biztosíték arra nézve, hogy lapja érdekes, tanulságos
tartalmával, küiönösképen pedig a siketnéma növendékek szókin
cséhez és kifejezési képességéhez való alkalmazkodásaival hozzá
férkőzik olvasóinak leikéhez és így a lap kitűzött célját elérendi.
A siketnémák oktatásában általában lépten-nyomon annyi és oly
sokféle nehézséggel találkozunk, hogy minden jó eszközt, — meiy
munkánkat támogatja, az eredményt biztosabbá teszi, a sikert
nagyobbítja — felhasználni kötelességünk. Mint ilyen alkalmas
eszközül kinálkozót köszöntjük az új lapot
Ezidőszerint másfélezer siketnéma növendék tanul a lő hazai
intézetben, 500 a négy felső osztályban.
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Mutassuk meg a Siketnémák képes Lapját nagyobb, értelme
sebb növendékeinknek. Külön ajánlanunk nem kell. Azonnal fogják
érezni, hogy az nekik, róluk, hozzájuk szól. Az eddig megjelent
két szám tartalma:
1. szám. Miért indul meg e lap?
Levél a tanuló és tanult siketnéma ifjakhoz. (Képpel )
Nagyapó mesél. (Keppel.)
Cházár András (Képpel.)
Csalogató. (Vers Képpel.)
Ki szeretné olvasgatni a siketnémák képes lapját ?
Tréfás esetek, szórejtvény, betűrejtvények.
2. szám. A vak siket gyermekről (Képpel.)
A szentbernathegyi kutya. (Képpel.)
Miska bácsi mutatványai. (Képpel.)
Gesztenyés nénike. (Vers képpel.)
Nagyapó mesél. (Képpel.)
A kis leány félelme, tréfás kérdések.
A szerkesztő leveie.
*
*
*
A siketnémák képes Lapja havonkint kétszer jelenik m eg 4
oldal terjedelemben.
Minden számban legalább 2 —3 képet ad. Előfizetési ára egy
évre (10 hónapra) 4 korona, félévre 2 korona, negyedévre 1 korona
Az egyik félév jan. 1-től junius végéig tart, a másik félév szep
tember 1-től december végéig. A két nyári hónapban nem jelemk
meg. A dijak Vácra küldendők Borbély Sándor szerkesztő nevére.
Nyelvünk védelme. Nem a gyógypedagógiai oktatásügy
szűk keretébe tartozik Borbély György és Borbély Sándor e cimen
megjelent könyve. Mint a szerzők maguk remélik: érdekkel és
talán haszonnal is olvashatja e könyvet minden művelt ember,
kinek a magyarnyelv épségben maradása iránt hajlandósága és
érzéke van. S hogy e helyen még is megemlékezünk e könyvről
s örömünknek adunk kifejezést megjelenése alkalmából, tesszük
ezt már csak azért is, mert az egyik szerző, Borbély Sándor igaz
gató, a gyógypedagógiai oktatásügy munkása. De annak az alap
elvnek, annak a szándéknak, amely a szerzőket könyvük megírá
sánál vezérelte, ott keli lebegnie minden magyar, s főleg oktatás
sal foglalkozó ember szeme előtt. A helyes, a magyarnyelv szel
lemének és törvényeinek megfelelő, s az idegen szavaktól, külö
nösen pedig az idegenszerű szólamoktól mentes magyar beszédre
való törekvés minden tanítónak, tanárnak, s így a gyógypedagó
giai tanároknak is elsőrendű hazafiúi kötelessége. A siketnémák
tanárai, amikor a reájuk bízott gyermeket beszélni tanítják, igen
sokszor állnak nyelvi kérdések előtt. Melyik kifejezés a jobb,
helyesebb, magyarosabb? Melyikre tanítsuk meg a gyermeket?
Ugyané kérdések gyakran vetődnek fel a vakok és gyengetehetségűek tanárai előtt is. Sok esetre megtalálhatjuk a feleletet, ha
Borbélyék könyvét átolvassuk. Haszonnal jár tehát annak áttanul
mányozása minden tanárra.
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A könyv „Bevezetésiét Bérezik Árpád írta, aki átengedte
a szerzőknek közlésre „Budapesti magyarság“ című érdekes érte
kezését is. Hajtman Etelka, Mittner Zoltán, és Éles Károly egy-egy
cikkét közük még, a többi értekezés pedig Borbély György és
Borbély Sándor tollából került ki. Az érdekes fejtegetések ere
detileg a Zalaegerszegen megjelenő „Magyar Paizs“ és a „Váci
Hírlap“ hasábjain jelentek meg időnkint. Most pedig egybefüzve,
204 oldalas kis könyv alakban bocsátják a szer. ők azokat a
magyar olvasó közönség elé.
A szerzők vállalkozása szép, nemes, méltán tarthat számot
a legszélesebb körű közönség támogatására. A könyvet mi is
ajánljuk lapunk olvasóinak figyelmébe. Megrendelhető Vácott,
Borbély Sándor igazgatónál. Ára 1 korona.
A magyar gyógyító-pedagógia 1910-ben. Az országos
szaktanács évi jelentése alapján irt ezen a címen egy két hasábos
cikket a Budapesti Hírlap f. évi február 5-iki számába Vértes O.
József dr.
Skultéty Lajos kartársunk a „Társalkodó em ber“ cim alatt
január hó 16-án előadást tartott a budapesti istenhegyi népmívelési egyesületben.
Beteg gyermekek iskolái. „Az Est“ napilap két belső mun
katársa kint járt január hó egyik napján a budapesti áll. gyógy
pedagógiai nevelőintézetben s az ideges gyermekek iskolájában.
Ezt a látogatásukat Írták meg, — kissé az újságírói fantáziára
támaszkodó kiszinezéssel — a nevezett lap január 29-iki számában
4V» hasáb terjedelemben.
„A szellemi fertőzések“ cirnü tételről értekezett Szobolovszky István a „Nemzeti Iskola“ f évi január 28-iki számában.
„Siketnémák Lapja.“ Ezen a dinen f. évi január hó 15 én
új lap indult meg Rózsa Ede, az izr. siketnémák orsz. intézete
tanára szerkesztésében. Vezető cikkét Tolnai 1. Béla igazgató irta
s a lap célját abban látja, hogy a felnőtt siketnémák továbbképző,
nemesítő eszközévé legyen. Á lap a „Magyar Siketnéma-Kör“
hivatalos közlönye. Megjelenik minden hó elején, előfizetési ára
évi 6 korona.
A beteg gyermek védelme. Dr’ Torday Ferenc egy m.
tanár, az áll. gyerinekmenhely főorvosa tartott erről a címről igen
kimerítő és mindvégig érdekfeszítő előadást f. évi január hó 27-én
az Orsz. Közegészségügyi Egyesületben. Ismertette azokat a beteg
ségi eseteket, melyekben a gyermekeknek különösen szükségük
van a védelemre. Felsorolta, hogy e téren mit tett a külföld s
szembeállította, hogy mily kevés történt a beteg gyermek védelme
tekintetében eddig még hazánkban.
Az általános betegességben szenvedő gyermekek számára
gyermekkórházak felállítását, a görvélykóros és angolkóros gyer
mekek számára tengerparti és klimatikus üdülőhelyek, erdei isko
lák létesítését, nyomorék gyermekek számára megfelelő otthonok
szervezését tartja igen kívánatosnak.
Igen tekintélyes helyet jutatott előadásában Torday dr. a
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gyógypedagógia körébe tartozó gyengeelméjűeknek, vakoknak és
siketnémáknak is. Elismeréssel nyilatkozott a hazai individuális
gyógypedagógiai oktatásügy megteremtőjének Náray-Szabó Sándor
dr. államtitkárnak működéséről. Nem hagyta felemlítés nélkül, hogy
hazánkban még ma is mily nagy a védelem nélkül álló fogyatékos
gyermekek száma, s hogy mily nagy még e téren a teendő.
Hangsúlyozta az előadó, hogy amily fontos okok késztették
a magyar államot az elhagyatott és a zülésnek indult gyermekek
védelmének megteremtésére, éppen olyan nyomós közegészségi
és közgazdasági okok sürgetik a beteg gyermekek védelmét is.
Előadásának végén felkérte az Országos Közegészségügyi
Egyesületet, hogy a beteg gyermekek védelme ügyében emlék
iratot terjesszen a kormány és törvényhozás elé. Hiszi, hogy a
kezdeményezésnek lesz is foganatja, mert a kormány s különösen
Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter a beteggyermekek védelme iránt közvetlen meleg érdeklődéssel viseltetik.
A kisegítő-iskola. Deschenszky Ferenc igazgató cikket írt
erről a tárgyról a „Nyugatmagyarországi Hiradó“-ba és a „Pressburger Zeitungéba s sürgeti benne a gyengetehetségü gyermekek
kisegítő-iskolájának Pozsonyban való felállítását.
Magyar Keller Helen. A „Nemzeti nőnevelés- 1911. évi
1. füzete igen részletesen emlékezik meg Egri Margit vaksiket
leánynak Adler Simon igazgató által a Magyar Gyermektanulmányi
Társaságban lapunk előző számában már ismertetett bemutatásáról.
„Nemzeti kultúra“ címen Dr. Horváth Dezső kir. s. tanfelügyelő szerkesztésében Gyulán új havi folyóirat indult meg,
azzal a célzattal, hogy a nemzeti kultúra helyi terjesztését, decentralizását szolgálja.

VEG YES.
Lapunk jelen száma a szerkesztők hivatalos elfoglaltsága miatt
késéssel jelenik meg, amelyért olvasóink szíves elnézését kérjük.
Pályázati felhívás a szellem ileg fogyatékosok intézetei
és iskolái számára szükséges olvasókönyvek szerkesztésére.
A m. kir. vallás és közotatásügyi miniszter úr 1908. évi 62.763
sz. a. kelt rendelete alapján a szellemileg folyatékos gyermekek
intézetei és iskolái számára szükséges olvasókönyvek szerkesztése
tárgyában első Ízben közzétett pályázat nem járván teljes ered
ménnyel a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa a m.
kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úr 1911. évi január hó 9-én
1027 sz. a kelt rendeletének utasítása folytán a szellemileg fogya
tékos gyermekek iskoláinak és intézeteinek I., II., 111., IV.. V. és
VI. osztályai számára szükséges abcés-, illetve olvasókönyvek szer
kesztésére újabb pályázatot hirdet a következő feltételek mellett:
1. A pályázatban részt vehet bárki, aki erre hivatottnak érzi
magát.
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2. A pályamunkák akár egyenként, akár együttesen 1912. évi
január hó 31-ig nyújtandók be a gyógypedagógiai intézetek orszá
gos szaktanácsához. A pályázat nyilt.
3. A beérkezett pályamunkák biráló-bizottságnak adatnak ki.
4. A kinyomatásra legalkalmasabbnak talált 1— 1 könyvet a
m. kir vall. és közoktatásügyi minisztárium nyomtatott ívenként
60 koronával dijazza, melynek ellenében köteles a szerző munká
ját kinyomatásra átengedni.
5. Az esetleges újabb kiadások alkalmával a szerző az első
tiszteletdij 50%-át kapja meg a minisztériumtól. Ennek fejében
tartozik azonban a munkán szükséges javításokat eszközölni.
Budapesten, 1911. évi febr. 10-én.
Berkes János

szakt. előadó.

A budapesti kir. orvosegyesület idegorvosi szakosztálya
f. évi január hó 30-án, az állami kisegítő-iskola épületében levő
gyógypedagógiai psychológiai laboratóriumban tartotta értekezletét.
Az értekezleten dr. Hajós Lajos egyet. m. tanár, utána dr. Pándy
tartott előadást. Az utóbbi előadás keretében három fiatalkorú
14, 15, és 16 éves visszaeső gyöngeelméjű került bemutatásra a ‘
lipótmezei elmegyógyintézetből; mind a három szerencsétlenen
megállapították a luest. Az egyik szerencsétlenen eltorzulásnak induló
vonásaiban a kisegítő-iskola volt növendékére ismertünk.1)
Az értekezlet kimagasjó pontja dr. Rauschburg Pál egyet,
tanár előadása volt, melynek elején tökéletesített emlékezet vizs
gáló készülékét mutatta be a tudós tanár. A kísérlet anyagául szol
gáló szókat, szópárokat, számokat stb. nem kis korongon, hanem
a falra vagy táblára vetítve nagyban mutatja be a készülék. Érde
kesen és nagy figyelem mellett demonstrálta azt a fölfedezést, hogy
ha pl. a b c d e f betűsort bizonyos meghatározott időtartamú
expositio mellett változtatva és úgy mutatják be, hogy az egyik
betű ismétlődjék pl. a b c d e d f, akkor az ismételt betűt nem
látjuk, az emlékezetünkből kiesik s csak egyet vélünk látni. Ezt az
eleinte hihetetlennek látszó tételt a magas intelligenciájú hallgató
ságon magán bizonyította be; míg ugyanis az „a b c d e f“ sort
a megfigyelők pontosan megkülönböztették és elmondták, addig
annak a b c d e d f változatánál egyhangúan azt mondták, hogy
most a b c d f volt exponálva. Határozattan elhibázzuk azokat,
amelyekben homogén elemek vannak, míg a heterogén elemek
ből álló sorokat jól megkülönböztetjük. E jelenségek vizsgálatával
a kültöldön, sőt Amerikában a Harvard egyetemen is foglalkoz
nak. A vitában dr. Epstein kiemelte, ennek a felfedezésnek
a fontosságát, s hogy annak a továbbiakban mi lesz az eredmé‘) Hoppé dr. szerint a hülyék 9—25%-ánál kongeniialis syphilist álla
pítottak meg, s a !ues eredményes kezelése által ezeknél a hülyeség
gyógyítható. A kezelést, az adagolást stb. illetőleg bővebb részletek hiányoz
nak még, de rövid időn belül azt hiszem erről is referálhatok (Zeitschr. f,
Kdfrschg nyomán).
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nye ma még nem láthatjuk be. Őrülnék, ha ezen futólagos impressióimat, az említett vizsgálatokra vonatkozó behatóbb tanul
mánnyal mielőbb kiegészíthetném s azokról t. olvasóinknak be
számolhatnék. (ém.)
A tanítóembereb egészsége. Eudris: Die Hygiene des
Lehrerstandes című munkájában ügyesen csoportosított számada
tokkal bizonyítja, hogy a tanítók (tanárok) és tanítónők között
mily nagy pusztítást visznek véghez a elmebetegségek, a fertőző-,
a torok- és a gyomorbajok; ezekhez járulnak a megélhetés nehéz
ségei : mint amelyek az erős szervezetű tanítóemberek szervezetét
is idő előtt megőrölik. S míg a gyermekek érdekében gyakran tesz
nek üdvös egészségügyi intézkedéseket: addig a tanítóemberek
egészsége érdekében a legritkább esetben történik valami. Pedig
a gyermek aránylag rövid időt tölt az iskolában, míg a tanító éle
tének legnagyobb részét az iskola falai közt tölti el. Mint örven
detes jelenséget említi fel a szerző a weisbadeni tanítók egészség
gondozó egyesületét, amely állami és városi támogatás mellett
alakult meg. javaslatokat is tett a szerző, amelyek közül kiemel
jük a következőket, mint amelyek bennünket is közelebbről érde
kelnek: a kötelező heti óraszámot a növekvő korral arányosan le
kell szállítani; állandó szellőztetés; a termek pormentesítése; egyenlő
hőmérséklet télen minden teremben; megfelelő fizetésrendezés;
a tanító ne beszéljen erőltetett hangon, vagy suttogva; megfelelő
előkészülettel sok, felesleges beszédtől megkímélheti magát. A
tanító ne töltse szabad idejét lárt helyen, hávéházban stb., hanem
legyen minél többéi a szabadban, végezzen ott légzési gyakorla
tokat. A tanító is vegyen részt a tanulók játékaiban, (ém.)
A magyar gyógypedagógiai intézetek a drezdeni nem
zetközi hygieniai kiállításon. Az 1911. évi május hónapban
Drezdenben megnyitó nemzetközi hygieniai kiállításon Magyarország is hivatalosan részt vesz. A vallás és közoktatásügyi minisz
tér úr, dr. Grósz Emil egy. tanár udv. tanácsos, kiállítási kormánybiztos felkérésére a gyógypedagógiai intézeteknek a kiállításon való
szerepeltetését is kívánatosnak találta s utasította az orsz. szaktaná
csot, hogy a rendezésre vonatkozólag sürgős javaslatot tegyen.
A kiállítás rendezési munkálata a rendelkezésre álló igen rövid
időre való tekintettel azonnal megindult, Berkes János igazgató,
szaktanácsi előadó irányítása mellett, a budapesti gyógypedagógiai
igazgatók s a m. kir. iparművészeti iskola egy kiküldöttének közre
működésével.
A kiállítás magyar pavilonjában a gyógypedagógiai intéze
teknek egy, 4 m. 20 cm. hosszú és 3 m. 50 cm. széles helyiség
bocsájtaíott rendelkezésére, ahol a következő tárgyak foglalnak
helyet:
I. Fénvképek.
1. A hazai összes gyógypedagógiai intézet egyenként 9— 12
cm. nagyságú papíron, ágozatonként feltüntetett fényképe.
2. Egy-egy internatusos intézet belső jellegzetesebb helyisé
geit feltüntető fényképek.
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II. Grafikonok, térképek.
3. A gyógypedagógiai intézetek és növendékeinek összesített
létszámát 10 éves fejlődéssel feltüntető grafikon.
4. A gyógypedagógiai tan.-képző történeti fejlődését feltün
tető grafikon.
5. A budapesti áll. gyógypedagógiai intézetek fejlődési tör
ténetének grafikonja. (3 drb.)
6. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam grafikonja.
7. A siketnémaság, vakság, szellemi fogyatékosság elterjedé
sét feltüntető térkép. (3 drb.)
8. A körzet beosztást feltüntető térkép.
III. A növendékek készítményei.
9. A siketnémák, a vakok és a szellemileg fogyatékosok női
kézimunka oktatását tanmenetszerüleg feltüntető minta sorozat.
(3 drb., üveg vitrinában).
10. A síketnéma, a vak és a szellemileg fogyatékos növen
dékek rajzoktatását tanmenetszerüleg feltüntető minta sorozat.
11. A siketnéma, a vak és a szellemileg fogyatékos fiú növen
dékek kézügyességi oktatását tanmenetszerüleg feltüntető minta
sorozat.
IV. Irodalmi termékek.
12. Folyóiratok, németnyelvű röpiratok szétosztásra, tantervek, szabályzatok, jelentések.
V. Egyéb kiállítandó tárgyak.
13. Különleges taneszközök. A siketnémák, a vakok és a
szellemileg fogyatékosok intézeteinek órarendje. (4 drb.)
A kiállítási tárgyak beszállítási határideje március 15-ike. —
Flisszük, hogy a megszerkesztett terv, ha nem is teljes, de sike
rült képét nyújtja a magyar gyógypedagógiai oktatásügynek.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1911.
évi előfizetési díját beküldötték: Siketnémák int. Sopron 10, Vakok
orsz. int. Budapest 10, Siketnéma int. Debrecen 10, Kossovits
József Budapest 10, Pongrácz Mihály Budapest/ 5, All. tanítónő
képző Győr 10, Siketnéma int. Szeged 10, All. tanítónőképző
Szabadka 10, Grünberger Lipót örök. Budapest 10, Szirt János
Kolozsvár 2'25, Wayán Ferenc Temesvár 5, Beke Mózes Rákos
szentmihály 10, Vakok orsz. int. Kolozsvár 10, Siketnéma intézet
Vác 10, Dekány Károly Kecskemét 10, Eberstein Ferenc Temes
vár 10, Pápay Mária Budapest 10, Halenkovics Fanny Bpest 10,
Sz. Szabó László Debrecen 5, Jávor Gyula Debrecen 5, Gyovay
D. József Budapest 5, Rózsa Gizella Szabadka 10, Schreiner Mik
lós Temesvár 10, Fürj Pál Budapest 10 K.
Budapest 1911. febr. 7.
A kiadóhivatal nevében
É ltes M átyás,
pénztáros Vili., Mosonyi-utca 6.
Bichler 1. könyvnyomda, Budapest, 111., Lajos-utca 94. szám.

Értekezés a vakok neveléséről.
(Essai sur 1 éducation des avengles.)
Fordította: Kleitsch János.

Ez alatt a cím alatt jelent meg a vakok oktatására vonatkozó
első könyv. Habár a történelmi szemponton kívül e könyvnek
ma már alig van értéke, e könyv mégis megérdemeli, hogy a
szakemberek közelebbről is megismerjék. Miután azonban ez a
könyv eredetiben ma már egyáltalán nem, fordításban is csak
alig szerezhető meg, elhatároztam, hogy a Blindenfreund 111. év
folyamában 1883-ban megjelent fordítása alapján magyarra for
dítom. A könyv szerzője Haüy Bálint, a vakok nevelés tanítás
ügyének megteremtője, aki ezt a párisi intézet megalapítása után
két évvel, tehát 1786-ban adta ki domború nyomással Párisban.
I. Fejezet.

A z intézet célja.
Mielőtt intézetünkről beszámolnánk, ki kell jelentenünk, hogy
nemcsak az esetleges észrevételekre, ellenvetésekre válaszolunk a
legnagyobb készséggel, hanem a legnagyobb szívességgel nyúj
tunk fölvilágosítást mindazon részletekre is, amelyekre az tőlünk
joggal elvárható.
Habár alig létezik találmány, mely az irigység és tudatlan
ság hangjait ki nem váltotta volna, mégis erősen bízunk abban,
hogy intézetünknek ezeknek a nyilaitól nincs mit félnie. Intéze
tünk mibenléte, jelen századunk fölvilágosodottsága, polgártársaink
helyes gondolkodása, ezek mind biztosítékot nyújtanak nekünk
arra, hogy ebben a dologban csak azon nehézségeket kell meg
világítanunk, amelyeket az észszerű kritika azon nemes szándék
kal fog fölvetni, hogy minket törekvéseinkben támogasson és
buzdítson ahelyett, hogy elkedvetlenítsen bennünket.
Ezen reményünkben nem fogjuk elmulasztani mindazon
észrevételekre válaszolni, amelyek a vakok intézetének indító okai,
avagy eszközei ellen tétetni fognak. Miután módszerünknek természethü képét teljes megvilágításában nyújtjuk, szándékunk az,
hogy a közönségnek intézetünkről a valóságnak megfelelő tiszta
fogalmat nyújtsunk :
Célunkat a következőkben foglalhatjuk össze:
1. a vakokat a domború nyomású könyvek segítségével
5
M agyar G y ó g ypedagógia,

66

Kleitsch János

olvasni, az olvasás segítségével a könyvnyomtatásra, az írásra,
a számolásra, a nyelvekre, a történelemre, földrajzra, a mathematikára, zenére, stb.-re megtanítani;
2.
ezen szerencsétleneket a művészetekben és iparral, így
pl. az aranyhimzéssel, kötéssel, könyvkötéssel, csipkeveréssel,
stb. foglalkoztatni, h o g y :
először kellemesen foglalkoztassuk azokat, akik közülük sze
rencsés anyagi körülmények között élnek;
másodszor: hogy azokat, akik nem oly szerencsések, a kol
dulástól megmentsük azáltal, hogy életük fentartására alkalmat
nyújtunk nekik, ami által az ő, valamint vezetőjük munkabíró
kezét a társadalom hasznára fordítjuk. Intézetünknek ez a célja.
II. Fejezet.

Válasz azon ellenvetésre, amely általában ezen intézmény
hasznossága ellen szól.
Általános, az az elismerés, hogy intézetünk céljának első
pontját, a vagyonos vakoknak kellemes időtöltést nyújtani elértük
és ha merültek is föl kétségek, úgy azok csak a kifejezett remé
nyünk megvalósításának lehetőségére vonatkoznak, amennyi
ben intézetünk céljául azt tűztük ki, hogy a hasznosat összekös
sük a kellemessel.
„Váljon tanítástoknak az-e a célja, a tudományok és művé
szetek világát oly tudósokkal, tanárokkal és művészekkel benépe
síteni, akik dacára annak, hogy vakok, képesek szakmájukban
kiváló szerepet vinni, vagy legalább képesek a munkájuk által
megélhetésüket biztosítani ?“
Nem. Még azt sem kívánjuk még a legügyesebb vakunktól
sem, bármely szakmában, hogy még csak a legközepesebb látó
tudóssal, vagy művésszel versenyre keljen; de ha vakjaink csak
a legcsekélyebb mértékben is, hasznosat alkothatnak, akkor bá
torkodunk őket a közönségnek jóakaratába ajánlani és ha sem
a képességük, sem a képességük gyakorlati alkalmazása nem
lesznek képesek vakjainknak megélhetési segélyforrásokat meg
nyitni, akkor meg fogja ezt talán az általános emberszeretet tenni.
Hisz emberbaráti szerétéiből gyakran indítványozták már, hogy
ezen szerencsétlenek önérzetük megsértése nélkül segélyeztessenek!
Ez a válaszunk intézetünk általános hasznosságára vonat
kozóan. Olvasóinknak azonban módjukban lesz a jelen műben
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nyújtott fejtegetések alapján, vagy még inkább a szerzendő tapasz
talatok útján meggyőződni arról, hogy a mi nevelésünk mennyire
képes a nélkülözések ölében született vakoknak boldogulásáról
gondoskodni.
III. Fejezet.

A vakok olvasmányairól.
Az olvasás által az emlékezet könnyen, gyorsan és mód
szeresen képezhető. Az olvasás az a csatorna, amelyen keresztül
sokféle ismeretek birtokába jutunk. Ennélfogva a legfőbb gon
dunkat az képezze, hogy a vakokat megtanítsuk olvasni, s hogy
a számukra való könyvtárról gondoskodjunk.
Ezelőtt ebben az irányban különféle, de sikertelen kísérletek
történtek. Egy táblára erősített mozgatható domború betűkkel, vagy
pedig tűvel a papírba szurkált1) és azután kemény papírlapra
ragasztott betűk segítségével tanították a vakot olvasni.2)
Már ezáltal is megismertették őket az írás nagyszerűségével,
Már ezáltal is megtestesültek érzékeik számára a gondolatok, ami
részükre a látás egy nemét jelentette. Ezek a durva, kezdetleges
segédeszközök azonban csak arra voltak alkalmasak, hogy a
vakokban az olvasás ingerét kiváltsák, annélkül azonban, hogy
annak kielégítésére a szükséges eszközöket nyújthatták volna nekik.
Mi az eszközöket különös fáradság nélkül találtuk meg, az eszme
nem is új, lényegében régen létezett és napról-napra láthattuk
alkalmazásait.
Ugyanis észrevettük, hogy minden nyomtatott lap, amint a
sajtó alól kikerül, a hátlapján a betűk domború képeit mutatja,
de fordítva. Mi tehát olyan betűket öntettünk, amelyek alkalma
sak voltak arra, hogy papírra nyomtatva, szemmel láthatók és a
tapintással érezhetők legyenek. Egy megnedvesített papírlap segít
ségével sikerült nekünk az eddigelé még nem ismert, domború
betűkkel nyomtatott és a tapintás által érezhető első lapot elő
állítanunk. Ez volt a vakok könyvtárainak az eredete.
Miután időközben kisebb-nagyobb betűalakokat öntettünk,
>) Ilyen táblát, tűvel kiszurkált betűkkel láttunk néhányat Paradies Teréz
kisasszonynál. Ez a művésznő jelenleg 20 éves, született Wienben, ahol rend
szerint tartózkodik. Kétéves korában egy hirtelen beállott (Schlag = gutaütés)
idegsorvadás következtében vesztette el szeme világát. A zenének szentelte
életét és 1784-ben Párisban a Concert Spirituel-ben nagy feltűnést keltett.
2) Kétségtelen, hogy a puyseauxi vak, akiről Diderot művének 8. olda
lán szól, a fiát az olvasásra megtanította.
5*
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a szerint, amint növendékeink tapintási érzéke azt szükséggessé
tette, jónak láttuk, legalább oktatásunk kezdetén azoknak a betűk
nek az előállílására szorítkozni, amelyek a jelen mű legnagyobb
részének a nyomtatására szolgáltak. Ez a betűalak közepes helyet
látszik elfoglalni azok között, amit a vakok tapintásukkal meg
különböztetni képesek. Mert a vakok tapintása természetszerűen és
végzendő munkájuk, valamint koruk szerint különböző finomságú.
Könnyen érthető, hogy miután ezen segédeszközök meg
találtattak, ezáltal már meg volt oldva a vakok olvasni tanulásá
nak a legnehezebb része, s hogy a vakokat olvasni megtanítani
sem nehezebb feladat, mint a látókat erre megtanítani.
Az olvasásban a nyomtatottaktól az Írottakig, a vakokat csak
egy lépés választja el. Itt természetesen nem beszélhetünk a látók
írásáról, mert mind máig hiába való minden kísérlet, amely a
domború írást szolgáltató tinták előállítására vonatkozott, s azért
azt egy nagy vastollal — amelynek azonban csak egy ága van,
s amely tollal vastag papírra írunk — pótoltuk. Tehát fölösleges
az a megjegyzés, hogyha tehát vaknak írunk, tintát nem használ
hatunk, hogy a betűknek egyeneseknek, egymástól különállóknak
és meglehetős vastagoknak kell lenniük és hogy a papírnak csak
az egyik lapját szabad leírni. Hogyha ezt figyelembe vesszük,
akkor a vakok tűrhető folyékonyan fogják más vakok, a látók és
a saját írásukat olvasni.
Ezenkívül éppen úgy meg fogják tudni különböztetni a zene
jegyeket és más formákat is, amelyek módszerünk szerint —
miként ezt a következőkben részletezni fogjunk — érzékelhetőkké tétettek.
IV. Fejezet.

Válasz a vakok olvasmányai ellen felhozott különféle észrevételekre.
1. „Domború nyomású betűitek bizonyára igen hamar le
fognak nyomódni, ami miatt a vakok nem lesznek többé képesek
azokat egymástól megkülönböztetni tapintásuk által“.
Közismert a tapintási érzékszerv finomsága azoknál, akik
ezt gyermekkoruk óta használják, hogy ezáltal azon érzékszervet
pótolják, amelyet a természet móstohasága tőlük megtagadott. Az
épérzéküek szemének látszólag teljesen sima felületen ők egye
netlenségeket vesznek észre, észreveszik tehát azt is, amit az
épérzékü ember látószerve által föl nem foghat, holott pedig
büszkén fürkészi ki vele a legtávolabbi csillagzatot is a megmér
hetetlen égboltozaton.
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Miután növendékeink a tapintás útján még olyan betűket is
megkülönböztetnek, amelyek a szem által már meg nem külön
böztethetők ; miután két adott tárgyon még a vonalnyi külömbséget is észreveszik, s miután végül még egész sorokat is képesek
elolvasni, ha a betűket lenyomkodtuk, mit van mit félnünk a
könyv gyakori használatától? Nincs mástól mitől tartanunk, mint
a könyv teljes tönkretételétől, ami sorsot pedig a látók könyvei
sem kerülnek ki.
2. „Könyveitek (mondják továbbá) túlságos nagyok. Egy
kicsike könyvecskéből óriási, kényelmetlen kötetet csináltok“.
Erre az észrevételre beérhetjük azzal a rövid felelettel is,
hogy a nyomtatásnak ez a módja még a kezdet kezdetén van, hogy
bizonyára tökéletesedni fog ez is a fekete nyomás módjára, s hogy
kétségen kívül ez is fölmutathat majd Hetvezirs-eket, Barbonokat,
Piezreseket, Didókat stb. A mi nyomtatásunk is, már most is,
létezésének rövid ideje óta mennyit köszönhet már az udvari
könyvnyomdásznak, Clousier úrnak, aki minden érdek nélkül és
buzgósággal lát ef bennünket a legjobb tanácsokkal.
Megjegyezzük még, hogy a nyomtatásunk jelenlegi rend
szere mellett is, már egy rövidítési rendszert vezetünk be, amely
a könyvek terjedelmét lényegesen csökkenteni fogja. A jelen mü
elkészítése után, az új módszerrel való ldsérletképen a vakok szá
mára nyomtatott könyvvel fogunk a nyilvánosság elé lépni. Külön
ben is nagyon meg fogjuk müveinket válogatni és sajtónk alá csak
igazán érdemes és általában elismert müveket fogunk bocsátani,
Amit egyrészről a betűk nagysága miatt a könyv terjedelmén
bővítünk, azt másrészről a körültekintéssel végzett rövidítéssel
csökkenteni fogjuk, úgy hogy a vakok könyvtárai egy szép napon
mégis csak elfogják érni a jóizlésnek megfelelő alakot.
3. „Be kell ismernetek, hogy a vakjaitok lassan olvasnak,
s hogy a legtemperamentusabb beszéd is, az ő ajkaikon minden
hangulat nélkül elhalni látszik“.
Tény, hogy vakjaink lassan olvasnak. Mert növendékeink
amellett, hogy intézetünk fiatalsága miatt még nem lehettek abban
a helyzetben, hogy a kellő gyakorlatot elsajátítsák, a látók mel
lett még abban a hátrányban is vannak, hogy egyszerre csak egy
betűt láthatnak (ha ugyan szabad ezt a kifejezést használnunk),
melyhez hasonló helyzetben volna a mi olvasónk, ha a jelen
müvet egy kicsiny nyíláson átnézve olvasná. De reméljük, hogy
vakjaink az olvasás kellő begyakorlása és a fennt említett rövi
dítések alkalmazása mellett mégis csak gyorsabban fognak olvasni.
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Különben sohasem ringattuk magunkat avval a hiú reménnyel,
hogy növendékeinkből fejedelmi és tanszéki fölolvasókat fogunk
nevelni. Ha a vakok az olvasás által a tudományok elemeit elsajá
títják majd, ha az olvasásban unaloműző eszközt találnak, akkor
azt mondjuk, elértük célunkat, vágyunk beteljesedett.
4.
„De mi haszna a vaknak, ha elsajátítja a tudományokat?
Mi célból nyomtatnak a vakok számára könyveket ? Sohasem fog
ják ők a látók könyveit elolvasni. És végül hasznára lesznek-e
valaha a társadalomnak az ő ismereteikkel ?“
Engedjétek meg, hogy mi is néhány kérdést intézhessünk
hozzátok. Mi haszna annak, hogy a körülöttünk lakó összes né
peknek könyvekét nyomtatnak ? Olvassátok ti a chinai, a malabári,
a török, a perúi és ki tudja még mi minden nyelven nyomtatott
könyveket? Ti tehát Chinában, a Ganges partján, Törökország
ban, Perúban stb. országokban csak vakok volnátok.
Ami azt a hasznot illeti, amit a társadalom abból meríthet,
hogy ha a vakok megtanulnak olvasni, gyönyörűséggel rámutatok
az ismételten szerzett tapasztalatainkra, amelyekben a nagyközön
ség gyakorlataink alkalmával tanúként jelen volt. Itt azon vak
gyermekre célozunk, aki egy látó gyermeket olvasni tanít.1)
Hivatkozunk a Puyseaux-ból való vak példájára, aki a fiát
az olvasásra megtanította. Végül ti reátok hivatkozunk gyengéd
és becsüiésre méltó szülőkre, akiknek vak gyermekük született,
aki sohasem láthatta a nap fényét; mily jóleső elégtétel minekünk
az a tudat, hogy mérhetetlen fájdalmatokat legalább enyhíthetjük.
Igen, tanításunk célja egyrészt az, hogy ezen gyengéden szeretett
gyermekeknek legalább részben emberi életet biztosítsunk, másrészt
pedig az, hogy eszközt adjunk kezetekbe, hogy nekik kívánsá
gotok szerint való oly nevelést biztosíthassatok, amely egy ked
vező anyagi viszonyok között született gyermekekhez méltó. És
ti tudósok, akik szüntelenül a mi fölvilágositásunkon, oktatásun
kon fáradoztok 1 Ha majd nehéz munkátokban, — amely oktatá
sunknak van szentelve — elveszítitek látástokat, akkor engedjétek
meg nekünk, hogy nektek oly segédeszközt nyújtsunk, amely
') Különféle 1787 december 3-án megjelent tudósítások értelmében meg
kezdettük ugyanezen hó 5-én egy látó gyermeknek, egy vak által, az olvasás
ban való tanítását. A tanító kezében volt egy domború nyomású könyv, mi
közben a tanítvány kezében ugyanezen könyv volt látók számára való betűk
kel. Ez a gyermek haladását Versaillesben mutatta be a vakokkal együtt a ka
rácsonyi ünnepély alkalmával, ugyanezen évben.
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nekünk tanítástok jótéteményét, nektek pedig a gyümölcsökben
gazdag munka élvezetét még továbbra is biztosítsa.
Homeros, Belisar, Milton bizonyára nagyon örültek volna,
ha tnegvakulásuk után, a haza szolgálatának szentelhették volna
életüket.
V. Fejezet.

A vakoknak a saját használatra való könyvek nyomtatásáról.
Jelen fejezetben kizárólag a vakoknak a tapintási munkái
ban érvényesülő technikai részletekről van szó. (Michel, Dresden,
kinek nyomán e fordítás készült, csak jelzi, hogy miről szól a
jelen fejezet.)
VI. Fejezet.

A vakok nyomtatása látók számára.
Habár miénknek mondhatjuk azt a sikert, hogy a vakokat
képessé tettük, hogy saját használatukra való müveket nyom
tassanak, habár a jövőben a sajátjukat képező könyvtárakat nekünk
köszönhetik s ha az ő számukra készült könyvek segítségével a
tudományokban, nyelvekben, történelemben, földrajzban, mate
matikában, zenében stb.-ben oktatást nyernek, még sem mond
hatjuk el magunkról, hogy mi vagyunk az elsők, akik a vakok
nak mindezekre való tanítását megkisérlették, hogy a vakokat
gondolatainak papírra való vetésére képesítsék. Mi magunk láttunk
egy levelet, amelyet Paradies Teréz kisasszony sajátkezüleg írt
meg német nyelven, ciceroni betűkkel, egy az ő részére készült
gépen, amely gép Kempelen úr találmánya volt. Ezen levélben
a leggyengédebb érzelmek vannak kitűnő módon kifejezve.
Ez a kísérlet adta meg nekünk azt az eszmét, hogy a vako
kat a látók számára való nyomtatásra is képesítsük. Kísérletünket
a legjobb sikerek koronázták, amennyiben a legnagyobb könnyű
séggel nyomtatják a különféle hirdetéseket, nyugtákat stb. Leírjuk
nekik a készítendő nyomtatvány tartalmát egy egyágú vastollal,
a 111 fejezetben leírt módon, s az így készült kézirat után kisze
dik és nyomtatják a kívánt dolgot. Csak nagyon ritka esetben
nem érik el a vakok a kívánatos eredményt, ha a kellő begya
korlásra alkalmat és módot nyújtunk nekik. Tapasztalataink van
nak már aziránt, hogy a vakok kellő szak- és rendszerüséggel
végezik a szedést, a papiráztatást, a lehúzást stb. E tekintetben
különben a legkompetensebb bírákra, a párisi könyvnyomdászok
és a tudományos akadémia kedvező ítéletére hivatkozhatunk.

72

Kleiísch János
VII. Fejezel

A z írásról.
Bernouilli, aki egy fiatal leánykát megtanított írni, valamint
Weissenbourg úr, aki hetedik évében megvakulva teljesen magától
elsajátította az írást, példájukkal arra bátorítottak, hogy mi is tollat
adjunk növendékeink kezébe. De miután főíigyelmünket minden
kor oda irányítottuk, hogy növendékeink a tanultaknak gyakorlati
hasznát is vegyék, arra a gondolatra jutottunk, hogy igen külö
nös volna, ha növendékeink nem volnának képesek a saját írá
sukat elolvasni. Éppen azért készíttettünk vakjaink számára egy
egyágú, tehát hasítás nélküli hegyű vastollat, amely tollal tinta
nélkül egy vastag papírra írnak. A papíron az erős nyomás követ
keztében a papir ellenkező oldalán a betűk kidomborodnak, amit
azután az írással ellenkező irányban haladva, ujjaikkal kitapint
hatnak és elolvashatnak. Bármily csekély mértékben látszódjék is
ez az írás érezhetőnek, mégis elégséges a domborulata, különö
sen akkor, ha az íráshoz használt papírlap alá egy puha felületű
anyagot, így pl. több papírlapot, kartont vagy bőrdarabot teszünk.
Ezen körültekintő eljáráson kivül még azt is megtettük, hogy
az írott betüalakokat is öntettük s azokat a nyomtatáshoz szintén
használjuk, hogy növendékeink minél előbb megszokják az Írott
betüalakokat s hogy így őket a hasonlóságok fölfogására képesítsük.
Ha a vak a betűalakokat megszokta, akkor, hogy egyenes soro
kat írjon, már csak az szükséges, hogy az írópapirra egy keretet
helyezzünk, amely keret párhuzamosan haladó zsinórokkal van
ellátva. A zsinóroknak egymástól való távolságának körülbelül
kilenc vonalnyinak (lignes pied de Roi) kell lenniük. Ezek a pár
huzamos zsinórok sorvezetők gyanánt szolgálnak, miközben a
betűket balról jobbra haladva írja.
VIII. Fejezet.

A számolásról.
Csodáljuk úgy Saunderson, valamint Weissenbourg szellemes
táblázatait, de egyikét sem fogadtuk el. Miután a mi célunk a
vakoknak a látókkal való érintkezését és közlekedését minden
téren biztosítani, kötelességünknek tartottuk, hogy a látók mód
szerét itt is előnyben részesítsük. A mi növendékeink a számolás
ban is követhetők lépésről, lépésre.
Erre a célra fatáblácskákat készíttettünk, amelyekben négy-
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szögletes lyukacskák vannak, amelyekbe a számjegyek és pálcikák
helyezhetők el, s így a számolási példák különböző részei egy
mástól elkülöníthetők.
Ehhez még egy négy íióksorból álló szekrénykét csatoltunk.
A fiókokban vannak az összes számjegyek és a számtani
műveletek jelei. Ez a szekrény számolás közben a vaknak jobb
keze felé helyeztetik. Az egyetlen mutatkozó nagy nehézség volt,
az összes lehető törtek kifejezése annélkül, hogy a létező jeleket
szaporítsuk. Tíz nevezőt öntettünk a következő sorrendben : 0, 1,
2, 3 stb. 9 i g ; és ugyanúgy tíz számlálót, amelyek valamennyien
mozgathatók, úgy, hogy a nevező fölött elhelyezhetők legyenek.
Ezeknek a kombinátiojával növendékeink kifejezhetik az összes
törteket.
A mondottakból kitűnik, hogy rendszerünknek két előnye
van:
1. Egy családapa, vagy egy tanító könnyen taníthat vak
gyermekeket a számolásban.
2. Az így tanított gyermek is megfejtheti a látó gyermek által
megfejtett számtani föiadványí.
A vakoknak különben igen jó tehetségük van a számtanhoz,
úgy hogy gyakran megfigyelhettük, hogy a vakok pusztán fejbeli
számolással követvén a számolót, így is sokszor kijavították az
elkövetett tévedést.
IX. Fejezet.

A földrajzról.
A vakok részére használható térképeket Paradies Teréz kis
asszonynak köszönhetjük. Ő maga ezen ismeretét Weissenbourg
úrtól nyerte. Csodáljuk azonban, hogy egyikük sem vihette a
tudomány ezen ágának segédeszközeit a tökéletesség nagyobb
fokára.
Az egyes országok határait zsinórokkal jelzik, az országok
többi különböző részeit különböző módon fényezett homokkal,
a városokat pedig kisebb nagyobb üvegdarabkákkal különbözte
tik meg térképeiken egymástól. Mi megelégedtünk azzal, hogy
térképeinken a határokat vékony, kerek vassodronyokkal jelezzük,
az egyes részek alaki különbözősége, valamint azoknak nagy
ságra való különbsége segítik növendékeinket az egyes részek
nek egymástól való megkülönböztetésében.
Ezt a rendszert azért tarjuk a fentieknél jobbnak, mert az

74

Kleitsch János

eredeti térképeknek a sajtó segítségével a vakok számára való
előállítását igen nagy mértékben megkönnyíti. Azonkívül a vakok
által érezhető legkisebb részletek is igen könnyen előállíthatok
ezen a módon a vakok térképein. Növendékeink a térképek hasz
nálatát oly tökélyre vitték, hogy az embert bámulatba ejtik azon
biztonsággal, amellyel egy királyságot, egy tartományt, egy szi
getet fölismernek azokról, a mi módszerünk szerint a sajtón
készült papirtérképekről.
X. Fejezet.

A zenéről.
A vakok számára való nevelési rendszerünk tervezeténél
kezdetben csak holmi oly mellékes tárgynak tekintettük a zenét,
amely majd alkalmas leend a munkában elfáradt vakot fölüdíteni.
De a vakok legtöbbjének természetadta zenetehetsége, amely őket
a művészet ezen ága felé vonzza, azok az anyagi források, ame
lyeket éppen zeneismeretük nyit meg számukra, s biztosíthatja
önfenntartásukat, az érdeklődés, amelyeket a zene a tanításainkon
résztvevő vakokban kelt, mindezek arra kényszerítettek bennün
ket, hogy saját nézetünket az általános boldogulás elvének áldo
zatul hozzuk.
A vakoknak a zeneművészethez természetadta tehetségük
van. Tekintélyes a száma azoknak a vakoknak, akik a fenntartá
sukhoz szükséges anyagi eszközökkel nem rendelkeznek, s a
szükségtől űzve megragadják azt a foglalkozást, amelyhez haj
lamuk különben is erősen vonzza. Kétségen kívül áll, hogy csak
erkölcsi gyengeségnek tulajdonítható, ha egyesek annyira lesülyedtek, hogy az utcákat végig járják, hogy ajíóról-ajtóra járva
valamely elhanyagolt hangszer segítségével, vagy a hallást veszé
lyeztető rettenetes hanggal énekelve, csekély adományt erőszakol
janak ki, amit gyakran azzal a kéréssel kapnak meg, hogy kímé
letesek legyenek.
Mások, akik kevésbbé szerencsétlenek és valamely gazda
gabb segélyforrásokat megnyitó hangszernek szentelhetik magu
kat, a zenei pályán kiváló emberek, egy Coupezin, egy Ballatre,
egy Sejau, egy Miroir, egy Carpentier nyomdokait követik.1)
■) Közismertek a Notre-Dame de Bontie Nouvilie vak orgonistájának,
Chauvet úrnak az érdemei. Franciaországban számos olyan vak van, akinek a
zenei tehetsége megerősít a zene terén növendékeinkhez fűzött reményeinkben.
Nagy megelégedésünkre szolgálna, ha a zene a szerencsétlenek egy részének
a mindennapi kenyeret biztosítaná és a vakok iránti jótéteményre általános
buzdítással szolgálna.
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Intézetünk nemcsak alkalmat nyújt növendékeinek a zene
tanulására, hanem egyszersmind művészetük gyakorlati értékesíté
sében is segítségükre van. Eddigelé csak hallás után tanulhatták
meg az előadásra szánt darabot, mi azonban a zenéhez éppen
úgy, mint az íráshoz jegyeket öntettünk, amelyekkel a zenében
előforduló összes jelzéseket képesek vagyunk kifejezni s így a
kotaírást is előállíthatjuk domború írással.
Domború nyomású kotáink segítségével a vak mindazon
dolgokat megtanulhatja, amelyekkel zeneismereteit bővíteni akarja.1)
Ízlése szerint való könyvtárat is gyűjthet a legjobb zene
művekből és a saját zsenialitásának gyümölcseit is megörökítheti
számunkra.2)
A rendkívüli gyakorlatul bevezetett zenét illetőleg kérjük
olvasóinkat, hogy azokat csak felfrissítő szabad foglalkozásnak
tekintsék, amit növendékeinknek megengedni kénytelenek voltunk.
Intézetünk tulajdonképen olyan műhely, ahol művészek és
kézművesek dolgoznak, akik időről időre a zenével frissítik föl
kedélyüket és teszik élénkebbé mindennapi foglalkozásukat. Egyes
zenedaraboknak a nyilvánosság előtt való előadását sem tagadtuk
meg tőlük annál kevésbbé, minthogy a jóitevők legtöbbjei, akik
ezeken az előadásokon jelen voltak, az ilyen zeneelőadások meg
hallgatása alkalmával a legnagyobb rnegilletődést mutatták.
XI. Fejezet.

A kézműjoglalkozásokról.
Intézetünk keletkezése előtt arra törekedtek egyes vakok,
hogy a tétlenség nyűge alúl, melyre szomorú sorsuk által kár
hoztatva voltak, fölszabadítsák magukat. Miután meg voltunk róla
győződve, hogy ezek többféle kézműfoglalkozásra képesek, most
‘) Ismeretes a vakok emlékezetének biztossága és gyorsasága. Ismert
továbbá kiváló fölfogó képességük, amelyet közülök a legtöbben a nehéz szel
lemi műveleteknél elárulnak. Ezek a képességek oly bámulatosak, hogy az
ember szinte kételkedik a természet mostohaságában, s azon gondolkodik, hogy
a természetnek e kártalanítási törekvése nem multa-e fölül a mostohaságát*
amellyel a szerencsétleneket megfosztotta látásuktól.
2) Paradies kisasszony, ki Párisban léte alkalmával a zeneszerzés tanul
mányával foglalkozott és a többek közt az akkordok jegyzésére alkalmas jegye
ket keresett, nagy örömmel fogadta az ezlrányú kísérletünket. Nagyon sajnál
juk, hogy Párisból való hirtelen elutazása miatt nem juthattunk odáig, hogy
kísérletünk eredményét bemutathattuk volna, hogy egyszersmind segítségére
is lehettünk volna abban, hogy tanulmányait papiron is flxirozhatta volna.
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már alkalmas munkák kiválasztására kellett gondolnunk. Ilyen
alkalmas foglalkozás volt a fonás.1) Sikerült vakjainkat annyira
vinnünk, hogy a készült fonalakból sodronyokat, azokból pedig
öveket készítettek. A csipkeverésben, fonásban, kötésben, varrás
ban és a könyvkötésben tett kísérletek örvendetesen sikerültek s
inkább munkásokban, mint munkában volt hiányunk.
Igen sok azoknak a háziiparoknak a száma, amelyek nyu
godtan és eredményesen a szemük világától megfosztott szeren
csétlenekre bízhatók. Ezen első kísérletek után mindent elkövet
tünk, hogy minden szegénysorsú szülőktől származó vak gyer
meknek olyan foglalkozást nyújtsunk, amely majdan a mindennapi
kenyerét biztosítsa. Ezen a módon ki fogjuk irtani a koldulást a
vakok köréből és ezen az alapon fogjuk megvalósítani nevelési
tervünket a maga egészében és legkisebb részleteiben is.
XII. Fejezet.

A vakok tanításának módszeréről és párhuzam a vakok és a
siketnémák tanítása között.
Miután a legfőbb célunk a vakok tanításának módját és
eszközeit egyszerűsíteni, amit itt bemutatni igyekszünk, most
azzal a föltevéssel hízelgünk magunknak, hogy sikerült fejtegeté
seink által a vakok nevelési módját mindenki részére érthetővé
tenni. A vakok nevelése különben elég könnyű feladat, csak
erős kitartást kíván a tanító részéről. Erre a pontra vonatkozóan
tehát nem kell különösebb tanáccsal szolgálnunk.
Domború könyveink segítségével mindenki megtaníthatja a
vakokat az olvasásra. A mi sajtónk alul kikerült zeneművek segít
ségével minden zenetanár adhat nekik órát a művészet ezen
ágában. Egy vastollal, fatáblácskákkal, mozgatható betűkkel és
számjegyekkel, amelyek a nriéink mintájára készültek, mindenki
megtaníthatja őket írni és számolni. A földrajz tanításához csak
domború térképek szükségesek; éppen úgy állunk a többi
tantárgyak tanításával is.2)
’) Növendékeink egy Hildebrand S. mechanikus gépén fonnak. A vakok
közül egyjk hajtja a főkereket, amely több kereket hoz mozgásba. Ezeknek a
forgását a fonó a szükséghez mérten gyorsíthatja, vagy lassíthatja anélkül, hogy
a gépezet működésében zavar mutatkoznék.
2) Örömmel vállaljuk a vakok tanításához szükséges taneszközök elké
szítését a külföldi vakok részére is. A könyvek és zeneművek növendékeink
által készíttetnek és a tiszta jövedelem őket illeti meg. Mihelyt a legszüksége
sebb dolgok előállításával elkészülünk, a vakok számára való játékok és
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A vakok tanítására vonatkozó fejtegetéseinket a vakok és a
siketnémák tanításának összehasonlításával zárjuk le. Bármily
csodálatosaknak tűnjenek is a nagyközönség szemében tanításunk
eredményei, távol vagyunk attól, hogy a túlbuzgóságban nekünk
Ítélt elismerést a mi javunkra elkönyveljük úgy, hogy a túl
buzgókkal együtt a siketnémák oktatása fölött pálcát törjünk.
Mi a siketnémák oktatását művészetnek nevezzük, amely
hihetetlennek látszik azoknak, akik nem lehettek szemtanúi azok
nak a szép eredményeknek, amelyeket az erényes pap, — aki
egyszersmind alapvetője ezen oktatási ágnak — a siketnémák
tanításában elért, amely eredményeknek értékét és nehézségét
még a szemtanuk nagy része sem tudta fölismerni és kellőleg
értékelni. Lehetetlen e tanítás nehézségeit és értékét föl nem
ismerni, ha azt lépésről lépésre követjük a kezdet pillanatától,
ahol a növendékekkel az első jeleket megakarja értetni.
Ugyan mondják meg nekünk, hogy minő varázserővel
érteti meg a sikettel a különféle szóbeli formákat (Verbaiformen) ?
Mondják meg nekünk, miként viszi be a metaphysikai fogalmakat
az ő lelkűkbe? Mely csodálatos titokkal érteti meg ajkainak néma
mozgását és a velük való, habár teljesen hangnélküli, de mégis
kifejezésteljes beszélgetését?
Be kell látni, hogy a lélekben új fogalmakat kelteni, még
pedig munkák és gesztusok segítségével jóval nehezebb feladat,
mint a hallás és a gyakorlott tapintás segítségével fogalmakat ön
tudatra hozni, amelyek már-már állandósítva vannak.
A vágy kényszerítő hatása alatt már régen óhajtottuk Abbé
de l’Epée úrnak az elismerésnek ezen koszorúját átnyújtani, azért
boldognak érezzük magunkat, hogy ilyen kedvező alkalommal
megtehettük ezt; erősen bízunk abban, hogy olvasóink teljes
mértékben elfogják ismerni és méltányolni ezen elismerés jogo
sultságát
XIII. Fejezet.

A nyelvekről, matematikáról, történelemről stb.
Minden tárgyak tanításában az általunk készített könyvek
igen nagy szolgálatokat tehetnek. A nyelvek, a matematika, a tör
ténelem stb. elemei első kötetei lesznek a vakok könyvtárának.
mindenféle nekik megfelelő szórakoztató eszközökkel és módozatokkal fogunk
foglalkozni, arra törekedvén, hogy őket önállóságra neveljük, hogy vezetőre
ne szoruljanak.
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Azok a könyvek, amelyeket ők maguk fognak Írni, s amelyek a
közönség tetszésével találkoznak, méltán ezek mellé fognak
sorakozni. Gondunk lesz majd arra, hogy olyan könyvekkel
egészítsük ki e könyvtárt — mindenkor súlyt helyezvén arra,
hogy növendékeink tanulmányai a valláson alapuljanak, — hogy
azok tartalma növendékeink értelmének és szivének diszéül szol
gáljon.
Ezekhez hasonló alapelvek segítségével kötelességük hü
teljesítésére és jóltevőik iránti hálaadatosságra fogjuk növendé
keinket nevelni.
Miután a történelem legérdekesebb részeivel örömet okozunk
nekik, megfogjuk velük ismertetni a francia történelmet, hogy bol
dogítsa őkel az a tudat, hogy ők is franciák. A francia történelem
legfontosabb évszámait és napjait, valamint a harci cselekedetek
mellett kiemelhető nemes tetteket eltörülhetetlenül fogjuk emléke
zetükbe vésni.
Mindenek előtt föl fogjuk a figyelmüket arra hívni, hogy
e franciák mindenkoron a királyukhoz való rendíthetetlen hűség
gel tüntették ki magukat. És egy olyan uralkodónak, aki személyi
sége, igazságossága, jótékonysága és hatalma által ezt az örökölt
rendíthetetlen ragaszkodást csak fokozhatja, ennek a hűséges
leírásnak hatása alatt ők is át fogják érezni, hogy a nemzetet leg
inkább boldogító állapot az, amidőn az alattvalók milliói egy
közös parancsolónak való engedelmességükben az uralkodót egy
óriási család gyengéd atyjának tekintik.

A németországi vak- és siketnéma gyermekek
iskolakötelezettségének törvénytervezete.
Fordította: Michels Fütöp.

Mi Vilmos, Isten kegyelméből Poroszország királya, stb. a
monarchia mindkét házának hozzájárulásával a következőket ren
deljük :
1.
§. Vak gyermekek a hatodik, siketnéma gyermekek a hete
dik életév betöltése után, ha elegendően fejlettek és képezhetők,
kötelesek a vakok, illetőleg siketnémák intézeteiben tartott oktatá
son résztvenni.
A testi fejődésben visszamaradt vak- és siketnéma gyerme
kek ebbeli kötelezettségük megkezdését 3 évvel elhalaszthatják.
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E törvény értelmében azon gyermekek is siketnémáknak
tekintendők, akik később siketültek meg, vagy akiknek hallási
képessége oly csekély, hogy siketnémáknak tekinthetők.
A gyermekek tankötelezettsége addig tart, amíg oktatásukról
más utón gondoskodás nem történik.
2. §. A tankötelezettség a vak gyermeknél a 14., siketnémák
nál pedig a 15. életév betöltését követő évzáró vizsgáig tart.
A Schulaufsichtsbehörde-nek1) jogában áll, oly vak és siket
néma gyermekek iskolakötelezettségét a 17., illetve a 18. életév
betöltését követő évzáró vizsgáig kitolni, akik az oktatás célját
még el nem érték, testi és szellemi fejlettségüknél fogva azonban
még elérhetik. Ugyancsak jogában áll a Schulaufsichtsbehörde-nek
a vak és siketnéma gyermekek elbocsájtását az ezen § alatt meg
jelölt életkoruknál hamarább is elrendelni, ha testi és szellemi fej
lettségüknél fogva a további iskolalátogatás a gyermekre nézve
káros, vagy felesleges volna.
3. §. A beiskoláztatás fölött az illetékes szakemberek véle
ménye alapján a Schulaufsichtsbehörde határoz, ha a vak, illetőleg
siketnéma tanköteles lakóhelyén látogathatja a megfelelő intézetet.
A Kommunalverband2) köteles a gyermekeket felvétetni és
oktatásukról gondoskodni.
A tanítás díjtalan.
4. §. A Schulaufsichtsbehörde nek jogában áll azon szülők
vagy gyámok ellen, akik jelen törvény 3. §-a rendelkezéseinek
eleget nem tesznek, az elemi iskolai tankötelezettségnek fegyelmi
határozatait érvényesíteni.
5. §. Azon gyermekek, akik az évi felvételi határidő után,
de 3 hónapon belül töltik be iskolaköteles életkorukat, kivételképen
már az előző felvétel alkalmával is felvehetők. Ez esetben elbocsájtásuk 8 évi iskolalátogatás után előbb is történhetik, mint azt
a 2. §. meghatározza.
ő. §. Az 1. §-ban meghatározott azon tanköteles vak- és
siketnéma gyermekek, akik lakóhelyükön (3. §.) helyi megfelelő
intézetek hiányában nem részesülhetnek tanításban, akiknek okta
tásáról más utón sem történik megfelelő gondoskodás, távolabb
eső vakok, illetőleg siketnémák intézeteiben, vagy oly helyen helyezendők el, ahonnan a megfelelő intézetet látogathatják.
Ezen gyermekek eltartásáról a tanköteles kortól kezdve a
') Megfelelhet a tanfelügyelőségnek.
2) Megfelelhetne egy országos szegényalapnak.
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Schulaufsichtsbehörde gondoskodik. E rendelkezés előtt megbízandó
a körorvos a gyermek megvizsgálásával.
E rendelkezések végrehajtása a Kommunalverband (8. §.)
kötelessége a 9. ff. §§. értelmében
7. §. A Schulaufsichtsbehörde (6. §., 2. bekezdés) rendelke
zései ellen a szülő, vagy gyám és a Kommunalverband 2 héten
belül felfolyamodással élhet. A felebbezés fölött a Kreis- (Stadt-)
Ausschuss1) határoz. Illetékes azon Kreis (Stadt-) Ausschuss,
melynek körzetébe a szülők lakóhelye tartozik; szülők nem létében
azon Kreis- (Stadt) Ausschuss, melynek körzetében a gyermek
lakóhelye van.
Kötelessége a Kreis- (Stadt-) Ausschuss-nak, ha nem ütközik
nehézségekbe a határozathozás előtt a szülőt, vagy gyámot meg
hallgatni. Jogában áll más személyeket is, mint a körorvost, az
az illetékes vak, illetőleg siketnéma intézet vezetőjét, a helyi iskola
gondnokot, a helyi plébánost, a tanítót és a községi bírót is mint
szakértőt, illetőleg tanukat szükség szerint hivatalos eskü alatt
kihallgatni. Egyebekben a Kreis- (Stadt-) Ausschuss eljárása fölött
az általános közigazgatási törvény 1883. évi julius 30-iki 115. 126.
§§-ai állanak.
A határozat a gyermek törvényes képviselőjének, a Schulaufsichtsbehörde-nek és az illetékes Kommunalverbandnak tudo
mására adandó. (8. §, 2. szakasza.)
A 3. §, alatt említett illetékes tényezők felfolyamodási joggal
élhetnek, a törvényes képviselő azonban csak akkor, ha a Kreis
stadt-) Ausschuss áltál hozott végzés a Schulaufsichtsbehörde
határozatát fentartja. A felebbezés elintézéséig az e tárgyra vonat
kozó rendelkezések végre nem hajthatók.
8. §. A végérvényes határozat keresztülvitelét a Schulaufsichts
behörde rendeli el. Teljesítésére a Kommunalverband köteles.
Illetékes azon siketnémák és vakok oktatását intéző Kommunal
verband, amelynek körzetében az illető Kreis- (Stadt-) Ausschuss
székel.
9. §. A Kommunalverband határozza meg, hogy mely intézetbe
vétessék fel a gyermek. Ha különleges okok nem forognak fenn,
akkor a gyermek a legközelebbi intézethez utasítandó felvételre.
A gyermek intézetbe szállításáról, annak törvényes képvise
lője gondoskodik. Ha a beszállítás a felvételi értesítéstől számított
négy héten belül meg nem történnék, akkor a gyermek intézetbe
') Megfelelhetne városi, vagy járási képviselőtestületnek.
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beszállítását a Schulaufsichtsbehörde az illetékes rendőrség közbe
jöttével rendeli el.
10. §. A Kommunalverband köteles a gyermek elhelyezésé
ről, az elhelyezést elrendelő Kreis- (Stadt-) Ausschuss-t és a Schul
aufsichtsbehörden értesíteni.
A Schulaufsichtsbehörde-nek jogában áll azon szülő, gyám
vagy hozzátartozó ellen a 4. §-ban megjelölt büntető módozatokat
igénybe venni, aki a Schulaufsichtsbehörde előzetes tudta és engedelme nélkül a gyermeket az iskolalátogatástól elvonja, vagy ahhoz
engendőképen nem ösztönzi.
11. §. Vak- illetve siketnéma gyermekek csak akkor bocsájthatók el az intézet kötelékéből, ha a 2. §. 1. vagy 2. szakasza
értelmében iskolakötelezettségüknek eleget tettek, vagy ha az okta
tás célja az illetőkre nézve más utón biztosíttatik, vagy ha az ok,
melynél fogva a gyermek az illető intézet látogatására köteleztetett,
megszűnt.
A gyermekek elbocsájtását a Kommunalverband rendeletére,
a szülő-, illetőleg gyám kérésére a Schulaufsichtsbehörde eszközli,
de saját kezdeményezésére hivatalból is eszközölheti.
A Schulaufsichtsbehörde-nek az elbocsájtást ellenző véleménye
ellen a gyermek fentnevezett hozzátartozói 2 héten belül a 7. §.
rendelkezései értelmében felebbezhetnek.
12. §. A gyermek intézetbe szállításának, szabályszerinti ruha
neművel való ellátásának, az intézetből való elszállításának, valamint
az intézetben elhalt gyermek temetésének költségeit azon községi
szegényalap viseli, amely községi illetőségű a gyermek. Ha ilyen
szegényalap az illetőségi községben nincs, akkor ezen költségek
a Kommunalverband-ot terhelik. Az eltartási, továbbá a neveléssel
és oktatással járó többi költségeket az illetékes Kommunalverbandok viselik.
Jogában áll a Kommunalverband-nak a felmerült költségeket
a gyermektől, illetőleg a polgári törvény értelmében a gyermek
eltartására kötelezettől behajtani. Az általánosi gazgatással, az épít
kezéssel, a Kommunalverbandok által létesített intézetek rendtartá
sával, valamint a nevelésről és tanításról való gondoskodással járó
kiadások itt nem vétetnek figyelembe.
A községi szegényalapok is ugyanazon joggal rendelkeznek,
a nekik felmerült költségek behajtását illetőleg, mint a „Kommunal
verband „-ok. Ha ezen igény ki nem elégíttetik, akkor e fölött a
Kommunalverband, illetőleg a községi szegényalap kérésére a
Kreis- (Stadt-) Ausschuss határoz.
M agyar G yó g y p edagógia.
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A Kommunalverbandnak (országos szegényalap) a felvételre
szoruló vak- vagy siketnéma gyermekekért járó pótkövetelései az
1891. évi julius 11-iki törvény 11. §§. ff. szakaszát nem érintik.
14. §. A Kommunalverbandok kötelesek a törvény életbe
léptetéséhez szükséges rendeleteket kiadni. Ily rendeletek azonban
csak az 1875. évi junius 29-iki tartományi rendtartás 120. §-a szelle
mében alkalmazhatók. Ezen rendeletek a visszatérítendő költségek
nagyságát is kell hogy meghatározzák.
15. §. A Schulaufsichtsbehörde illetékességét a vallás és közoktatásügyi miniszter határozza meg. E törvény életbeléptetésével
a vallás és közoktatásügyi, valamint a belügyminisztérium van
megbízva.
16. §. E törvény 1912. évi április 1-én lép életbe.
Hitelesíttetett.
Az 1910. évi dec. 28-án kelt legfelsőbb rendelet megengedi,
hogy e törvény legközelebb a felsőházhoz terjesztessék fel.
A németországi vak- és siketnéma gyermekek tankötelezettségére
vonatkozó törvénytervezet megokolása.
A fogyatékos érzékű egyénekről való növekvő gondoskodás
már évekkel ezelőtt azt a tapasztalatot eredményezte, mely szüksé
gessé tette, hogy oly módok és eszközök kerestessenek, melyek
a vakok- illetőleg siketnémák oktatásának általánosítását lehetővé
teszik. Nagyon sajnáiatraméltók azon szerencsétlenek, akik minden
szellemi és erkölcsi képzés nélkül nőnek fel. Legtöbbször nyűgei
hozzátartozóiknak és terhei a szegényalapoknak.
Az elemi népiskola látogatása a legtöbb esetben sem a vak,
sem a siketnéma gyermekre nézve nem jár semmiféle haszonnal,
mivel az épérzékünek szánt oktatás menetét nem tudják követni.
A tapasztalat is azt bizonyítja, hogy a vakság, valamint a siket
némaság hátrányos befolyást gyakorol a gyermek kedélyére és
testi fejlődésére. Tehát nemcsak gondos testápolásra, hanem oly
nevelői beavatkozásra van szükségük, amely kizárja a szigorúbb
fegyelmi eszközöket. E mellett az iskola kötelessége az is, hogy
a négyérzékű gyermekek felfogási képességét növelje. A szülői
nevelés és tanítás nagy részét is az iskola kell, hogy végezze.
Ezért oly szakezerűen felszerelt iskolákra van szükség, amilyenek
v vakok-, illetőleg siketnémák intézetei. A vakok intézetei kivétel
nélkül kötélverő-, kosárfonó-, könyvkötő-, kefekötő- és asztalos
műhelyekkel vannak ellátva és így ezen foglalkozások elvégzésére
szükséges a kéz ügyesítése. A siketnémák szakoktatása különös-
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képen van berendezve. Egy, most már több mint száz éves mun
kásságnak eredménye, hogy a siketnémaoktatás német módszere
visszaadja a növendékek beszédképességét. A növendékek leol
vassák a szavakat oktatójuk szájáról és utánozzák azokat. Az erre
vonatkozó tapasztalatok oly eredményekre vezettek, amelyek min
den korábbi várakozást felülmúltak. Az oktatás mai fejlettségének
sikerült a siketnéma- illetőleg vak gyermekeket annyira képezni,
hogy az épérzéküeknek sajátos önállóságát elérhetik és keresetképes iparosokká válhatnak. Az államok erkölcsi kötelessége tehát
törvényhozás útján arról gondoskodni, hogy a sorstól sújtott sze
rencsétlenek, képezhetőségüknek megfelelő nevelőoktatásban része
süljenek, hogy így a társadalomnak megelégedett és hasznos tag
jai lehessenek. Evégből Németország egyes tartományai már évek
kel ezelőtt kötelezővé tették a fogyatékos érzékű gyermekekre
nézve a különleges oktatásokra szolgáló intézetek látogatását. Ilyen
törvényei vannak: Szászországnak (1874. május 28.) Oldenburg
nagyhercegségnek (1876. évi január 18.), Szász-Goburg-Gotha
nagyhercegségnek (1877. évi május 18.), Anhalt hercegségnek (1884.
évi április 1.), Szász-Meiningen hercegségnek (1887. évi február
18,), Lübecknek (1888. évi március 19.), Braunschweig hercegség
nek (1894. évi március 30.), Bremennek (1898. évi julius Ív) és
Baden nagyhercegségnek (1902. évi augusztus 11.)
Poroszországban a négyérzékű gyermekek még nincsenek
tankötelezettségnek alávetve. Csak a Schleswig-Holsteini tartomány
ban mondta ki némi korlátozással az 1805. évi november 8-iki
rendelet (A rendeletek chronologiai gyűjteménye 291. old.) azt,
hogy minden 15 éven aluli siketnéma siketnéma-intézetben helye
zendő el és oktatásban részesítendő. A többi 11 tartományban
ilyennemű intézkedés nem történt, tehát ezekben nem is kötelez
hetők a szülők, hogy siketnéma, illetőleg vak gyermekeiket a nekik
megfelelő intézetbe járassák. Az eddigi törvényhozás szerint, de
különösen az 1900. évi julius 2. t.-c. 1 §-a értelmében csak akkor
kerül kötelezőleg valamely siketnéma, illetőleg vak gyermek a
neki megfelelő intézetbe, ha gondnoksági neveltetésre utaltatik,
vagy pedig polgári gyámhatósági törvény 1838-ik és 1666-ik §§-ai
vonatkozó rendeletéi alapján.
A gondnoksági neveltetésre vonatkozó 1900. évi december
18-iki törvény körülbelül reá mutat arra a nagy felellőségre, amely
az atyára, vagy a szülői jogokat és kötelességeket gyakorló ayára
háramlik akkor, ha a fogyatékos érzékű gyermekük ápoltatására
és nevelő-oktatására kínálkozó alkalmat határozottan visszautasítják,
6*
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vagy ha gyermekük fölött szülői jogukat és kötelességüket rosszul
alkalmazzák, mivel ezáltal gyermekük testi-, vagy szellemi jóléte
kétségtelenül szenved. Ezért ilyen esetekre a gondnoksági neve
lésre való utasítást szükségszerűnek jelzi a fenti törvény. A kamara
törvény ezt a nézetet nemcsak ismételten megerősítette, hanem
kibővítette azzal, hogy a gyámhatósági rendelet 1666. §. 1. szaka
szának 1. vagy 2. mondata értelmében, adott esetből kifolyólag
felhatalmaztatta a gyámhatóságot, hogy fogyatékos érzékű gyer
mekeknek a szülőktől való elválasztását és megfelelő intézetbe
való utalását elhatározhatja és elrendelheti, hogy ezáltal elejét
vehesse a szülői ellenzésnek. (Lásd: a kamarabiróság 1901. évi
november 18-iki és 1901. évi október 14-iki határozatait, a dönt
vénytár XXIII. Bd. A. kötetének 32. és 50. oldalain; ugyancsak az
1903. évi julius 22-iki és április 8-iki határozatait a döntvénytár
Bd. XXVI. A. kötete 28-ik és 188ik oldalain; és az 1908. évi julius
2-iki határozatot a döntvénytár Bd. XXXVI. A. kötete 10-ik oldalán)
Ez által úgy tetszett, hogy megfelelő intézkedés tétetett, amely
elégséges lett volna a vak- illetőleg a siketnéma gyermekek tan
kötelezettségének hiányát pótolja. Habár az 1906. évi julius 19 iki
rendelet. (Zentralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1906. évfolya
mának 700. oldala.) az 1900. évi julius 2-án kiadott és a gond
noksági nevelésre vonatkozó törvény 4. §-ának 1-ső pontjában
megjelölt tisztviselőket utasította, hogy minden esetről (t. i. hogy
a szülők ellenzik fogyatékos gyermekeik iskoláztatását) ha tudomá
sukra jutnak, tegyenek jelentést a gyámhatóságnál; habár ezen
intézkedésnek elég is tétetett, mégis elégtelennek bizonyult ez az
intézkedés. A tényállások számtalan esetben nem voltak alkalmasak
a gyermek gondnoksági neveltetésének keresztülvitelére és a gyám
hatóságnak a polgári törvénykönyv 1666. és 1838. §§-ain alapuló
intézkedései miatt, nehézségek támadtak az intézetben elhelyezett
gyermekek eltartási költségeit illetőleg, ha azok nem voltak a gyer
mek vagyonából fedezhetők.
Az 1875. évi julius 8-iki költségadományi törvény 4. §-a
(Törvénytár 497. old.) értelmében kötelessége ugyan a tartományi
szövetségnek a siketnémák- vakok- és gyengeelméjüek ügyét gyámolítani, arra azonban, hogy siketnémákat és vakokat ingyen
oktatásban részesíttessen, nem köteles. Csak ha a gyermek gond
noksági nevelésre utasított, köteles a Kommunalverband (azaz a
Hessen-nassaui tartományi szövetség, Cassel és Wiesbaden járási
szövetségei, a Lauenburgi és Hohenzollerni orsz. szegényalapok,
valamint Berlin körzete) az 1900. évi julius 2-án kelt törvény 14,
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és 15. §§-ai értelmében a nevelés és eltartás költségeit viselni. Miu
tán a Kommunaiverbandok azonban általában csak a felvétellel és
az esetleges orvosi ápolással járó terhek viselésére kötelesek a
vonatkozó törvények értelmében; azért a gyámhatóság rendeletéi,
az eltartási díjak fedezésére köteles egyesületek hiányában, nem
voltak minden esetben keresztülvihetők. Azonkívül a gyámható
ságnak tett jelentések egy negyed részénél nem volt keresztül
vihető a gyermeknek gondnoksági neveltetésre való utasítása,
mivel a törvény értelmében a tényállások nem voltak elégségesek.
Innen van az, hogy dacára a gyámhatóság többszöri eredményes
közbelépésének és dacára a tartományi gondnokság segítségének
mégis több száz azon 6— 14 éves siketnéma és vak száma, aki
megfelelő iskolai oktatás nélkül nő fel. Nem számítva azon fogya
tékos érzékű gyermekek nagy tömegét, akik tankötelezettség hiá
nyában csak hiányos és befejezetlen képzést nyertek; vagy azért
mert későn kerültek már az intézetekbe, vagy mert idő előtt kivé
tettek azokból, vagy mert megokolatlan gyakori mulasztásuk által
előmenetelükben visszamaradtak.
A siketnémák, illetőleg vakok intézeteinek szakpedagógiai
beavatkozása kivétel nélkül minden reászorulóra nézve csak úgy
biztosítható, ha ezen gyermekek tankötelezettsége a törvény által
mondatik ki. Ezt volna hivatva szolgálni a jelen törvénytervezet.
Nagy áldozatokat nem fog követelni a törvény a négyérzékű
gyermekek neveltetésével és oktatásával megbízott hatóságoktól,
mert úgy a tartományi szövetség, valamint jótékony magánosok
részéről már úgyszólván kielégítő gondoskodás történt megfelelő
számú vakok és siketnémák intézeteinek alapítására, felszerelésére
és fentartására. Csak még Felső Sziléziában, ahol a siketnémák
száma az utóbbi időben nyakszirt merevedés járványa miatt tete
mesen szaporodott, szükségesek további intézkedések. De a tar
tományi szövetség már itt is megadta a módokat és eszközöket
siketnéma intézetek szaporítására.
Az 1905. évi december 1-én tartott népszámlálás adatai
szerint Poroszországban 10979 férfi
10040 nő
Összesen: 21019 vak egyén van.
Ezek közül 454 férfi és
423 nő
összesen
877 egyén másféle fogyatékosságban is szenvedett.
Közülök 144 vaksiket, 199 elmebeteg vak, 455 gyengetehetségű
vak és 79 gyengetehetségű vaksiketnéma.
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Kizárólag csak vakságban tehát 10525 férfi és
9617 nő
összesen 20142 egyén szenvedett.
Ezek közül 5—15 éves volt

726 fiú és
548 leány
összesen 1274 gyermek.

Ha már most egy tanévre 127 gyermeket számítanak, akkor
alapul véve a törvénytervezetben meghatározott 8 évi oktatási időt,
1016 vak gyermek tartós iskoláztatására van szükség Poroszországban.
Az iskolaköteles vak gyermekek felvételére jelenleg 16 vakok
intézete áll fenn, amelyekben. 1906. évi junius 20-án 893 tanuló
és 800 iparostanuló volt elhelyezve. A 6— 14. éves korban volt
688 gyermek.
A nevezett időben tehát 1016-ból kivonva
688-at
összesen 326 vak gyermek nem részesült
oktatásban.
Ugyancsak az 1905. évi december 1-én tartott népszámlálás
alkalmával 33567 siketnéma egyén létezett Poroszországban; kizá
rólag csak siketnémasággal sújtott volt 17058 férfi és
14602 nő
összesen 31660 egyén;
míg 1038 férfi és
869 nő
összesen 1907 egyén a siketnémaságon kívül más fogyatékosság
gal is volt sújtva. Ezek között volt 1684 gyengetehetségü és
elmebeteg siketnéma és 144 vaksiketnéma (ezek már fent a vakok
nál is számbavétettek). Volt még 79 gyengetehetségű vaksiket
néma is.
A csak siketnéma egyének közül az 5— 15 éves korban
volt 3036 fiú és
2564 leány, tehát
összesen 5600 gyermek.
Ha évenkint iskoláztatásra 560 gyermeket számítanak, akkor
8 évre 4480 gyermek esik.
Az 1906. évi junius 20-iki statistikai adatok szerint a poroszországi siketnémaintézetek a következőképen voltak látogatva:
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I. A 43 nyilvános siketnémaintézetet látogatta 2134 fiú és
_1768 leány
összesen 3902 gyermek.
Ezek közül a 6— 14 éves korban volt 1823 fiú és
1510 leány
összesen 3333 gyermek.
II. A 3 magánintézetben (Weissensee, Liegnitz, Ratibor)
volt 227 fiú és
196 leány
összesen 423 növendék, kik közül a 6—14 éves korban volt
227 fiú és
196 leány
összesen 423 siketnéma gyermek. Tehát a fent említett statistikai
kimutatás szerint 3759, 6—14 éves siketnéma gyermek részesült
rendszeresen oktatásban. Oktatásban nem részesült ugyanakkor
4480-ból kivonva
3756-ot
724 siketnéma gyermek.
Az 1909. évi julius 1-én kiadott újabb statisztikai adatok sze
rint intézeti oktatásban nem részesült 186 rendes tehetségű és
92 gyengetehetségü vak, valamint 744 siketnéma és 788 nagyot
halló, 5—15 éves korú, tehát tanköteles gyermek. Ezeken kivül
találtatott 45 képezhetetlen tanköteles korú vak, valamint 313 gyenge
elméjű siketnéma és 101 gyengeelméjű nagyothalló gyermek. Ezek
tehát nem is vehetők figyelembe az intézetekben történő felvételek
alkalmával.
Ezen statisztikai adatokból kitetszik, hogy tekintve az intéze
tek számát és látogatottságukat, az összes vak és siketnéma gyer
mekeknek intézetben történő elhelyezése Poroszországban nem
fog nagy nehézséget okozni.
(Folytatása következik).

H A Z A I H ÍR E K .
Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos
szaktanácsa 1911. évi március hó 1-én tartott gyűlésének tárgysorozata: Az 1912. évi költségvetési előirányzat. A március hó
11-én tartott gyűlés tárgysorozata pedig a következő volt:
1. A vakok budapesti intézete ig.-nak a Nagy Sándor-féle
hagyaték felhasználása iránti felterjesztése.
2. A siketnémák aradi intézete tantestületének jegyzőkönyve.
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3. A borosjenői intézet ig.-nak Cs. Pollner Mariska óvónőnek
tanítónővé való kinevezése iránti felterjesztése.
4. A siketnémák szegedi intézete ig.-nak az iparostanonc
iskola segélyezése iránti felterjesztése.
5. Borbély Sándornak a siketnémák képes lapjára vonatkozó
jelentése.
6. A gyógypedagógiai oktatásügy terén esetről-esetre meg
jelenő munkák megbírálására vonatkozó javaslat.
7. Borbély Sándornak „A némák megszólalása“ cimű könyve.
8. Szaktanácsi külső tagságra való ajánlás.
9. Horváth István kérelme rangsorának kiigazítása tárgyában.
10. A szegedi ifjú vakok intézete igazgatóságának jelentése
az intézet I. félévi működéséről.
A kecskeméti varróiskola. A siketnémák kecskeméti inté
zetével kapcsolatban 1909 december 1. óta varróiskola áll fenn.
Célja az iskolát végzett siketnéma leányok ipari kiképzése és fog
lalkoztatása. A varróiskola a női felsőruha varrásban nyújt szak
szerű kiképzést.
Az intézet gyámolító bizottsága f. évi január hó 27-én tar
totta első zárszámadó gyűlését, mely tizenhárom hónapi működés
után valóban megnyugtató anyagi, de különösen fényes erkölcsi
mérleggel zárta le az elmúlt esztendőt.
Habár az intézmény még gyermekkorát éli, teljes reményét
hordozza méhében a határozott megerősödésnek és nagy gyakor
lati hivatásának.
A kecskeméti intézetnek nyolc osztályúvá történt kifejlődése
óta nyomult előtérbe az a szükség, hogy az iskolát végzett siket
néma leányok ipari képzése is megoldassák. A leányoknak érzéki
fogyatkozásból eredő elszigeteltsége mintha a kenyérkereseti pályá
kon több akadályba ütköznék, mint a fiúknál. Holott a megélhe
tés küzdelme reájuk is éppen olyan súllyal nehezedik, mint a
férfiakra, mivel egyformán szegény szülők gyermekei valamennyien.
Ez a körülmény érlelte meg az igazgatóságban az egyöntetű és
közös ipari képzés eszméjét. Iparágul a női felsőruha varrás műve
lése kecsegtetett legtöbb reménnyel. Az intézet viszonyai is ked
veztek az alakulásnak. Megüresedett egy kis helyiség a műhely
számára és volt egy alkalmas kis lakás, mely a bennlakó vezető
varrónőnek nyújthatott otthont. Kezdetben az intézetből kikerült
négy sikeinéma leány mellé állított az igazgatóság egy vezető
varrónőt. S a varróiskola legszükségesebb beruházására az intézet
dologi kiadásaiból hozott némi áldozatot. Ez azért történt, mert
az intézet felügyelő-bizottsága előbb egy kész szervezeti szabály
zatnak a benyújtását kívánta. Ezáltal a terv megvalósulása hóna
pokkal kitolódott volna. Az igazgatóság nem akarván tovább
odázni a dolgot, önerejére támaszkodva megteremtette a varró
iskolát. A négy siketnéma leány mellé alkalmazott egy ügyes vezető
varrónőt, akinek 50 kor. fizetést, lakást, fűtést és világítást bizto
sított. Egy szép napon pedig jelentette a polgármesternek, mint a
felügyelő-bizottság elnökének, hogy vett az intézetbe egy varró-
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nőt, aki a végzett siketnéma leányokat tanítja varrni és szabni. A
polgármester örömmel vette tudomásul és rendkívül helyeselte az
igazgatóság eljárását. Munkában nem volt hiány. A varrónőnek
magával hozott rendelői nyújtottak kezdetben munkát. Egy két
hirdetés útján pedig a közönség figyelme teljesen felé fordult. A
megbízható és kifogástalan kiszolgálás rövid idő alatt népszerűvé
tette a siketnémák varróiskoláját. A második hónapban már egy
fizetéses varróleányt alkalmazott és a folyton mutatkozó kiadások
fedezésére kérte a nm. közoktatásügyi miniszter úrtól a segélyt.
De a miniszter úr támogatását nem helyezte kilátásba, mivel az
intézmény feniartását társadalmi feladatnak tekintette. A varróiskola
azonban saját erejére hagyva is erősödött. Amilyen arányban sza
porodott a munkája, olyan arányban halló fizetéses munkásokat is
alkalmazott. Általános érdeklődés nyilvánult meg az ország külön
böző részeiben szétszóródott siketnémaleányok részéről is. Az
iskolát végzett siketnéma leányok között mind többen kérték a
felvételt. Az intézmény keretei 5 —6 hónap után annyira bővül
tek, másrészt a város legelső úriasszonyai olyan kényes megren
deléseket tettek, hogy a varróiskola élére egy ismert elsőrendű
varrónőt kellett állítani. Ettől az időtől fogva az úri osztály is a
siketnémák varróiskolájában iparkodott elhelyezni középiskolát vég
zett leányait. Az élet olyan gyakorlati iskolájának tekintették az
intézményt, hogy hajlandók voltak magasabb tandíj kötelezettséget
is vállalni, ha leányaik felvételt nyernek. Így nőtte ki magát fokrólfokra olyan méretekig, hogy tizenhárom hónapi működés után a
legszebb reményekre jogosít. Ma már 25 munkás népesíti be a
varróiskolát. Szerződtetett 11 siketnéma leány tanoncot 3 évre. Hat
közülök a kecskeméti intézetben végzett, négy Vácott s egy Temes
váron. A Kecskeméten végzett leányok helybeliek lévén, eltartá
sukról áltatában a szülök gondoskodnak, s a gyámolító-bizottság,
ahol szükségét látja, némi segélyt ad havonként a legszegényebb
szülőknek. Egy siketnéma leányért a váci gyámolító egyesület
fizeti az eltartási díjat, a többiért pedig a szülők mindaddig, míg
a növendékek képesek lesznek maguk megkeresni kenyerüket.
Szerződtetett a varróiskola még 2 épérzékű tanoncot is. Mind a
kettőt két-két évre. Az egyik már ipariskolát végzett, a másik pedig
50 korona tandíjra van kötelezve. Rendkívüli látogatói minőségben
bejár 7 úri leány varrni és szabni tanulni. Ezek 100 kor. tandijat
fizetnek, de semmiféle kötelezettségben nem állanak a varróisko
lával. Állandóan alkalmaz 7 -8 fizetéses munkást és átlag 300 koro
nát fizet ki havonként munkadijakért.
Amint a varróiskola megkezdte működését, a gyámolítóbizottság dolgoztatott ki egy szervezeti szabályzatot, melyben a
varróiskola célja és feladata, a felvétel, a képzés, a segélyezés és
jutalmazás, továbbá a vezetés és ellenőrzés módozatai foglaltatnak.
A képzés ideje 3 év. Némely növendék képzési ideje azonban külön
megállapodás tárgyát is képezheti. A varróiskola iparjogot váltatott
és növendékeinek a három év után szabályszerű bizonyítványt ad.
A szegénysorsú növendékek segélyben részesülnek. A varró-
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iskola minden ügye a helyi bizottság elé tartozik. Közvetlen fel
ügyelője a helyi bizottság elnöke; a varroda ügyvezetője és pénz
tárosa pedig a bizottság jegyzője. Az elnök a kifizetéseket ellen
jegyző s a pénztárt időnként megvizsgálja. A varroda vezetője a
kiadásokról és bevételekről szabályszerű könyveket vezet. Neve
zetesen számlakönyvet, naplót, pénztárkönyvet és főkönyvet. A
könyveket minden hó végén lezárja, kimutatja a havi forgalmat,
az év végén pedig zárszámadást és mérleget készít. Mulasztásaiért
erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik és felmentését a számvizs
gálók jelentése alapján a gyámolitó-bizottság adja meg. A vezető
varrónő az üzleti vállalkozásokat szintén felelősség mellett teljesíti.
A rendelésekről könyvet vezet. A számlák értékét bevételezi és a
pénzzel naponkint elszámol.
A varroda minden alkalmazottja tartozik a házirendhez alkal
mazkodni.
A tizenhárom hónapi működés anyagi eredménye számok
ban a következő:
A mérleg adatai 1910 december 31-én. 1. Aktiv vagyon. 1.
Készpénz 282 kor. 20 fill. 2. Árúérték 242 kor. 3. Adósok 1637
kor. 99 fill. 4. Üzleti berendezés 286 kor. 10 fill. Összesen 2448
kor. 29 fill. — II. Passziv-vagyon. 1. Hitelezők 1572 kor. 89 fill.
Tisztavagyon 875 kor. 40 fill. Összesen 2448 kor. 29 fill. Az
1910. évi tiszta nyereség 408 kor. 26 fill. Adományokból befolyt
a gyámolitó-bizottság pénztárába 125 kor. 22 fill. Ezzel szemben
kiadás volt 181 kor. 06 fill. A különbözette!, vagyis 55 kor. 84 fil
lérrel a varróiskola jövedelme járult a siketnémák segélyezéséhez.
Pénztárforgalom 2762 kor. 68 fill. A varróiskola bevétele
3744 kor- 61 fill. Kiadása 2423 kor. 50 fill.
Ezek az adatok igazolják, hogy a siketnémák gyakorlati ki
képzésének ez az iránya valószínűleg az élet igazi gyökerére talált.
Fodor István.

Előadás a vakságról. Dr. Szily Adolf egyetemi tanár, az
ismert szemorvos, f. évi március hó 8-án a budapesti orvosegylet
gyűléstermében a vakságról előadást tartott. Előadását a tőle meg
szokott mélyreható szakszerűségen kívül, szakmája iránt való igaz
szeretet jellemezte. Szily valósággal mintaképe a hivatásos szem
orvosnak. A szemorvosnak nemcsak fizikai gyógykezelést kell tel
jesíteni, hanem a megvakulandó egyéneket valósággal atyai taná
csokkal kell ellátni, mert a későbbi korban beállott vakság a
legborzasztóbb csapás, ami az embert sújthatja. S ezeket a taná
csokat a hivatásának magaslatán álló szemorvos nem a rendelő
órán teszi, mert ott mint szakorvos áll szemben betegével, hanem
azon kívül. Meg kell a megvakulandó beteggel barátkoztatni későbbi
helyzetét s ezt legcélszerűbben úgy éri el, ha — anélkül, hogy
a betegség gyógyíthatlan voltát bevallaná, ajánlja a vakok Brailierendszerű írásának elsajátítását. Ezen Írásmód elsajátításával meglesz
a külvilág között a további kapcsolat s a szerencsétlen egyén
megmentetik az apatikus állapottól, mely borzasztóbb, mint maga
a vakság. Szily több embert mentett már így meg. S ezt mi,
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vakokkal foglalkozó szakemberek nagyon szívesen koncedáljuk,
mert hiszen a szerencsétlenek hozzánk jönnek tanácsért az írást
illetően. Szily finom lelkületűre vall, hogy a szerencsétlenek kedvé
ért maga is^ megtanulta a Braille írást s betegeivel ily módon levelez.
Előadásában kitért a vakság okaira, a vakok statisztikájára s
megemlítette, hogy az 1910 évi népszámlálás kei étéin belül sikerült
a vakok számára külön összeírási lapokat szerkeszteni, melyeket
orvosok fognak kitölteni. Hogy ezt lehetséges volt megvalósítania,
az elismerés az orsz. központi statisztikai hivatalt s különösen annak
érdemekben gazdag igazgatóját Vargha Gyula dr. ministeri tanácsos
urat illeti.
Nagyon érdekes volt előadásának az a kitétele, hogy kül
földön a szemészeti klinikákon olyan nők vannak alkalmazva, akik
a Braille-írást és olvasást a gyógyíthatlan szembetegek részére
tanítják. Fontos volt az a kijelentése is, hogy a vakok időnek előtte
válnak munkaképtelenné és az átlagos elhalálozási időpont sokkal
közelebb esik, mint az épérzéküeknél. Szily ennek okát abban
találja, hogy a vakok nem mozognak elég sokat, izmaikat nem
gyakorolják, továbbá nem lehet oly teljes az insolátió mint nálunk.
A külföld, különösen Angolország s Amerika ezt a bajt felismerték
s ellensúlyozására bevezették a sportot. Valóban, ha végig lapozzuk
az amerikai jelentéseket, gyönyörű képekben látjuk illusztrálva, hogy
a sportnak mily sokféle ágát űzik a vakok. Látjuk azt is, hogy
egészen más a testtartásuk, más az életkedvük, mint a kontinens
vakjainak. A hazai foglalkoztatók is e tekintetben el vannak ma
radva, e téren reánk feladat vár. Erősen hiszem, a sporttal vakjaink
kedélyét, erkölcsét, de különösen testi erejét megjavíthatjuk. Hálával
tartozunk a felolvasónak, hogy a kérdést szőnyegre hozta.
Dr. Szily előadását a szorosan vett egyesületi tagokon kívül
a vakok ügye terén működő szakemberek, továbbá a vakok barátai
nagy élvezettel hallgatták és az előadás végén gazdagon megter
mékenyülve az illusztris professzort megtapsolták és melegen
üdvözölték.
A beszédhibások oktatásának ellenőrzése a fővárosban.
A székesfőváros tanácsa egyik legutóbb tartott gyűlésén a fővá
rosi beszédhibás gyermekek iskoláinak és tanfolyamainak felügye
letével és tantestületi előadások tartásával Sándor Pétert megbízta
és a tanítások alól felmentette.

IR O D A L M I SZ E M L E .
Előadások. F. hó 4-én Berkes János igazgató előadást tar
tott az istenhegyi népművelési egyesületben a gyermekek gyakor
latilag fontosabb rendellenességeiről. A szülőket igen érdeklő ez a
tárgy, nagy figyelmet keltett a hallgatóságban.
A magyar gyermektanulmányi társaság f. hó 4-iki nyil
vános értekezletén Vértes'O. József dr. az ideges gyermekek isko
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láztatásáról tartott nagyszámú hallgatóság előtt előadást. Az elő
adás legnagyobb részben az ideges gyermekek alsó és középfokú
állami intézete működését ismertette.
„Az alföldi naptárkiadó vállalatinak az 1911 évi naptá
rában Fodor István ismertette a kecskeméti varróiskolát.

K Ü L F Ö L D I SZ E M L E .
Kisegítő iskolákba szánt olvasókönyvekről tartott igen
figyelemreméltó előadást Münchenben Ettmayr Antal, aki maga
is szerkesztett már igen elterjedt olvasókönyvet az elemi (esetleg
kisegítő) iskola alsó osztályai számára. Ő három részből álló olvasó
könyvet tartana jónak: a kezdő,- a középső- és a felső fokon állók
számára. Nézete szerint a mostani olvasmányokat a tanítók tárgya
lás közben a kisegítő iskolában átdolgozhatnák, az így nyert anya
got minden osztályban összegyűjtenék; ezekből és más források
ból kellene ezeket az olvasókönyveket összeállítani. A nyomatást az
iparostanonciskola gépén lehetne (igen kis költséggel) elvégeztetni.
A kisegítő-iskolái olvasás tanításnak nem célja az, hogy a növen
dékeket a szépirodalomba bevezesse, amint ezt a népiskolák tan
terve előírja, — hanem hogy a gyengetehetségű gyermekeket az
olvasásra, mint a szellemi érintkezés egyik nélkülözhetetlen eszkö
zére megtanítsa. Ezzel nem akarja azt mondani, hogy az olvasó
könyvekben egyszerű irodalmi olvasmányok ne legyenek; ellen
kezőleg: ha ilyen akad, örömmel kell felhasználni azt is. A képe
ket is, költségkímélés szempontjából, más kiváló könyvekből lehetne
kölcsönvenni. Az előadás fölött megindult vitában Egenberger
azt fejtegette, hogy első sorban össze kellene Íratni minden osz
tályban azon olvasmányoknak a címeit, amelyeknek a tárgyalását
az osztályfőnökök szükségésnek tartják. Ezt több kisegítő iskolában
el lehetne végeztetni s igy reális képet kapnánk arról, hogy tulaj
donképen mily olvasmányokra van szükség.1) Schubeck a kisegítő
iskolába szánt olvasókönyvektől csak akkor vár igazi eredményt,
ha az olvasmányok az élőbeszéd nyelvezetében (in dér Sprechsprache)
lesznek megírva. Az ily könyvek támadásoknak lennének ugyan
majd kitéve, de az nem baj; ez által az olvasókönyveknek oly
új típusa keletkeznék, amely az eddigiekkel szemben igazán hala
dást jelentene. Az olvasókönyvekből mindazt el kell hagyni, amit
a gyermek már ismer: az olvasmányban a gyermeknek mindig
valami újat kell nyújtani. Jobb, ha az olvasókönyvek írását egy
ember, szerinte Ettmayr, végzi. Fink azt szeretné, ha a gyengetehetségüeknek szánt olvasókönyv valóban oly könyv lenne, amely
ben az sok olyat megtaláljon, amiből később is okulhat, (ém.)
') Ezt az életrevaló indítványt melegen ajánlom intéző köreink, úgy
szintén az áll. gyógypedagógiai intézet, valamint az áll kisegitő-iskola tanári
testületéinek fegyelmébe. Ennek a megvalósítása, a pályázati hirdetménybe való
felvétele igen megkönnyítené az olvasókönyvírók munkáját. De a bírálókét is.
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A német vakok tanárainak fizetése. Krause Walter, a
vakok brombergi intézetének tanára ez év elején egy zsebnaptárt
adott ki, mely egyebek között részletesen közli intézetenkint a
németországi vakok tanárainak fizetésviszonyait. Az egyes tarto
mányok ugyan más és más kulcs szerint állapítják meg a kezdő
és végző fizetést, valamint a haladás módozatait, de lényeges
eltérésekre alig akadunk. A haladás kivétel nélkül mindenütt
automatikus. Úgy az igazgatók, mint a tanárok fizetése a legtöbb
helyen háromévenkint emelkedik 400, illetve 300 márkával. Az
alábbi táblázatban csak azon intézetekről szóló adatokat foglaltuk
össze, melyek a mieinkhez hasonlók, tehát nevelő- és tanítóintézetek.
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Ez adatokat összegezve és koronákba átszámítva megállapít
hatjuk, hogy a vakok németországi intézeteiben a tanárok átlagos
kezdőfizetése.............................................................. 2799.60 korona
legnagyobb fizetése p e d i g .................................... 5382.84
„
melyet közepes számítással 22 évi működés alatt érnek el foko
zatosan ;
az igazgatók átlagos kezdőfizetése........................ 4944.72 korona
legnagyobb fizetése p e d i g .................................... 7200.00 korona,
melyet 13/7 évi igazgatói működés alatt érnek el fokozatosan.
Csak azt kell még megjegyeznünk, hogy Németországban
az élelmi cikkek jóval olcsóbbak, mint nálunk Magyarországban.
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Keller Helén szagérzéke. Keller Helénnek, az ismert vak
siket Írónőnek, közérzése mellett finoman működő szagérzéke is
van. A kettő együtt működik és az érzékelésnél támogatják egy
mást. Maga Keller Helén mondja, hogy az ő érzékei kölcsönö
sen oly mértékben erősitik egymást, hogy nem tudja, vájjon a
tapintása, vagy pedig a szaglása beszél-e neki többet a világról ?
A környezetben levő személyeket szagukról épen olyan jól
megismeri, mint járásukról, avagy kézfogásukról. Mindenkinek,
akit csak ismer, van valami egyéni szaga, amit csupán ő vesz
észre, sőt még évek múlva is emlékszik reá. Ennek a szagnak
lényeges befolyása van abban, hogy Keller Helén kit ajándékoz
meg bizalmával.
„Némelykor olyan emberekre akadok,“ mondá William Stern
professzornak, aki egy nála tett látogatását a „Zeitschrifí für angew.
Psychologie ben leírta,“ akinél nincs meg az a megkülönböztető
egyéni szag; vannak olyan emberek, akik ritkán élénkek és mulattatók. Más tekintetben találok olyan embereket, akiknél erősen
érezhető szag párosul élénkséggel, akarat- és lelkierővel. A fér
fiak kigőzölgése rendszerint sokkal erősebb, élénkebb, jobban
megkülönböztethető, mint a nőké. A fiatal férfiak Szagában van
valami megkapó, valami tűz, vihar és áradat; ruganyosság és az
élet vágya lüktetnek benne. A szag sokkal többet mond nekem,
mint a tapintás és a tapintás fogalmat nyújt nekem a módról,
ahogy a lélek és a hallás valószínűen az ő működésűket teljesí
tik. Az, amit ma érzünk, az érintett tárgyhoz hozzátapadni látszik,
mikor a felület érintése megtörtént. A szaglásnál ellenben hiány
zik a test érzése, úgy látszik, hogy az nem a szagolt tárgynak,
hanem a szagló szervnek tulajdonsága. Amikor én egy fát már
messziről megszagolok, világos előttem, hogy valaki azt látja,
anélkül, hogy' azt érezné. Engem nem zavar az a tény, hogy a
néző a fát recehártyáján mint lapos képet fogja fel, mert az én
szaglásom is úgy adja tudtomra őt, mint test és tartalomnélküli
alkotást. Magukban a szagok semmit sem mondanak. Először a kép
zet társítást kell megtanulnom, hogy a szerint Ítéljem meg a távol
ságot, a helyzetet, a tevékenységet vagy környezetet, amelyek az
ilyen szagokat létrehozzák. Azt mondják nekem, hogy mások
épen ilyen pontosan vonnak következtetést a színből, fényből és
hangból.“
Edward Ellis Allan a vakok bostoni (Amerika) intézetének
igazgatója a közelmúltban 66 európai vakok intézetet látogatott
meg. A látogatásra érdemes intézeteket Mell Sándor a bécsi
császári intézet igazgatója állította össze, melyek a következők
voltak: Liverpool, Manchester, Edinburgh, Glasgow, London,
Birmingham, Brighton, Leatherhead, Hamburg, Hannover, Braun
schweig, Halle, Leipzig, Chemnitz, Drezden, Breslau, Berlin,
Steglitz, Prag, Wien, München, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden,
Frankfurt, Neuwied, Düren és Páris, összesen 66 intézet a fel
nem soroltakkal együtt.
S a j n a ! — Budapestet Mell kihagyta.
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Különösen kiemeli a bécsi intézet múzeumát, mely gazdag
tartalmánál fogva az egész világon páratlanul áll.
Csodálatának ad kifejezést a fölött, hogy a testgyakorlásra
mindenütt zárt tornatermeket építenek, mig Amerikában a téli
idényt leszámítva a testedzést a szabadban űzik s itt főleg az
európai intézetekben eddig nem igen űzött atlétikával erősítik s
ügyesítik a vakokat. Megjegyzi, hogy az európai intézetek egyike
sem rendelkezik tágas udvarral s fűvel bevetett kerti játszótérrel.
Egyebekben dicsérőleg emlékezik meg az itteni tapasztalatairól s
az „Outlook fór the blind“ cimü amerikai lapban 156 oldalon
méltatja az egyes intézeteket.
Fel kell végül említenem sajnálatának ama kifejezését, miszerint
nagy kár, hogy az európai intézetek nem igen adnak ki illusztrált
értesítőket, melyekből az idegen nyelvet nem értő kollegák leírt
szavak nélkül is megismernék bármelyik intézet munkásságát.
Séra.

VEG YES.
Prohászka Ottokár dr., székesfehérvári püspök a gyógy
pedagógiáról. „A gyermekvédelem Lapja“ ez évi februári szá
mában első helyen közli Prohászka püspöknek a gyermekvédő
Liga pedagógiai szervezéséről szóló értekezését. Szerinte „a Liga
szervezetébe középponti pedagógiai felügyeletet kellene beállítani“
. . . . „A pedagógiai középpont azután az általános, de a nevelés
szervezésébe mélyen bevágó intézkedéseken kívül figyelmét s
ügyszeretetét a tulajdonképeni nevelő munkára fordítaná; . . . .
nemcsak jó tanítók s derék nevelők alkalmazásában, hanem azok
további kiképzésében is gondja volna. A Ligának ki kellene képeznie
nevelőit. Hiszen a szárnyai alá kerülő gyermekek jó nagy része
morál insanity-ben szenved, tehát beteg és abnormális; a beteg
s abnormális emberek tanítója pedig orvos is legyen; értse meg
baját s értsen is a bajkezeléséhez. Tudom, hogy túlságos nagy
igényt támasztanánk, ha azt követelnők, hogy a Liga csupa oly
pedagógust alkalmazzon, aki elvégezte a gyógypedagógiai képzőt ;
de arra mindenesetre kell törekednünk, hogy az alkalmazott tan
erők számára gyógypedagógiai tanfolyamot rendezzünk. Ezt a nagy
érdeket nem kezelheti más szerv, mint a középponti pedagógiai
felügyelet . . . . Mindezek után véleményem szerint a Liga szerve
zetébe be kellene állítanunk a pedagógiai felügyeletet olyképpen,
hogy a Liga nevezne ki egy gyógypedagógiában járatos férfiút
a Liga intézeteinek szakfelügyelőjévé, kinek kötelessége volna az
intézetek tanügyi állapota fölött őrködni, minden pedagógiai szakba
vágó kérdésben intézkedni, a tanszemélyzetet instruálni. Hatáskörét
annak idején pontosan meg kellene állapítani.“
A tudós püspök, mint minden Írásában és beszédében, most
is az eleven életből vette értekezésének a tárgyát. Hogy a gyer
mekvédő Liga intézeteiben alkalmazott tanítóknak gyógypedagógiai
ismeretekre szükségük van, s hogy anélkül azok ott eredményes

96

Vegyes.

tanítói és nevelői munkát nem igen végezhetnek: az kétséget nem
szenved. Nemcsak ezeknek, hanem a javító intézeti-tanítóknak is
szükségük van alapos gyógypedagógiai előismeretekre. Hány
gyermek kerül ide beszédhibásán rövidlátással, rossz hallással,
különbözőfoku szellemi fogyatékozással !
Már magában e hibák javítása, a fogyatkozások enyhítése,
megfelelő kezelése által sok esetben javítjuk a szerencsétlen gyer
mekek erkölcsi világát, nem is szólva ezek speciális erkölcsi neve
léséről.
A külföldi szakemberek közül is többen foglalkoznak e kér
déssel s egyik kiváló képviselőjük — Trüper, Jenában — a javítóintézeteket egyenesen a gyógypedagógiai intézetek közé sorozza.
Hazánkban először a Magyar Pestalozzi Társaság 1904-ben, s a
Magyar Pedagógiai társaság 1906-ban foglalkozott e kérdéssel s
a gyógypedagógiai intézeteknek és a javító intézeteknek a szoro
sabb kapcsolatba hozatalát szükségesnek mondotta.
Nézetem szerint az a kívánság, hogy ezen intézetek tanítói
is a gyógypedagógiai képzőn készíttessenek elő pályájukra: nem
mondható túlzott igénynek. Nyerne általa az ügy, mert a növen
dékek szakszerű kezek alá kerülnének, nyernének az intézetek,
akik képzettebb szakembereket kapnának és nyernének maguk a
szakemberek is, mert alaposabb szaktudás mellett, könnyebb lenne
a nevelés munkája. A kivitel financialiter sem kerülne sokba, mert
a két évi képzés ideje alatt könnyen el lehetne a hallgatókat a
Liga egyik másik intézetében, esetleg a gyermekmenhelyen vagy
a gyűjtőfogházban helyezni, ahol azok szabad idejükben a fel
ügyeletnél segédkezhetnének. Ennek fejében kapnának lakást és
ellátást; a 3—400 K ösztöndíj előteremtése pedig alig okozna
nagyobb nehézséget.
Nézetem szerint ily vagy ehez hasonló megoldással volna a
legcélszerűbben, legidealisabban megoldható a szakemberek kép
(érti).
zése. _
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1911.
évi előfizetési díját beküldötték: Skultéty Lajos Budapest 10, Kolumbán Károly Kolozsvár 5, Siketnémák int. Ungvár 10, Ruzsits
Dusán Újvidék 10, Dr. Kiasz Pál Bpest 5, Siketné.nák int. Bpest
10, Vakok fogl. int. Temesvár 10, Orsz. pedagógiai könyvtár Bpest
9, Fejér Gyula Bpest 5, Siketn. int. Kaposvár 10, Beszédhibák
javítására szolgáló áll. tanfolyam Bpest 10, Herodek Károly Bpest
10, Iván József Bpest 5, Knapp F. Kálmán Gyarmat 5 K
Budapest, 1911. márc. 10.
A kiadóhivatal nevében
Éltes Mátyás,

pénztáros Vili., Mosonyi-utca 6.

A szerkesztő üzenete.
S. P. Kolozsvár, A küldött hírek első pontja megkésett. Röviden meg

emlékeztünk a hangversenyről a M. Gy. második számában. A második hir
kicsit korai s azért eltekintettünk közlésétől.
Bichler I. könyvnyomda, Budapest, III., Lajos-utca 94. szám.

A szájról való leolvasás tanításának módozatai
az iskolaköteles koron túl megsiketülteknél.
Irta : Istenes Károly.

Lapunk múlt évi januári számában „A később (3 éves
koron túl) megsiketültekről való gondoskodás“ cimű cikkemben
rámutattam arra, hogy az e korban megsiketültekről a mostaninál
helyesebb formában s egyúttal értékesebb módon lehetne és
kellene gondoskodni.
Fent említett cikkemben előadott javaslatom megvalósításának
szükségességét eléggé bizonyítja az a tény, hogy a később
megsiketültek érdekében már is történt valamelyes intézkedés.
A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam vezetősége
ugyanis arra nézve kapott felhatalmazást, hogy tanfolyama keretén
belül foglalkozhat az iskolaköteles koron túl megsiketültekkel,
illetőleg, hogy tarthat az e korban megsiketültek részére szájról
való leolvasási tanfolyamot.
Már akkor, amikor fenti cikkemet megírtam, szükségét
éreztem egy olyan tervezet összeállításának is, amely tervezet
a szájról való leolvasás tanításának fokozatos menetét tartalmazza.
A f. tanév elején aztán, — amikor is a már említett felhatalmazás
révén részemről a kérdés gyakorlati szempontból is aktuálissá
vált, — hozzá is kellett, hogy fogjak egy ilyen irányú és célú
tervezet összeállításához annál is inkább, mert feltétlenül vallom
azt a pedagógiai igazságot, hogy az eredményes tanításnak
létalapja á tervszerű és céltudatos tnunkaprogramm.
A kérdéses tervezetet összeállítottam, sőt azt egy-két esetben
már a gyakorlatban is kipróbáltam. Ezt az összeállított terveze
temet óhajtom ez alkalommal kartársaim elé vinni. Megjegyzem
azonban, hogy nem tekintem én ezt egyébnek, csak egy olyan
alaptervezetnek, amelyre majd idővel — a gyakorlatban szerzett
sokféle tapasztalat és szakvélemény alapján — fel lehessen építeni
a gyakorlati célnak minden tekintetben megfelelő szájról való
leolvasási módszertant.
Alább közölt tervezetem összeállításánál — egész termé
szetesen — a siketnémák intézeteiben alkalmazott ezirányú mód
szertani eljárást vettem, alapul. Ezen tervezet összeállításánál is
az állott elő első szükségként, hogy célszerű hangsor állíttassék
össze. Az a hangsor, amelyet a sjketnémák első osztályában
7
M agyar G yógypedagógia,
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használnak a kiejtés és a vele kapcsolatos szájról való leolvasás
tanítás közepette — véleményem szerint — nem minden tekin
tetben alkalmazható a fent említettek szájról való leolvasásának
tanításánál.
Lássunk csak egy-két példát, hogy miért nem ?
A siketnémák első osztályában irányadóul szolgáló hangsor
(eltekintve az úgynevezett egyéni hangsortól) összeállításánál
két körülményre szoktunk lenni különösebb tekintettel. Az első
nagyon fontos szempont az, hogy ezen hangsor a kiejtés foko
zatos nehézsége szerint állíttassék össze. A második, szintén
igen fontos kivánalom pedig az, hogy első sorban azok a
hangok állítandók be a hangsorba, amelyeknek optikai képe
lehetőleg könnyen szemlélhető.
Ezzel szemben az iskolaköteles koron túl megsiketültek
szájról való leolvasásának tanításánál irányadóul szolgálható hang
sor összeállításánál — tekintettel arra, hogy ezeknél kiejtést nem
kell tanítani •— csupán csak arra kell ügyelnünk, hogy a hangok
azonképpen következzenek egymás után az összeállítandó hang
sorban, amint azok optikai képe legkönnyebben szemlélhető.
Ebből aztán az következik, hogy amig a siketnémák első
osztályában a kettős szempont szerint (kiejtés könnyűség és
könnyű szemlélhetőség) összeállított hangsor azt teszi pld.
kívánatossá, jobban mondva feltétlenül elengedhetetlenné, hogy
a zönge nélküli és zöngés spiránsok, továbbá a tenuisek és
médiák ne kerüljenek egymás mellé a tanítandó hangsorban,
addig az iskolaköteles koron túl megsiketültek szájról való
leolvasásának tanításánál használandó s csupán csak egy szempont
szerint (könnyű szemlélhetőség) összeállított hangsornak pedig
éppen ellenkezőleg az az elengedhetetlen előfeltétele, hogy a
zönge nélküli és zöngés spiránsok, nemkülönben pedig a tenuisek
és a médiák egymás mellé kerüljenek a hangsorban. A siket
némáknál a kiejtés nehézsége miatt kerülnek el egymás mellől
a hangsorban a fent említett rokon hangok; az iskolaköteles
koron túl megsiketülteknél pedig a könnyű szemlélhetőség elve
kivánja egymás mellé a hangsorban a már említett rokon hangokat.
Az itt említett s ezenkívül még egyéb szempontokat is
tekintetbe véve a következőképpen állítottam össze hangsorba a
szemléltetendő hangokat:
1. Magánhangzók: á, a, ó (o), ú (u) e, ő (ö), é, í (i), ü (ü).
2. Mássalhangzók:
a) I. artikulációs helyen képezett hangok: p, b, m, f, v.
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b) II. artikulációs helyen képezett hangok: t, d, r, I, n,
sz, z, c, s, zs, cs.
—C) III. artikulációs helyen képezett han g o k : n, j, ty, gy,
ny, k, g.
'
Az itt bemutatott hangsor szem előtt tartása mellett általános
szempontból a következő fokozatok keresztülvitelét tartom célra
vezetőnek a szájról való leolvasás tanítása közben:
I. Magánhangzók.
II. Magánhangzók kapcsolata.
III. Mássalhangzók.
IV. Mássalhangzók és magánhangzók kapcsolata.
V. Magánhangzók és mássalhangzók kapcsolata.
VI. Mássalhangzók kapcsolata.
VII. Szavak.
VIII. Mondatok.
IX. Folyékony beszéd.
Kétségtelen, hogy a szájról való leolvasás tanítása >közben
legfontosabb a beszédhangok optikai képének mennél körül
ményesebb szemléltetése. Nem szabad azonban teljesen figyelmen
kívül hagynunk eljárásunk közepette a tapintó érzék igénybe
vételét sem, mert pld. a zönge nélküli és zöngés spiránsok,
nemkülönben pedig a tenuisek és a médiák között észlelhető
különbség érzékeltetésénél éppen a tapintó érzék az az érzék
szerv, amelynek segélyével e rokon hangok között észlelhető
különbség a legfeltűnőbben észre vétethető.
A szájról való leolvasás tanítása közben tehát a beszéd
hangoknak nemcsak az optikai képei szemléltetendők, hanem
ha a szükség úgy kívánja, azok izomérzési jelenségei is érzékeltetendők.
A beszédhangok szemléltetése és érzékeltetése mellett nagy
fontosságot tulajdonítok én még annak is, hogy a beszédhangok
képzésének mikéntjét is ismerjék meg a szájról való leolvasást
tanulók.
Egyebektől eltekintve már csak az az egy szempont is mel
lette szól a tudattossá tétel fontosságának, hogy ezen eljárás előr
segíti a tanulót a szemlélésben és az érzékelésben.
A beszédhangok képzési módjának tudatossá tétele az Írott
beszéd segélyével vihető keresztül. A tudatossá tételnél különösen
az optikai jelenségekre, az úgynevezett „külső beszédélettan“-nal
járó jelenségekre hivandó fel a tanuló figyelme. (Gutzmann A)
A külső beszédélettan köréből különösen fontosak azok a jelen
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ségek. amelyeket az ajakkörkörös izmok-, a szájrugizmok-, továbbá
az ajak-, nyelvhegy-, nyelvhát- és a nyelvgyökzáró-izmok műkö
dései eredményeznek. Nem kevésbbé fontosak ebből a szem
pontból az állkapocs-, az áll alatti rész és a toldalékos cső moz
gásai is. Ezekre tehát a tudatossá tétel alkalmával — a szemléltetést
és érzékeltetést megelőzőleg — alkalmas formában mutassunk r á !
Lássuk most már ezek után azt, hogy az egyes hangok
optikai képeinek- és izomérzési jelenségeinek! megfigyeltetése köze
pette milyen fokozatok keresztülvitele ajánlatos?
1. Az egyes hangzók képzési módjának tudatossá tétele.
2. A beszédszervállások megmutatása önön magunkon s
ezzel egy időben a látottak utánoztatása.
3. Tükör előtt való összehasonlító szemléltetés s ezzel egy
időben a látottak utánoztatása.
4. Szükségszerinti érzékeltetés.
5. Az esetleges kiejtésbeli hibák kijavítása.
Tanításunk végcélját tekintve egész természetesen nem elé
gedhetünk meg azzal, hogy a tanuló csak az egyes hangképeket
tanulja meg leolvasni a szájról, hanem arra kell törekednünk,
hogy a folyékony beszéd megértésében szerezzen mennél nagyobb
ügyességet és biztosságot a tanuló.
Ezen végcél elérését nem látnám biztosítottnak akkor, ha az
egyes hangképek szemléltetése után azonnal a folyékony beszéd
leolvastatására térnénk át. Nem pedig azért, mert a folyékony
beszéd optikai jelenségei oly komplikáltak, hogy azokat egy
tömegben kezdetben egyáltalában nem s később is csak nehezen
volna képes felfogni a tanuló. Éppen azért úgy vélem, hogy az
úgynevezett elemi beszédmozgásokból kiindulva fokról-fokra kell
a végcél felé törekednünk.
Ennek a végcél felé való fokozatos haladásnak a menetét
fogom bemutatni alább. Sorra veszem azokat az általános szem
pontokat, amelyeket cikkem elején már felemlítettem.
I. Magánhangzók.
II. Magánhangzók kapcsolata.
1. Az á-ból kiindulva a hátulsó-felső nyelvállással képezett
magánhangzók egyenkénti megfigyeltetése és azok kapcsolata.
Tehát: a) egyesével (á, a, ó, (o) ú, (u );
b) kettesével (áa, aó, aá stb );
c) hármasával (áaó stb .);
d) négyesével (áaóú);
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é) kihagyásokkal (áó, aú stb.)
2. Az á-ból kiindulva az elülső-felső nyelvállással képezett
magánhangzók egyenkénti megfigyeltetése és azok kapcsolata.
Tehát: a) egyesével (á, e, ő, (ö) é, í, (i) ü, (ü );
b) kettesével (áe, eő, ea stb );
c) hármasával (áeé, íée, eéí stb );
d) négyesével (áeéi, íéea, eéíü stb);
e) ötösével (áeéíű stb.);
/) kihagyásokkal (áíü eőíű stb):
3. Az összes magánhangzók kombinált kapcsolata minden
lehető változatban.
III. Másalhangzók.
A mássalhangzók is éppen úgy, mint a magánhangzók első
sorban egymagukban szemléltetendők és érzékeltetendők. A mással
hangzók egyenkénti szemléltetése és érzékeltetése közben ugyan
azok a fokozatok tartandók szem előtt, mint a magánhangzóknál.
A mássalhangzóknak külön-külön való szemléltetése és
érzékeltetése azonban nem úgy értelmezendő, hogy azokat mind
járt a kezdet-kezdetén egymás után sorra vesszük, hanem úgy,
hogy az egymagában szemléltetett és érzékeltetett első mással
hangzót — mielőtt még áttérnénk a második mássalhangzó szem
léltetésére és érzékeltetésére — azonnal kapcsolatban gyakoroljuk.
A második mássalhangzóra tehát csak akkor kerülhet a sor,
amikor már az elsőt kapcsolataiban is begyakoroltuk. Ugyanez
az elv kell, hogy érvényesüljön a többi mássalhangzónál is azzal
a megjegyzéssel, hogy a már ismertetett mássalhangzók a továb
biak kapcsolásánál figyelembe veendők. Különösen a szavak válasz
tandók meg úgy, hogy azokban a már előzőleg ismertetett
mássalhangzók mennél változatosabban szerepeljenek.
IV. Mássalhangzók és magánhangzók kapcsolata.
V. Magánhangzók és mássalhangzók kapcsolata.
Elméleti és gyakorlati fonetikai ismereteink eléggé meggyőz
hettek mindannyiunkat arról, hogy az egyes mássalhangzók
beszédszerv állásai változók, még pedig aszerint, hogy az illető
mássalhangzókat milyen magánhangzók környezik ? Más pld. a
nyelv helyzete a k képzése közben ebben a szóban: kupola,
mint ebben : kipattan.
Ha azt akarjuk tehát, hogy a szájról való leolvasást tanuló
e helyzetek megfigyelésében biztossá váljék, abban az esetben
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módot és alkalmat kell nyújtanunk neki arra, hogy ezeket a
helyzetváltozatokat alkalmas formában mind megfigyelhesse.
E helyzetváltozatok valamennyiének megfigyeltethetésére
legalkalmasabbnak tartom azt az eljárást, hogy a már egymagában
szemléltetett és érzékeltetett mássalhangzót — valamennyi magán
hangzóval egybekapcsolva - külön-külön tesszük szemlélet
tárgyává. Ennek sikeres keresztülvitele közben a következő foko
zatok tartandók szem előtt: Az illető mássalhangzó
1. a szótag elején (pá, pa stb.);
2. a szótag végén (áp, ap stb.);
3. a szótag közepén (ápá, apa stb.) ;
4. kombinált kapcsolás minden lehető változatban ;
5. szavakban;
6. mondatokban.
E fokozatok keresztülvitele közben különösképpen arra
kell még ügyelnünk, hogy olyan kapcsolások is szerepeljenek,
amelyeken a szájról való leolvasást tanuló a rokon hangok közötti
különbséget tanulja meg észrevenni. Szembe állítandók tehát a
p, a b és az m stb.
A fent említett fokozatokra ismételten rámutatva megjegyzem,
hogy a szavak és mondatok leolvastatására már ezen a fokon
nagy gondot fordítsunk.
Különösképpen azért hangsúlyozom én ennek a fontosságát,
mert ezen eljárás révén fokozottabb mértékben kiváltódik a tanuló
lelkében az önönmagunk és módszerünk iránt való bizalom
(látván tanítványunk a foglalkozásnak azonnali gyakorlati hasznát),
amely bizalom után közvetve az ambíció felébredését váltja ki a
szájról való leolvasást tanuló leikéből. Hogy pedig ez a két
egymásból fakadó lelki jelenség (bizalom és ambíció) pedagógiai
szempontból milyen nagy értéket képvisel, azt mi, akik tanítással
foglalkozunk, már számtalanszor tapasztalhattuk.
VI. Mássalhangzók kapcsolata.
Ha közelebbről szemügyre vesszük a magyar nyelv szavai
ban a hangok elhelyezkedését, észrevehetjük, hogy igen sok
esetben kerülnek egymás mellé a mássalhangzók. Nem végzünk
tehát fölösleges munkát a szájról való leolvasás tanítása közben
akkor, amikor a mássalhangzóknak mássalhangzókkal való kap
csolását is külön tesszük szemlélet tárgyává. Sőt azt mondhatnám,
hogy a kapcsolatoknak nagyon körülményes szemléltetése talán
éppen ebben az esetben a legindokoltabb, mert sokszor olyan
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komplikált változatokat kell e szempontból a tanulónak meg
figyelnie, amilyenek a magánhangzós kapcsolatoknál alig-alig
fordulnak elő.
A mássalhangzók kapcsolatainak keresztülvitelénél a IV. és V.
fejezet alatt részletezett fokozatok tartandók szem előtt.
VII. Szavak.
A szóleolvastatás, mint az már a fentiekből is kitűnik,
mindjárt a kezdet-kezdetén gyakorlandó. Ezen tanítási eljárásnak
fokozatos menete e mellett azonban még azt is kívánatossá
teszi, hogy a szóleolvastatás ne csak az előgyakorlatokkal kap
csolatosan gyakoroltassék, hanem a siker érdekében külön is
szemlélet tárgyává tétessék. Ennek az ideje pedig akkor érkezik
el, amikor már a tanuló az összes hangképeket megtanulta
leolvasni a szájról. A szóleolvastatás sikeres keresztülvitele szem
pontjából felette ajánlatos egy olyan szógyűjteménynek az össze
állítása, amelyben a hangelhelyezkedés a nehézség minden
fokozata szerint képviselve legyen.
VIII. Mondatok.
A mondatleolvastatást illetőleg se elégedhetünk meg azzal,
hogy azt csupán csak az előgyakorlatokkal karöltve gyakoroljuk,
hanem úgy, mint a szóleolvastatást, ezt is felette ajánlatos a
végcél sikere érdekében külön is szemlélet tárgyává tenni.
A leolvastatandó mondatoknak megválogatásánál arra legyünk
különös tekintettel, hogy azok lehetőleg a mindennapi élet beszéd
anyagát öleljék fel.
IX. Folyékony beszéd.
A szájról való leolvasás tanítása akkor nyer betetőzést,
amikor már arra is képessé tettük a tanulót, hogy a folyékony
beszédet is le tudja olvasni a szájról.
A szájról való leolvasás tanításának ezen a fokán is meg
szívlelendőnek tartom a pedagógiának azon elvét, hogy a könynyebről haladjunk a nehezebbre. Éppen ezért nem tartanám
helyesnek azt az eljárást, ha a szájról való leolvasás tanításának
a végső fokán egyenesen azt kívánnánk a tanulótól, hogy
hosszú ideig tartó előadásokat olvasson le a szájról.
Önkénytelenűl is felvetődik most már az a kérdés, hogy
hát mivel is kezdjük meg a folyékony beszéd gyakorlását?
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Nézetem szerint erre a kérdés és felelet formát tartom a
legalkalmasabbnak. Intézzünk tehát a tanulóhoz egyszerű, őt
magát közelről érdeklő kérdéseket s nyomban kívánjuk meg
tőle a hozzáintézett kérdésre a feleletet is, A kérdésre adott felelet
révén azonnal meggyőződhetünk arról, hogy helyesen fogta-e
fel a tanuló a hozzáintézett kérdés optikai képeit?
Ezek a kérdések — különösen kezdetben — lehetőleg egy
tárgy köré csoportosítandók. Az egy tárgy köré csoportosított
beszédanyag a tanuló kombináló képességét van hivatva elő
segíteni. A kombinálásnak pedig igen nagy a fontossága a szájról
való leolvasás tanulása kapcsán, még pedig azért, mert a kombi
náló képesség teszi lehetővé a hangképeknek biztos és gyors
áttekintését. A szájról való leolvasás elsajátítása terén az a tanuló
mutat majd fel legszebb eredményt, akinél a kombináló képesség
leginkább kifejlődik. Éppen ezért a kombináló képesség fejlesz
tésére különösen nagy gond fordítandó a szájról való leolvasás
tanítása során.
A folyékony beszéd gyakorlására felette alkalmasnak tartom
egy későbbi fokon a párbeszédes formál. A párbeszédes formának
az az előnye, hogy felváltva hol kérdést, hol pedig feleletet kell
a tanulónak megfigyelnie.
A párbeszédes forma begyakorlása után áttérhetünk aztán az
előadások és felolvasások gyakorlására.
*
Általános szempontból meg kell még emlékeznem a követ
kezőkről :
1. A később megsiketültekre nézve akkor válik gyakorlatilag
értékessé a beszédnek szájról való leolvasása, ha a beszédet
nemcsak annak a szájáról tudja leolvasni, akitől azt tanulta,
hanem bárki máséról is.
A dolog természeténél fogva talán fölösleges is ezt e helyen
felemlíteni s hogy mégis felemlítem, teszem ezt azért, hogy
rámutassak arra a tényre, hogy egyoldalúvá válik a tanuló a
szájról való leolvasás elsajátítása terén akkor, ha nagyobbára
csak egy ember beszédszervmozgásait figyeli meg.
Módot és alkalmat kell tehát nyújtanunk a szájról való
leolvasást tanulónak arra, hogy mennél többféle beszédszervmozgást figyeljen meg. Éppen ezért már a tanfolyam keretén
belül gondoskodjunk arról, hogy ha több tanulónk van, azok
egymás ajkairól mennél többször olvassák le a beszédet.
Emellett azonban még arról is gondoskodjunk, hogy
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időközönként — tanulóinkkal való beszélgetés céljából — idegenek
is ellátogassanak a tanfolyamra.
Végül pedig hívjuk fel még tanulóink figyelmét arra is,
hogy ne csak a tanfolyam órái alatt foglalkozzanak a szájról
való leolvasás tanulásával, hanem mennél többet és mennél
változatosabban gyakorolják azt a tanfolyam óráin kívül is.
2. Bárha csak egy két szóval is, de rá kell hogy mutassak
e helyen még arra is, hogy a szájról való leolvasás tanítása
közben nagy gond fordítandó arra, hogy a szemléltetendő
beszédszervállások optikai képei egészen természetesek legyenek.
A markirozott beszéd nemhogy elősegítené, hanem éppen ellen
kezőleg, hátráltatja a tanulót a végcél elérésében.
A könnyebbség kedvéért — különösei? kezdetben — lehet
ugyan lassú a beszéd, de markirozott sohasem.
Most pedig elértem fejtegetésem végére. Érzem azt, hogy
nem mondottam el mindazt, amit e kérdéssel hapcsolatosan el
lehetett volna m ondani; de hisz, amint azt már bevezető sora
imban is kifejezésre juttattam, nem is tűztem ki cél gyanánt azt,
hogy e kérdést minden vonatkozásában kimerítsem. Ennek az
ideje — nézetem szerint — akkor érkezik majd el, amikor már
e téren sokan és sok tapasztalattal fogunk rendelkezni.

Vaksiketnéma tanítványom.
Irta: Kleitsch János.

Ma, amikor a magyar gyógypedagógia intézményei úgy
extensiv, mint intensiv fejlődésére megelégedéssel, sőt büszke
séggel mutatunk, amidőn gyógypedagógiai intézeteink a külföld
előtt is elismerésre találnak s amikor a fogyatékos érzékű gyer
mekek tankötelezettségének kimondása sem lehet hosszú idő kér
dése, amikor a négyérzékű és a fogyatékos szellemű gyermekek
neveléstanításában a szeretet müve már-nrár az ideális mérték célja
felé közeledik, még mindig össze kell, hogy szoruljon szivünk,
látva, hogy a kétszeresen sújtottak, a háromérzékű gyermekek és
a négyérzékü fogyatékos szellemű embertársaink hiába kopog
tatnak be hozzánk segítségért, hiába kérnek részt szeretetünkből.
Fogyatékos érzékű gyermekek részére fölállított intézeteink
az ép szellem mellett legalább négy érzék létezését, a fogyatékos
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szelleműek számára felállított intézeteink pedig a szellemi fogya
tékosságuk mellett legalább az öt érzék épségét megkívánják, úgy
hogy az érzékeknek párosával való hiánya, avagy a szellem fogya
tékossága mellett valamely érzék hiánya kegyetlenül becsapja előttük
humánus intézeteink kapuit.
A sorstól kétszeresen sújtottak, humánus intézeteinkbe bebocsájtást sem nyernek, vagy ha — tévedésből — igen, úgy csak
ideig, óráig tartó otthonra lelnek ott, a honnan mint „oktatásra
alkalmatlanok“ rövidesen eltávolíttatnak.
Intézményeink szervezetét és célját tekintve, teljes lelki nyu
galommal mondhatjuk, hogy helyesen van ez így, nem is lehet
ez máskép. De általános emberi szempontból tekintve a dolgot,
már korántsem lehetünk annyira nyugodtak, mert teljes lehetetlen
ség e fölött megnyugodni, mikor tudjuk, hogy egy-egy ilyen eset
egy emberi lénynek az állati sorsba való taszítását jelenti.
A háromérzéküeknek az állati sorsban való tengődése mind
máig nem volt kivételes, hanem mindennapi, megszokott állapot.
De úgy látszik itt is fordulat előtt állunk, reájuk is sütni készül a
humanizmus jótékony napja. Emberi életet, testi és lelki életet
fog számukra biztosítani a humánus intézmények születendő új
testvér intézete, a háromérzéküek iskolája. A háromérzékűek isko
lájáról, mint ilyenről ma még csak nem is beszélhetünk ugyan,
de tán nem csalódom, ha azt hiszem, hogy a nm. vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr 111495/1910. számú rendeletével ez
az intézet a kezdet stádiumába lépett.
Az említett rendelettel ugyanis fölvételt nyert a vakok bpesti
kir. országos intézetébe egy vaksiketnéma gyermek oly célból,
hogy tanítása megkiséreltessék.
Habár ez az első eset, hogy háromérzékű gyermek mint
olyan, humánus á’lami intézetünkben, tanításával való kísérletezés
céljából fölvételt nyert, mégis joggal föltehető, hogy a háromér
zékűek intézete irányában tett ezt az első lépést, csakhamar követni
fogja a többi is, még abban az esetben is, ha fent írt magas
rendelet értelmében megindult kísérletezés eredményei után ki
sem elégítenék a hozzájuk fűzött várakozást. Mert a háromérzé
küek oktathatósága ma már nem szorul bizonyításra, mert ezek
oktatásában már nem egy fényes eredményre mutathat rá
a világ.
Ha ez az intézet azonban a legvérmesebb reményeket is
túlhaladó rövid időn belül nyitná is meg kapuit eme szerencsét
lenek számára, még ezzel az intézettel sem követelhetnék szá-
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murikra az elsőség jogát, mert azt nálunknál kisebb nemzet —
a svéd — már ezelőtt 25 esztendővel kivívta magának a ma már
83 növendéket számláló intézetével.
Svédországnak wenersborgi intézete nem pusztán vaksiketnémák számára van szervezve, hanem szellemileg fogyatékos
vakokat és siketeket is befogad. Úgy, hogy ez intézet növendék
létszámának csak Yj-a vaksiketnéma, a többiek szellemileg fogya
tékos siketek, vagy vakok. Nézetem szerint a fogyatékosok szá
mára hasonló szervezetű intézet nálunk is nagyon elkelne, már
azért is, mert nem egy, de számos szerencsétlen gyermeket men
tene meg azok közül, akiket fennálló intézeteinkből, mint a hala
dásra képteleneket hosszabb, rövidebb idő után kénytelenek va
gyunk eltávolítani.
Mielőtt tanítási kísérleteim eredményéről beszámolnék, szük
ségesnek tartom, hogy vaksikelnéma tanítványomat bemutassam.
Növendékem, Hegedűs Gyula az 1901. év október hava 14-ik
napján született, szegény szülők hatodik gyermeke. Az orvosi
bizonyítvány szerint 6 éves korában siketült meg. Teljesen siket.
Nem teljesen vak, kisebb tárgyakat is lát. Vakságának oka ideg
sorvadás. Hogy mióta vak, arra nézve adataink nincsenek. Állító
lag a inegsiketülés után vakult meg. Az eddigi tapasztalataim alap
ján normális közepes szellemi tehetségűnek mondható.
Az elmondottak után bizonyosan csodálkozik mindenki annak
hallatára, hogy e gyermeknek nincsen beszédmaradványa. De
aminő csodálatos ez a tény, annyira meglepő a második valóság
is, nevezetesen, hogy jelbeszéde sincsen.
Összegezve az elmondottakat, tehát ilyen gyermek áll előt
tünk: normális közepes szellemi tehetségű, 6 éves korában tel
jesen megsiketült, még későbben részben megvakult, beszéd
maradványa nincsen, jelbeszéde sincs. Ezekhez még hozzá kell
tennem, hogy testi fejlettsége normális, de a fogyatékosságát
tekintve, különösen a kezei, feltűnően izmosak.
Ezek az adatok egymással erős ellentmondásban látszanak
lenni, úgy, hogy tévedésen alapulónak kell az orvosi bizonyítvány
adatait tekintenem. Mert nehezen érthető, hogy normális szellemi
képességű gyermek 6 éves korában megsiketülve, 2 év alatt tel
jesen elveszítse a beszédét. Ez a gyermek pedig 8 éves korában
már a siketnémák soproni intézetébe került, ahonnan mint vak
gyermek eltávolíttatott. Összes beszédkincse, amivel november hó
15-én átvettem 3, Sopronban elsajátított szóból állott. Hogy miért
tartom Sopronban elsajátítottnak, ezt megmondja e három s z ó :
pá, baba, ló.
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Ezek alapján a gyermek megsiketülését a 6 éves kora előtti
korába vélem visszavezethetni.
Az a körülmény pedig, hogy e gyermeknek még ma is
némi látása van és semmit sem jelel azonkívül, mint amire én
szoktattam, legalább is kétessé teszi azt, hogy a megvakulás jóval
a megsiketülés után következett be. Én valószínűnek tartom, hogy
ez a gyermek megsiketülése előtt is gyengén látott.
Kis vaksiketnéma növendékem tanításában főcélul az írott
nyelv elsajátítását tűztem ki. A hangos beszédre való tanításával
is tettem és teszek kísérleteket, de annak rendszeres tanításáról
le kellett mondanom, nem azért, mintha a vaksiketnémának a
a hangos beszédre való tanítását lehetetlenségnek tartanám, hanem
azért, mert az elérhető eredmény sokszorosan több időt és fárad
ságot igényel a csak siketnémák hangos beszédénél. Ha pedig
meggondoljuk, hogy a hangos beszéd tanítását a siketnémák
tanárai sem találják egyhangúan jogosultnak, legalább a siketné
mák egy részével szemben, a fokozott nehézségek és a rendel
kezésemre álló idő mellett annál inkább kellett az írott nyelv
mellett döntenem, mert a hangos beszédet a vaksiketnéma a
másokkal való érintkezés közben a közlésen kívül alig használ
hatja, vagyis mert a beszéd érzékelésének nehézsége miatt a
hangos beszéd részére a direkt közlekedés eszközének szerepét
úgy sem töltheti be soha. A hangos beszéd a vaksiketnéma
birtokában tehát oly kincs, amelynek alig veheti hasznát, amiért
is a hangos beszéd tanítása a vaksiketnémák tanításában szerintem
sohasem tekinthető főcélul.
(Folytatása következik.)

A németországi vak- és siketnéma gyermekek
iskolakötelezettségének törvénytervezete.
Fordította : M ichels Fülöp.

A törvénytervezetre vonatkozólag általában a következőkről
teendő említés.
A törvénytervezet az általános tankötelezettséget a siket
némákra és vakokra is ki akarja mondatni. A fogyatékos érzékű
gyermekek testi- és szellemi állapota nem engedett meghatározott
életkort kijelölni a felvétel- és az elbocsájtás korának megálla
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pításánál. Sokszor a gyermek gyenge egészségi állapota, sokszor
a testi fejlődésben való visszamaradottsága szükségessé teszi azt,
hogy a tankötelezettség megkezdése halasztást szenvedjen. Érzéki
fogyatkozásban szenvedő gyermek a népiskolában nem tehet
eleget tankötelezettségének. Ezen gyermekek számára tehát nem
elegendő az általános tankötelezettség kimondása, hanem szüksé
gessé vált kimondani azt is, hogy a tankötelezettségnek külön
leges intézetekben, siketnémák illetőleg vakok intézeteiben kell
eleget tenni.
Szükségessé vált továbbá annak a megállapítása is, hogy
a vakok és siketnéma gyermekek iskoláztatásának gondja kit
terheljen? A helyi iskolagondnokságot; — melynek különbeni
feladata a népiskolai oktatásról való gondoskodás — nem lehetett
vele megterhelni. Másfelől az 1875. évi július 8-iki javadalmazási
törvény 4. számú 4. § a értelmében a siketnémák- és vakok
ügyéről való gondoskodás a tartományi szövetségek kötelessége,
amely szövetségek fenhatósága alá a siketnémák és vakok inté
zetei is tartoznak. Jelen törvénytervezet kötelességévé tette a
tartományi szövetségeknek, hogy az összes siketnéma- és vak
gyermekek felvételére elegendő számú intézet felállításáról gon
doskodjanak, hogy ezáltal minden érzékszervileg fogyatékos
gyermek saját tartományában nyerhessen oktatást. Alapjában véve
tehát a tartományi szövetségek gondoskodnak a fogyatékos
érzékű gyermekek neveléséről és oktatásáról, jogukban áll azonban
vagyonos gyermekektől, vagy azoknak fizetni képes és köteles
hozzátartozóitól az eltartási díjakat behajtani. A neveléssel és
oktatással járó más terhek nem hajthatók be sem a gyermeken,
sem annak hozzátartozóin.
A Kommunalverbandok által intézetekben elhelyezendő
gyermekre vonatkozólag különleges intézkedések váltak szüksé
gessé. A törvénytervezet megszövegezésénél tekintetbe kellett
venni azt, hogy a vak- és siketnéma gyermekek tankötelezett
ségének életbe léptetésénél az iskolagondnokság is érdekelve
van. Oly esetekben, mikor a gyermek helyben látogathatja a
fogyatékosságának megfelelő intézetet, célszerűnek látszott a helyi
iskolagondnokságot a beiskoláztatással megbízni azzal, hogy
rendelkezései ellen felebbezhetnek az érdekelt felek. Másképen
kellett elbírálni az olyan gyermeket, aki kénytelen elhagyni szülő
helyét, hogy a megfelelő intézetet látogathassa. Ámbár több
német állam, mint pl. Braunschweig is ilyen esetekben szintén
az iskolagondnokságot bízza meg a beiskoláztatással. Minthogy
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azonban oly intézkedésről van szó, mely a családi életet közelebb
ről, anyagilag nagyobb mérvben érinti, szélesebb körültekintéssel
kellett eljárni az oly vak- és siketnéma gyermekek intézeti
elhelyezésénél, akik gyakran még más testi fogyatkozásokkal is
vannak sújtva, lévén az illetők betegesek, sok esetben pedig
szellemileg is gyengék. A szülők felebbezési jogának megtar
tásával a beiskoláztatással tehát a Kreis- Stadt- Ausschuss bizatik meg.
A törvénytervezet egyes paragrafusaihoz még a következők
füzhetők hozzá.
Az 1. és 2. §. meghatározza a tankötelezettség megkez
désének és befejezésének idejét, különbséget tesz azonban a
testileg-, vagy szellemileg gyengébben fejlett, visszamaradt gyer
mekekkel szemben. Képezhetetlen gyermekek nem tankötelesek.
E törvénytervezet értelmében siketnémáknak tekintetnek azon
gyermekek is, akik később siketültek meg, vagy akiknek hallási
maradványa oly csekély, hogy népiskolákban nem oktathatók.
Az 1. §. utolsó szakasza értelmében, ha a gyermek taníttatásáról
elegendő gondoskodás történik a szülő, vagy a gyermek törvényes
képviselője részéről (ha t. i. a gyermek magánoktatásban részesül,
vagy magánintézetben helyeztetik el) az iskolagondnokságnak
beleavatkozási joga nincs, felügyeletet azonban köteles gyakorolni.
A 3. §. a gyermek kötelező felvételére vonatkozik valamely,
a Kommunalverbandok által fentartott siketnémák, illetőleg vakok
intézetébe, ha a gyermek t. i. lakóhelyéről látogathatja az intézetet.
Annak megállapítására, hogy a gyermek lakóhelyéről látogathatja e
az intézetet vagy sem, a Schulaufsichtsbehörde illetékes. Tekin
tetbe kell azonban vennie: a gyermek egészségi állapotát, képez
hetőségét és a helyi viszonyokat.
A tanítás díjtalan. Tandíj tehát nem szedhető, a Kommunal
verbandok sem tarthatnak számot pótkövetelésekre a nekik
felmerült iskoláztatási költségek fedezésére.
A következő 4. és 5. §-okban fegyelmi határozatok foglal
tatnak a hanyag iskolalátogatás ellen. Megengedi e §. a korábbi
felvételt és ennek megfeielőleg az intézet kötelékéből való korábbi
elbocsájtást is.
A 6. §. meghatározza azt, hogy minden oly gyermek, aki
lakóhelyéről nem látogathatja a neki megfelelő intézetet, oly
intézetben, vagy helyen helyezendő el, ahonnan az oktatásban
részt vehet. Természetesen a szülőknek, vagy a törvényes kép
viselőknek szabad rendelkezési joga e tekintetben is érvényben
marad.
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A 7. §. a Kreis-Stadt-Ausschusshoz való felebbezés m ódo
zatait, a 8. és 9. §-ok pedig a beiskolázási határozatok végre
hajtásának mikéntjét szabályozzák. Itt megemlítendő, hogy olyan
esetekben, amidőn a gyermekek törvényes képviseleti joga
megvonatott a szülőktől, a szülők nem, csak a gyermekek kirendelt
törvényes képviselői felebbezhetnek a Kreisausschuss határozatai
ellen. (A 7. §. 3. és 4. szakaszai.)
A 10. §. amely az iskolai mulasztásokra vonatkozó fegyelmi
határozatokat tartalmazza, az eltartásba helyezett gyermekekre is
vonatkozik. E paragrafus elejét veszi annak, hogy azon szülők
és törvényes képviselők, akik a beiskoláztatást elrendelő határo
zatnak ellenállottak, ne veszélyeztethessék az oktatás eredményét
azáltal, hogy a gyermeket az iskolalátogatástól elvonják, vagy
rendetlenül járatják iskolába. Ugyanezen büntető határozatok az
eltartókra is vonatkoznak, habár azok nincsenek felruházva
a gyermek törvényes képviseleti jogával.
A 11. §. meghatározza azt, hogy a tankötelezettség mikor
ér véget, amiből azonban nem következik az, hogy az intézetet
is ugyanakkor el kell hagyniok az illető siketnéma-, illetőleg
vak gyermekeknek. Ellenkezőleg a tankötelezettség befejezésével
a Kommunalverband által biztosított gyámolítás, az intézetek
iparmüheiyeiben való további foglalkoztatást teszi lehetővé, amint
azt a gondnoksági nevelésre vonatkozó 1871. évi július 11-iki
törvény 31. §-a meghatározza.
A 12. §. szerint a gyermek intézetbe szállításának, szabályszerű ruhaneművel való ellátásának, az intézetből való elszállí
tásának, valamint az intézetben elhalt gyermek temetésének
költségei az illetőségi község szegényalapját terhelik. A 13. §.
feljogosítja a Kommunalverbandokat és a községi szegényalapokat,
hogy a nekik felmerült költségeket a gyermektől, vagy annak
törvényes képviselőjétől behajthatják. Nem intézkedik azonban
ez a paragrafus arra nézve, hogy a Kommunalverbandok, mint
országos szegényalapok, mikép nyernek kárpótlást egy teljesen
vagyontalan gyermek elhelyezésénél felmerült költségeikért.
A 14. §. útmutatásokat tartalmaz rendeletek kibocsájtása és
azoknak jogerőre emelése tárgyában.
A 15. §-ban e törvény életbeléptetésével a vallás- és közoktatásügyi- és a belügyminiszter van megbízva. Megemlítendő,
hogy a legfelsőbb iskolafelügyelőség nem mindenütt és nem
feltétlenül a kir. kormány. Az 1885. évi október 20 iki legfelsőbb
kabinetrendelet (Törvénytár 350. oldala) szerint a vakok- és
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siketnémák intézetei fölött a felügyeletet a tartományi tanügyi
tanács gyakorolja. Ez intézkedést a jelen törvénytervezet nem
változtatja meg. Tehát a törvénytervezet életbeléptetésénél utóbb
nevezett két fórumnak egyetértőleg kell eljárnia. A kormány
feladata inkább az intézetek anyagi ellátása, mig a tanügyi
rendelkezések a tartományi tanügyi tanácsot illetik.
Végül a 16. §, szerint a törvény életbeléptetése 1912. évi
április 1-ére van elhatározva, hogy a tartományi szövetségeknek
elegendő alkalmuk legyen a szükséges előkészületeket megtenni
a növendékek felvételére, szükség szerint az intézetek esetleges
átszervezésére,

A francia kisegítő-iskolái törvény végrehajtása.
Fordította : Karnay Árpád,

Az 1909. évi április hó 15-én életbe lépett francia kisegítőiskolái törvényhez ugyanazon év augusztus 25-én a ministerium
az utasítások egész sorát adta ki, melyeket a következőkben
közlünk.
A népiskolákhoz csatolt kisegítő osztályokban, valamint az
önálló kisegítő-iskolákban az egyes osztályok rendes létszáma
15-ben állapíttatott meg. E létszámot csak kivételesen és akkor is
legfölebb 20-ig szabad emelni. Csak a gyakorlati tevékenységű
és kézimunka órákban engedhető meg a nagyobb létszám. (Ének,
torna, kézügyesség). A hétnek egyik félnapja rendelkezésre b o 
csátandó a szülők által esetleg kívánt hitoktatás céljaira. Az okta
tás délelőtt és délután 3V2—V% óra hosszat tart. Szellemi munka
és kézügyességi gyakorlat váltakozva szerepel az oktatásban.
Órarend'. Délelőtt másfél órai oktatás után 1/.2 órai szünet, délután
másfél órai oktatás után 1 órai szünet. Ehhez még rövid szüne
tek járulnak az egyes leckeórák között.
Tantárgyak'. Hajtogatás, kartonmunkák, mérések, mérlegelés,
papir- és famunkák; ének, játék, séták és kertészeti munkák. Raj
zolás szabadon és minta után, mintázás (plastikai); beszédjavítás
(artikulatió); olvasás és írás; a szók értelme után való kérdezősködés, a dolgoknak miért- és hogyan ja ; számolás, konkrét tár
gyakon kezdve; földrajz, az iskola kertjéből, az iskolából, és
városnegyedből kiindulva ; szemléltető oktatás, a gyermekek szeme
előtt álló. dolgokkal kapcsolatban, ezen dolgoknak színük, alak
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juk, használatuk szerinti leírásuk, a gyakorlati élet világából vett
ismertetések; történeteknek, anekdotáknak, rövid önéletrajzoknak,
elmesélése a gyermekek által, ismételgetések; az oktató kérdései
hez még a gyermekek kérdései is csatoltassanak; különleges
tornagyakorlatok ; egyszerűbb iparszerü és kertészeti munkák.
A tanítási célok a növendékek képességeitől tétetnek füg
gővé. Többnyire csak az olvasás, írás és a számolás kezdetlege
sebb formáival kell majd megelégedni. A tanerők a mondott és
mutatott dolgok ingere által a tanulókban költsék fel a figyelmet
és azt tartsák ébren. Szószerinti felmondás csak legkisebb mérték
ben történjék. A gyermekek semmiféle olyan megnevezést ne
használjanak, melynek értelmével nincsenek tisztában. Az oktatásnak
alapja mindenkor a dolgoknak közvetlen szemlélete, életmódja,
képekben való bemutatása, természetes (és nem kényszerű)
kiejtése, elmondása legyen ; az oktatás a gyermekeket az őket
környező tárgyaknak és életnek megfigyelésére vezesse rá.
Különös érték tulajdonítandó a következő gyakorlatoknak:
1.
Ének és zene, ami általában különös örömet okoz az
anormalis gyermekeknek. 2. Beszéd- és kiejtési gyakorlatok
(artikulatio), hogy az előforduló sokféle beszédhibák javíttassanak.
3. Tornázás, lehetőleg zenekisérettel, hogy a mozgások rhytmizál*
tassanak. 4. Futó- és ügyességi játékok, melyeknél különösen
arra kell figyelni, hogy az apathikus növendékek ne szigeteljék
el magukat. 5. A gyakorlati élet világából vett oktatási gyakorlatok
a növendékek olyan képesítésére, hogy a környezetükhöz alkal
mazkodni tudjanak. A legkisebbeket arra fogják tanítani, hogy
mosakodjanak, öltözködjenek, tisztességesen egyenek, az időseb
beket, hogy más emberekkel érintkezhessenek, levelet írhassanak,
pénzüket megszámlálhassák és azzal gazdálkodhassanak, hogy
utazhassanak; a legokosabbak az egészségtan elemi fogalmait és
különösen az erkölcs kívánalmait fogják elsajátítani, 6. Kézügyesség.
A fődolog nem csupán az, hogy a gyengék utasításokat nyerjenek
és oktattassanak, hanem az is, hogy eikerültessék, hogy ők a
társadalomnak terhére váljanak. Azért a kézügyességi oktatás a
gyakorlati életet célozza.
A vidéki környezetben főképen a mezőgazdasági oktatás
veendő figyelembe és egy az ily célra alkalmas iskolakert igen
kívánatos. A városi viszonyok megkövetelik, hogy oly műhelyeket
rendezzenek be a helyi követelményeknek megfelelőleg, hogy
teljes célszerű ipari oktatást nyerhessen a növendék. Elsősorban
a legegyszerűbb hivatások jöhetnek szóba, melyek mindenütt
M agyar G y ó g y p ed agógia.
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gyakorolhatók; a fának és vasnak megmunkálása, szabóság,
cipészség, kosárkészítés, Hímzések stb.
A fentiekben meghatározott előírások elsősorban a csatolt
kisegítő osztályok számára érvényesek, de ugyanezen előírások
szólnak az önálló kisegítő-iskolák számára is, melyek növendéke
iket a 16-ik életévükig és még azontúl is megtartják, csakhogy
némileg kibővítve alkalmazandók a szabályok itt. Ezen iskolákban
az egész időnek fele a kézügyességnek szentelendő. A törekvés
az legyen, hogy a gyermekek figyelme leköttessék, az utánzási
képesség tökéletesíttesék; a saját, valamint oktatója mozdulatainak
értelmes szemlélése által, a szerszámoknak és azoknak a feldol
gozandó anyagokhoz való viszonyának a vizsgálódása által a
növendék Ítélőképessége fejlesztessék, hogy ezáltal arra képesíttessék, hogy egy új munkához megfontolással, jól meggondoltsággal fogjon. A munkaágak ^választására a fentiekben elmon
dottak vonatkoznak;
A legismertebbek és legkönyebbek választandók, olyanok
melyeknek termékei az illető vidéken legkényelmesebben találnak
piacot. A vidéki viszonyok közt előnnyel biró kerti- és mezőgaz
dasági munkákat a növendékek legszívesebben és a legjobb
eredménnyel végzik és a foglalkozással a legkönyebben is nyer
nek alkalmazást az iskola elhagyása után.
Az alábbiakban a francia kisegítő-iskolái törvénybe foglalt
azon határozmányok foglaltatnak, melyek a kisegítő-iskolái tanítók
szakvizsgájára vonatkoznak.
A gyengeelméjűek oktatására való képesítést illető rendel
kezés.
1. §. Azon jelölteknek, kik a gyengeelméjűek oktatására
képesítő oklevelet óhajtják megszerezni a vizsga letételekor leg
alább 21 éveseknek és a második tanítói vizsgán túl kell lenniök.
Továbbá tanúsítványt kell felmutatniok, mely szerint legalább egy
évet hospitáltak egy a közoktatási ministerium által kijelölt gyengeelméjüek intézetében vagy kisegítő-osztályban. E két főfeltétel
alól egy jelölt sem menthető fel.
2. §. A jelöltek kötelesek Párisban a Sorbonne-ban a Departements-okban az illetékes Akadémiánál jelentkezni, tartózko
dási helyük és az utolsó öt évben hivatásszerűen teljesített fog
lalkozásuk megemlítésével. A jelöltek lajstromát a közoktatásügyi
minister állapítja meg.
5.
§. Az Írásbeli vizsgálatot az illető Departements főhelyén
tartják meg, az Akadémia felügyelőjének vagy az igazgatóság ki
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küldöttjének ellenőrzése mellett. E vizsga kiterjed a physiologia,
az egészségtan, a psychología és a gyengeelméjüek pedagógiá
jának általános ismeretére. Az illető tétel kidolgozásához 3 órai
idő áll rendelkezésre ; a szóbeli vizsgára való bocsátás csak akkor
lehetséges, ha a jelölt Írásbeli dolgozatára legalább 10—20 pon
tot nyer.
4.
§. A vizsgáló-bizottságot a közoktatásügyi minister nevezi
ki és székhelye Páris. E bizottság dönt a jelölteknek a szóbeli
vizsgára való bocsátása ügyében. A szóbeli vizsgán, az anyagot
felölelő programúinak a sorshúzás utján (tételhuzás) meghatározott
tárgyából vizsgáztatják a jelöltet. A jelöltnek 30 percnyi idő áll
rendelkezésre az átgondoláshoz. Ugyancsak egy fél óráig tart a
nyert kérdésnek a kifejtése is.
*

*

*

A vizsgaprogramm a következő:
1. A gyengeelméjűség általános fejtegetése. A tulajdonképeni
„M otá“-nak vagy hülyének megkülönböztetése a szellemileg el
maradt gyermektől. A hülyék statisztikája a különböző államokban,
A gyengeelméjűség diagnosisa. A gyengeelméjüek beosztása. Az
idiotismust tárgyaló leglényegesebb cikkek, publikatiók feletti tör
ténelmi feljegyzések.
2. Az idiotismus okai. Testi és szellemi gyengeség és kor
látoltság. Öröklés mint ok. Az átöröklés törvényei. Véletlen okok.
3. Az idióta külső megjelenése. Koponya-, arc- és testalko
tás, Physiognomia. Az általános elfajulás ismertető jelei. Ezen
ismertető jelek értéke. Testtartás, bénulás.
4. Érzékszervek. Látás, hallás, Ízlés, szaglás, közérzés és
tapintás. Érzéki csalódások és hallucinátiók,
5. Az ösztön. Nemi ösztön és a pubertás. A fenntartás és
az utánzás ösztöne. A mozgás szüksége. Rokonszenv, ragasz
kodás ; erkölcsi és sociális érzések. Hiúság és önhittség. Nyug
talanság és pajkosság. Dühöngés, kegyetlenség.
6. A beszéd. Beszédbeli fejlődés. A hangképzés élettani
mechanismusa, A szellemileg fogyatékosnak beszédhibái és annak
gyógyítása. Az aphasia különböző formái.
7. Intelligentia és különös tehetség. Ítélő képesség és helyes
gondolkodás. Az emlékezés. A kezdeményezési képesség hiánya.
A szellemileg fogyatékosnak intellektuális fejlődése; haladásuk,
megállapodásuk és visszafejlődésük. Különös képességeik az ének,
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zene, számolás, rajzolás, esthetika, kézimunkák stb. iránt. Felelőt
lenség és polgári tehetetlenség.
8. Rövid megjegyzések a szellemileg fogyatékosnak orvosi
kezelését illetőleg és az ily fogyatékosra vonatkozó egészségtan.
9. A szellemileg fogyatékosnak nevelése. A különböző álla
mokban a jelenlegi állapot felőli jegyzetek. Speciális intézetek,
externátusok, internátusok, fél-pensionátusok, különleges osztályok,
kézügyességi iskolák.
10. A gyengeelméjűek iskoláinak belső szervezete. Leckeés órarend. Étkezés. Pihenés és játék. Osztályonkénti növendék
szám. A tanító-személyzet nyerése és előkészítése. A gyengeelmé
jűek jó tanítójában megkivántató tulajdonságok.
11. Tanterv. Érzékfejlesztés. A mozgás képzése. Eurhythmikai tornázás zenekisérettel. Az Ítélet és érzelem képzése. Beszéd
tanítási gyakorlatok. Szemléleti oktatás. Séták és kirándulások.
Házi és gazdasági tevékenykedés. A növendékeknek hivatásszerű
kiképzése egy iparosmester vezetése mellett.
12. A gyengeelméjűnek hasznossá tétele. A különböző hiva
tásokban elért eredmények statisztikája. A gyengeelméjűek feletti
felügyelet különböző rendszere. Mezőgazdasági iskolák, kézműves
iskolák, otthonok, magáncsaládokban való gondoskodás. Dolog
ház és munkaterem. A gyengeelméjű mezőgazdasági tevékenykedésénék előzményei. A hülyék (Idiot) javára szolgáló társadalmi
tevékenység.
13. A hülyeség okainak leküzdése. Iszákosság. Tuberkulosis
Syphilis. Őrültség. Degeneratió. A szülők szegénysége, értelmet
lensége, tudatlansága. Az újszülöttek ápolása. A gyermekápolás
alapelvei.

A számtani oktatás.
Mint minden tantárgy tanításának, tehát a számtannak is
közvetlen és közvetett célja van. A közvetlen cél az, hogy a
tanuló a közéletben előforduló egyszerűbb feladványokat meg
fejteni tudja, a közvetett cél, hogy a feladványok burkoltságával
a találékonyság, a következtetés fokozása éressék el.
Az oktatásnak mind a két cél elérésére kell törekednie és
pedig nem előbb egyikét vagy másikát tartva szem előtt, hanem
mind a kettőt egy időben.
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Természetes, hogy mielőtt ezen célok bármelyikének ösvé
nyére lépnénk, bizonyos előismeretekre kell a tanulónak szert
tennie, olyan mértékű előismeretekre, melyek a cél elérését nem
hátráltatják, azt nem nehezítik. Ezek az előismeretek: a mennyi
ségek ismerete, a számlálás tudatossága, a természetes és mes
terséges számsorok képzése s a négy alapművelet biztos tudása.
Intézeteink, az én eddigi tapasztalataim szerint, alig tudnak
több eredményt felmutatni, mint az előismeretek többé-kevésbé
jól történt begyakorlását, a tulajdonképeni célt csak megközelítik,
de el nem érik. Óhajtanám, hogy az alábbiak némi gondolkozásra
serkentsék e téren is kartársaimat, hogy tisztán és világosan tud
ják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, hogy ne erő
szakoljanak olyan dolgokat, a miknek gyakorlati értéke nincs, a
mik az oktatást nem hogy megkönnyítenék, ellenkezőleg meg
nehezítik.
Talán leghelyesebben járok el, ha előzetesen az úgynevezett
előismereteket veszem sorba s teszem meg reájuk megjegyzé
seimet.
A tanítás a mennyiségek megismertetésével kezdődik. Hogy
hogyan ismertessem meg az egyet vagy kettőt, ezt azt hiszem
egyik kartársamnak sem kell bővebben fejtegetnem. Ott van a
gyermek egy feje, egy orra, két szeme, két karja, a tanterem egy
vagy két ablaka stb .; csak rá kell utalni s meg kell a mennyiség
nevét adni. Helytelennek tartom azonban, ha minden következő
nagyságú mennyiség az előbbihez eggyel való hozzászámlálás
után ismertetik meg, valamint igen helytelennek tartanám, ha a
mennyiség mindig csak egynemű anyagon ismertetnék meg. A
mennyiség az anyagtól teljesen független. Egy golyó meg egy
toll szintén két darab, valamint egy darab papir és egy karaj
kenyér is. Azt akarom vele mondani, hogy amikor a mennyisé
geket szemléltetem, az ne legyen az egyneműek összeszámlálása
csupán, hanem tényleg mennyiségszemléltetés, tehát két vagy
három darab egynemű vagy különnemű tárgy. Kettős haszon
származik el ebből. A gyermek helyes szemléletet nyer a menynyiségekről s gondolkozásra ösztönöztetik, hogy milyen tárgyak
ból rakja össze a kívánt mennyiséget. A mennyiségek ismertetése
egyszerű megmutatáson történjék. Mellékesnek tartom, hogy vájjon
p. o. a 4 et számlálás útján ismerte-e fel a gyermek, vagy pedig
egy tekintetre, nem is kényszerítem arra, hogy okvetlen az egyen
kezdve számláljon, csak ha már nagyobb számról, p. o. 8-ról
van szó, akkor számláltatok. Már most az a kérdés, hogy meddig
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terjed a gyermek tényleges felismerő képessége, melyik az a
mennyiség, amelyet már fel nem ismerhet, amelynél tehát már a
számlálás kezdődik 1
Az én kísérleteim azt bizonyítják, hogy ötig majdnem min
den gyermek számlálás nélkül felismeri a mennyiségeket, úgy
hogy egy tekintetre megmondja, hogy mennyit mutattam. Nehe
zebben ismeri akkor, ha egynemű tárgyakat mutatók, könnyeb
ben, ha kétféle tárgyat teszek szeme elé. Itt még egy megjegy
zést teszek. A különböző tárgyakon való szemléltetésnek még az
a haszna is van, hogy a gyermek a mennyiségek szétbontását is
játszva megtanulja. P. o. 5 darabot mutatok és pedig 2 irónt és
3 golyót. A gyermek összeadni is tanul mindjárt, mert emlékeznie
kell arra, hogy az 5 kettőből és háromból tétetett össze. A begya
korlásnál a következő menet a legcélszerűbb:
Megmutatok 2 irónt, megnevezem: kettő.
Mutatok 1 irónt és 1 golyót, megnevezem: kettő.
Felszólítom a gyermeket, hogy ő vegyen ki a csomagból
2 irónt s nevezze meg.
Felszólítom, hogy úgy mutasson meg kettőt, hogy mindenik
külön tárgy legyen.
Felszólítom, hogy tetszése szerint tegyen össze két tárgyat.
Ugyanezen módon gyakorlom be az ötös számkört kéthárom óra alatt s alig van rá eset, hogy a gyermek a mennyiség
megnevezésében tévedjen.
A 4-es-—5-ös kör még nagyobb változatosságot nyújt.
A fentebb közölt meneten kivül még több változat kínálko
zik, az t. i., hogy 2 golyót veszek a kezembe s kérdem, hány
irónt vegyek hozzá, hogy 4 vagy 5 darab legyen ? Vagy azt mon
dom a gyermeknek: 5 darabot akarok, legyen benne 2 vagy
3 fillér, a többit ő maga válassza ki, hogy mit akar és mennyit
kell hozzá tennie.
A mennyiségek ismertetése tehát szétbontás és összerakás
is egyúttal.
A számjegyek Íratása szerintem nem okoz nehézséget. Nem
tartom szerencsés eljárásnak azt, amit több kartársamnál tapasz
taltam, hogy t. i. vonalakat húz vagy pontokat ír a táblára s azok
után az egyenlőség jelével írja a számjegyet.
Magyarázza-e a vonás vagy pont a számjegyet?
Határozottan nem, sőt azt merem állítani, hogy ellenkezőleg
csak zavarólag hat. Jobbnak tartom, ha a mennyiség megmuta
tása után egyszerűen felírom a számjegyet s azt mondom, hogy

Á számtani tanítás.

119

ez p. o. kettes, ez a hármas. Hogy ezután a számjegy értékével
is megismerkedjék a gyermek, az egyszerű gyakorlás útján tör
ténhet. Felírom a négyest s azt mondom, mutass meg annyi
fillért, viszont felmutatok 3 irónt s azt mondom, írd le a szám
jegyét.
Amint fentebb említém, az ötöt a gyermek még felismeri,
de már a hatot s az azon felüli mennyiségeket már nem.
Mi következik ebből ?
Hogy az ötös körön túl a mennyiségek ismertetése lassan
ként számolássá alakul át, a valódi szemlélet helyét elfoglalja az
átvitt szemlélet, a valódi mennyiség helyébe a képzelt mennyiség
lép. Ez az áthidalás nem könnyű feladat s e tekintetben is több
érdekes megfigyelést tehet az ember.
Vannak többen, akik abban képzelődésben élnek, hogy ők,
vagy a gyermekek képesek a nagyobb mennyiséget is elképzelni
s ebben a csalódásukban őket az úgynevenett orosz számológép
is támogatja. Száz golyó sorakozik itt szép tizes sorban egymás
mellé és egymás alá s azt hiszik, hogy a 24-ről tiszta fogalmuk
van, a midőn a két rúdon levő golyót és a harmadikon még
4 et képzelnek maguk elé. A 4 et valóban elképzelhetik, de a két
rúdon levő golyók számát illetőleg csak sejtéseik lehetnek. Erről
különben egyszerű módon győződhetnek meg. Tegyenek észre
vétlenül mindenik rúdra 10 golyó helyett 11-et, vagy esetleg 9-et.
Bárki, aki az orosz számológéphez volt szoktatva, gondolkozás
nélkül 24-nek fogja mondani a két rúdon levő s a harmadik
rúdon külön álló 4 golyót, holott az első esetben — ha t. i.
nagyobb mennyiségről is lehetne tiszta fogalma 26-ot, utóbbi
esetben pedig 22-őt kellene mondania.
Vagy nem találják-e sajátságosnak, hogy a gyermekek az 5 és
6-ot nehezebben, míg a 7—8-—9-et könnyen felismerik az orosz
számológépen ?
Erre vonatkozólag egy érdekes kísérletem volt. Azt vitattam,
hogy 5-ön felül a mennyiségeket nem lehet megismerni, csak
számolás útján. Nem hitték el. Kísérletet tettünk oly módon, hogy
a tanúként jelenlevőket arra figyelmeztettem, hogy a gyermekek
szemét nézzék, a tekinteteket lessék, amikor a golyókat tolom.
A 2—4—6-ig a szemek arra az oldalra voltak irányítva, amelyre
a golyókat toltam. Mihelyt a 7 et mutattam, a gyermekek mind a
megmaradt golyókat nézték s úgy mondták, hogy 7. Elvonták a
3-mat a tízből. Ha 11 golyó lett volna a rúdon, egyetlen gyer
mek sem tudta volna 7 vagy 8 golyót toltam-e el. Ezen tapasz
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falaton, amit rajtam kívül bizonyára mások is megszereztek, alap
szik azután az a beosztás, hogy egy rúdra 5 fekete és 5 fehér
golyó kerül. Tízig még csak megjárja a mennyiségek ilyetén
szemlélete, de azon felül, amikor a másik rúd fekete és fehér
golyói is összevegyülnek ? A szegény gyermek töpreng s vég
tére is helytelen mennyiséget mond.
Csak azért említettem fel ezeket, hogy a kartársak figyelmét
arra irányítsam, mennyire lehetetlent kívánnak akkor, amidőn a
mennyiség megállapítását várják, holott csak képzelt mennyiség
ről lehet szó.
Ebből azonban még más is következik. A mennyiségek
ismertetését nem szabad túlzásba vinni. Meg kell vonni azt a
határt, ahol a valódi mennyiségek helyébe a képzelt mennyiség
lépjen s én ezt a határt 20-nál elértnek tartom.
Ebből az okból nem találom az orosz számológépet alkal
mas taneszköznek. Elfogadott az igaz, használt taneszköz majd
nem mindenütt, de ott ahol legtöbbet használják ott számolnak
a gyermekek legrosszabbul.
De, mondják olvasóim, valami segédeszközre szükségünk
van a számlálásnál ? Van igenis, a gyermek emlékező tehetségére.
És itt térek rá az előismeretek másodikára, a számlálás tudatossá
tételére.
Mihelyt gyermekeim az 5-ös körben a mennyiségeket fel
ismerik s megnevezik, kezdem el a természetes számsor felépí
tését. Eddig, tehát az 5 ig, még arra sem vetek nagy súlyt, hogy
a gyermek számlálni tudjon, hogy a számsort tudja. Sőt talán ha
az alkalom úgy kínálkozik, az 5-öt hamarább ismertetem, mint a
3-at. Kitűnő alkalom reá az 5 ujjam egyik kezemen. De mihelyt
5-ig eljutok, a számsorra is gondot fordítok s ekkor igazán egyegy mennyiséggel teszek többet az előbbenihez, elkezdve az 1-en
s folytatom az 5-ig és vissza. Ez már nem nehéz s tisztán az
emlékezet munkája. Hiszen bárki is tapasztalhatta, hogy gyerme
kek szépen számlálnak a 10 es, sőt huszas körben is, holott a
3-at vagy 4-et nem tudják megkülönböztetni. Ez csak azt bizo
nyítja, hogy a számsor egymásutánja, a nevek, az emlékezetben
megrögzíthetők, mielőtt valódi értékük tudatossá lenne. Miért ne
volnának megrögzíthetők akkor, amidőn a tudatosság is támoga
tó ig lép közbe? Ötig a számsor az ismert mennyiségekben kap
csolódik, rövid idő munkája, hogy a sorrend megrögzíttessék és
pedig úgy a felfelé, mint a visszafelé számlálás tekintetében. Az
5-ös körön túl a mennyiségek kevés segítséget nyújtanak. Az
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emlékezés nyer uralkodó helyzetet s a 10-ig való számlálás már
inkább gépileges, mint öntudatos. Majdnem azt merném mondani,
hogy az 5-ös körön túl, a mennyiségekkel, tehát valódi tárgyak
kal való számlálás teljesen felesleges. De ennyire még magam
sem kívánom, hogy tisztán az emlékező tehetségre támaszkod
junk, mert hiszen a mennyiségekkel való számlálás ilyen kis kör
ben nem sok időt rabol el s némi szórakozásul is szolgálhat.
Természetes, hogy a mennyiségek ismerete grafikailag is
megrögzíttetik. A mennyiség megkapja az ő kifejezőjét a szám
jegyet, éppúgy mint a hang az ő képét a betűt.
A 10 es körön túl is szemléltetem még a mennyiségeket
egész 20 ig, de csak azért, mert az egy adott mennyiség meg
számlálása ebben a körben nem sok időt vesz igénybe. De a
számsort annál inkább gyakorlom és pedig lehetőleg változatosan.
Először felépítem a természetes számsort. Számláltatok tehát
1—10-ig vagy 20-ig, azután vissza. Ezzel azonban nem elégszem
meg. Következik a begyakorlás oly módon, hogy az adott szám
hoz a gyermek a reá következőt azonnal rámondja, esetleg foly
tatja a számlálást tovább is. P. o. egyik gyermeknek azt mon
dom 5, reá kell mondania azonnal 6 ; a másiknak azt mondom 4,
reá kell mondania azonnal 5; tehát mindig a következő számot.
Azután az előtte levő számot kívánom meg hasonlóan. Gyakorlom
úgy is, hogy egyik az 5-től kezdi a számlálást felfelé, míg a másik
mondjuk 9-nél folytatja. De nem szeretem azt a szokott kifeje
zést „folytatja tovább N. N.“ Nehézkessé és lassúvá válik ezáltal
a tanítás. E helyett azt űzöm, hogy rámutatok egyik gyermekre
s azt mondom (miután előzetesen már az egész osztálynak meg
mondtam, hogy felfelé vagy visszafelé számlálunk) 9, az azonnal
folytatja 10, 11, 12, 13, míg egy másik gyermekre nem mutatok
s nem kívánom, hogy 2-től számláljon. Játéknak látszik az egész
s valóban játék is, még pedig eléggé szórakoztató játék s mégis
intenzív tanulás.
A huszas számkörön túl a számsor felépítése tisztán az
emlékezőtehetség munkája. Aki 20-ig számlál az 100-ig is számlál,
mihelyt tudja a tízesek neveit. Természetesnek tartom, hogy az
írásbeli munkálat erősítse a szóbelit, de ne váljék ez unalmas
gépileges munkává. Soha sem szabad annyi példát felírni, amenynyi, mondjuk, félórai munkát kíván. Felaprózva kell nyújtani s
serkenteni a gyermekeket, hogy ki végzi el előbb.. Önmaguk
fogják kérni, hogy újabb feladatot kapjanak. A számjegyek Írásá
nál nem akarom megjegyzés nélkül hagyni többeknek azt a szó
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kását, hogy a számjegyek helyi értékét is magyarázhatják. A
gyermek előtt a valódi érték és a helyi érték közötti különbség
alig érthető. De nem is kell vele törődni. Hogy az egyes, ha
balfelé a második helyen áll tízessé, ha pedig a harmadik helyen
áll százassá lesz, mit érdekli az a gyermeket ? Nem elég azt
tudnia, hogy hogyan írjuk le a 12-öt? Sohasem magyarázgassuk,
hogy miért Írjuk a 12-öt egy egyessel s utána egy kettőssel,
elég az, hogy így kell írni. E tekintetben a valóság megmutatása,
az egyszerű szemlélet, többet ér minden magyarázatnál.
A számlálás tudatossá tétele, amíg kisebb mennyiségekről
van szó, az egyesek tényleges összerakása által, mihelyt azonban
nagyobb mennyiségek fordulnak e lő ,. tisztán az emlékezőtehet
ségre való utalással eszközölhető.
A számlálás maga a természetes számsor és pedig felfelé
vagy lefelé. Ez a számsor akár egy folytában, akár megszakítással
mindenkor eléggé érdekes a gyermek előtt s sohasem tapasztal
tam, hogy a természetes számsorban való számlálás unalmassá
lett volna. Ennek a számlálásnak az értékét azonban nem kell
túlbecsülni. Csak annyit érünk a begyakorlásával, hogy a gyer
mek a több és kevesebb fogalmát névleg is megtanulja. Ugyan
ezt mondhatnám a mesterséges számsorokról is, ha azok pusztán
gépies munkává fajulnak el. Inkább játék mint foglalkozás, az
emlékező tehetség játszi csillogtatása semmint valódi értékű, de
mintegy előismeretül szolgál a műveletekhez.
(Folytatása következik.)

HAZAI HÍREK.
Siketnéma nők foglalkoztatása. A „Magyar Védő Egye
sület“ rákosszentmihályi fiókjának elnöksége 6/911. sz. alatt a
következő átiratot intézte a siketnémák budapesti állami intézete
igazgatósagához:
„A Magyar Védő Egyesület rákosszentmihályi fiókja gépharisnyakötő-műhelyt tart fönn, részben ezen iparágnak fejlesztése,
részben a szegénysorsú nők foglalkoztatása céljából.
Miután tudomásunkra jutott, hogy az intézet a szárnya alól
kikerülő növendékek további sorsa iránt is érdeklődik és szívesen
elhelyezi őket biztos jó helyre, azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk
a Tekintetes Igazgatósághoz, szíveskedjék nekünk az intézetből
kikerült vagy kikerülő ügyesebb leánykákat közvetíteni és ajánlani.
Azt hisszük, humánus dolgot cselekszünk, amidőn támoga
tásunkkal első sorban is azok felé fordulunk, akik arra legjobban
rászorultak.
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Hajlandók vagyunk egész üzemünket ezen alapra fektetni
s ezek érdekében tovább fejleszteni.
Feltételeink ezek lennének:
1. A gyermek szülőjével, avagy gyámjával az ipartestület
előtt egy évi szerződést kötünk, amelynek leteltével a tanuló
felszabadul és szakmájából az ipartörvény értelmében rendes
munkássá lesz. Egyben kezdettől fogva a betegsegélyzőbe is
beíratjuk őt.
2. Ezen év (tanuló év) első felében, mig munkájába némileg
beletanul; 6 hónapig ingyen ellátást is kap, ruházat nélkül.
6 hónap múlva a növendék már tud annyit, hogy 1'60—2 koronát
kereshet naponkint s azért ezen időtől kezdve darabszám fizetést
kap úgy, ahogy általában szokásos, sőt mondhatnám, hogy
nálunk pár fillérrel még többet mint másutt. Fizetünk egy pár
fejelésért a 12-es gépen 24 és 26 fillért, a 14-es gépen 2 8 —32
fillért. Női harisnyáért 12-es gépen 44 fillért és 14-es gépen
50—60 fillért. Férfi harisnyáért 12-es gépen 40 fillért, a 14-es
gépen 44 fülért. Gyermekharisnyák nagyság szerint a férfi és
női harisnyák arányában.
Igen közepes tehetség az, amelyik napjában csak 6 párt és
fejelést köt, ami 1 K 56 fillér. Könnyen megköthet egy kis
igyekezettel már az első évben naponta 5 pár férfi, vagy 4 pár
női harisnyát, ami két korona napi kereset. Jobb munkások
egy két évi gyakorlat után 3—4 koronát keresnek naponkint.
3. Szükséges azonban, hogy a tanuló egészséges szervezetű
és jó szemű legyen. Rövidlátónak nem való munka ez.
Ha a Tekintetes Igazgatóság ajánlatunkat megfelelőnek találja,
hajlandók vagyunk két ügyes lányká* (legkevesebb 14—15 éves)
azonnal felvenni. Megfelelés esetén 3 hónap múlva újra kettőt s
további 3 hónap múlva ismét kettőt.
Ha a munka jól megindul, tovább fejlesztjük a műhelyt.
Szives és jóindulatú támogatást kérve vagyok
Rákosszentmihály, 1911. április hó 2.
A Magyar Védő Egyesület nevében
kiváló tisztelettel
Holló Ágostomé s. k.
ügyvezető elnök.“

Szószerint közöltük ezt a felhívást, hogy olvasóink szives
közvetítésével minél több érdekelt siketnéma nő vegyen tudomást
róla. Értesülésünk szerint ugyanis a védő egyesület tekintet nélkül
arra, hogy mely intézetben is végzett legyen valaki, minden
alkalmas siketnéma nőt készséggel felvesz jelzett iparműhelyébe.
(A szerkesztőség)
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Kisegitő-iskolai továbbképzők. A müncheni kisegitő-iskolai szakosztályban Fink H. előadást tartott a kisegítő iskolát vég
zett gyermekek továbbképzéséről. A következő vezérelveket álla
pította m eg :
I. Azok az okok, amelyek valamely tanulónak a kisegítő
iskolába való felvételénél mérvadók voltak, érvényben maradnak
az iskolába járás, egész ideje alatt; ennélfogva a mindennapi isko
lából elbocsájtott kisegítő-iskolái növendékek oly helyeken, ahol
részükre külön állő továbbképző iskolák állanak fenn, csakis
ezekbe vehetők fel. Hogy az ipari oktatásban való részvételük
lehetővé tétessék, szükség esetén fel lehet őket a továbbképzői
kézimunkaoktatás alól menteni.
II. A továbbképző iskolában a tanítás különösen a követke
zőket ápolja :
á) alkalmazott számolás valóságos vásárlási üzletek segítsé
gével, miközben számlálnak, mérnek, (súly, hossz- és ürmértékkel)
fizetnek és váltanak;
b) a teljesen szabad Írásbeli gondolat kifejezés levélben és
| evelezőlapon;
c) könnyen érthető, szivet-lelket megragadó, összefüggő
reálolvasmányok;
d) életismeret, amely a testet az ártalmas dolgoktól megóvja
és megtanít annak gondozására;
e) városismeret, amely megköveteli a térképen való gyors
tájékozódást, a legfontosabb hivatalok, iskolák, üzletek, gyárak
egy pillantás alatt való megtalálását, az utca és cégtáblák olvasá
sát, bizonyos jártasságot a telefon- és a névjegyzékben stb.
III. A továbbképzővel kapcsolatba kell hozni a vasárnap
délutáni menhelyet, a társas együttlét és a természet szépségeiben
való örömök ápolására. Ez a menhely, mely munkaközvetítéssel
is foglalkozhatna, volt növendékeinknek később is menedéket
nyújthatna, nekünk pedig megkönnyítené életük folyásának az
ellenőrzését. Ily menedékhelyet alapított Fink Münchenben, ahol
a továbbképzőbe járó és a teljesen elbocsájtott növendékek min
den 14. napon találkoznak.
(ém.)
A németországi kisegítő-iskolák szövetsége a f. évi ápri
lis hó 17, 18, 19 és 20-ik napjain tartja 8. kongresszusát Lübeckben. A gazdag tárgysorozatból kiemelkednek a következő, gya
korlatilag fontos kérdések : a) a kisegitő-iskolai tanítók kötelező
heti óraszáma; előadó Z i e t i n g (Pankow) b) kézimunkaoktatás
a kisegítő-iskolában; előadó: Ra a t z (Charlottenburg). c) a fegye
lem a kisegítő-iskolában; előadó: K r u s e (Altona) d) kisegítőiskolái statisztika; előadó: W i n t e r m a n n (Bremen) e) a szellemileg gyönge egyének a német büntetőjogban, a büntető perrend-
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tartásban és a büntetés végrehajtásában; előadók: dr. N i e h o f f
áll. ügyész, (Braunschweig) /) agyi elváltozások abnormális ifjaknál; előadó: Weygandt dr. (Hamburg) g) háztartási oktatás kise
gítő iskolában; előadó: B i e s e n h a l ttnő (Berlin).
A kongreszussal kapcsolatosan kézimunka kiállítást is ren
deznek a lübecki kisegítő-iskolák. Kétségtelen, hogy a kongreszszüs nagy lépést jelent a fogyatékos elméjűek oktatásában.
(ém.)
Sikkasztás. A vakok bukaresti intézetében, melyet Erzsébet
királyné alapított, nagy sikkasztást fedeztek fel. Az elsikkasztott
összeg 120.000 korona. Két hivatalnokot letartóztattak. Ezt a hirt
közölte az Esti Újság márc. 28 iki száma. Ezzel az intézettel a
bukaresti kormánynak és társadalomnak ez időszerint sajnos, nincs
valami nagy szerencséje. A múlt évben Erzsébet királynét 500.000
frank erejéig károsították meg a lelketlen vezetők. Nagyon kívá
natos volna, hogy a humánus ügynek ezen igazán pártolást ér
demlő ágazata arra hivatott, erkölcsileg kifogástalan, becsületes
gondolkozáséi és serényen dolgozó férfiak kezére bizassék.
Iskolaköteles gyermekeknek a kisegítő-iskolába való
utasítása tárgyában a düsseldorfi kir. kormány a következő ren
deletet adta k i: Ha valamely iskolaköteles korban levő gyermek
testi és szellemi képességeinek alapos megvizsgálása után, az iskola
orvos, a kér. tanfelügyelő, a kisegítő iskola tanítója és esetleg
eddigi tanítója által egybehangzóan mint gyengetehetségű a kise
gítő iskolába utasíttatott: az a gyermek nem való többet a népis
kolába, annál kevésbé való még magasabb fokú iskolába. Ily érte
lemben utasítsa az iskolaszék az iskolák elöljáróságait; adandó
alkalommal pedig hívja őket fel, hogy a felvételt tagadják meg,
vagy vonják vissza. A szülők kötelesek az ily gyermeket a kise
gítő iskolába beíratni, hacsak azok megfelelő neveléséről és okta
tásáról máskép nem gondoskodnak.
A vakok berlini intézetének az elmúlt tanévben 70 iskolás193 foglalkoztatóbeli iparos- és 117 továbbképző kurzusra járó
növendéke volt. A tanév két részből ál!: egy nyári- és egy téli
félévből. A nyári félévben a tanítás reggel 8— 12-ig és a téli
félévben 9—1-ig tart.
A zene órák mind délutánra vannak beosztva.
A nyári félévben az egyes osztályok hetenkint kétszer a
városi faiskolából ingyen kapnak virágzó növényeket a természet
rajz szemléltetéséhez. A Braille-féle pontrendszerű könyvtár az év
folyamán 120 művel gazdagodott s jelenleg 280 kötetet számlál.
A közvetlen szemléltetés intenzivebbé tétele céljából az
intézeti növendékek csoportonkint többször nagyobb kirándulásokat
tesznek tanáraik vezetése mellett. A gyengébb szervezetüek a
nyári idény alatt részben tengerparti fürdőhelyen, részben pedig
erdős vidéken nyernek elhelyezést.
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VEGYES.
Értesítés. Lapunk jelen száma közbejött akadályok miatt
késéssel jelenik meg, a miért szíves elnézésüket kérjük.
Fizetés rendezési mozgalom. A mint értesülünk az izr.
siketnémák intézetének tanerői is mozgalmat indítottak, hogy hely
zetük javítását érjék el. A polgári iskolaiakkal egyenlő fizetést, a
heti kötelező óraszám megállapítását stb. kérik az intézet vezérlőbizottságától. Érdekkel kisérjük kartársaink mozgalmát s reméljük,
hogy óhajtásaik méltányosan intéztetnek el.
A gyógypedagógiai tanítóképzőn, mint minden évben,
úgy ez úttal is, a tanév végén tartatnak meg a képesítő vizsgálatok.
A képző szabályzatának 18. szakaszában megállapított záros határ
időig, április hó 15-ikéig, — a mint értesülünk, — összesen 12-en
folyamodtak a képesítő vizsgálatra való bocsájtásukért és pedig
Vas István, Szép József, Vollmann János, Katona Géza, Molnár
Antal, Mayer Dezső Milassin Gyula, Ürmösi Jenő, Maár János,
Kanizsai Dezső, Salgó Elemér, Rózsa Ede.
A képző tanári testületének értekezlete már tárgyalta a be
érkezett kérvényeket és e gyűléséből a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium elé terjesztette.
Esküvő. Schreiner Ferenc kartársunk, lapunk szorgalmas
munkatársa f. hó 9-én tartotta esküvüjét Berecz Erzsiké kisasszonnyal
Aradon. Ebből a kedves alkalomból Schreiner kollegánk rokonai
nak, vele együtt működő kartársainak, ismerőseinek és tanítványai
nak jó kívánságaihoz mi is szívből adjuk őszinte szerencse kivánatunkat. Éljenek az új házasok boldogan! (Szerkesztőség)
A román királyné a vakokról. A román királyné a napok
ban kihallgatáson fogadott egy újságírót és hosszabb ideig beszél
getett vele. Végre a vakokra terelődött a beszéd, akiket a királyné
tudvalevőleg különös szeretettel istápol. „Meg vagyok róla győ
ződve, — mondta a királyné — hogy a vakoknak titkos, még ki
nem fürkészett képességeik vannak, amelyeket bennük csak fel kell
ébreszteni, hogy ők is, akiktől az élet annyit megtagadott: nagy
dolgokat alkothassanak. Biztos vagyok benne, hogy a vakok valami
magasabbrendű lelki látóérzékkel bírnak, amelynek használatára meg
kellene őket tanítani. Hisz gondolkozási képességük is erősebb,
mint az épérzékű embereké.“
Felolvasás. Torday Ferenc doktor egyetemi magántanár,
az állami gyermekmenhely főorvosa az Országos Közegészségügyi
Egyesület 1910. január hó 28-án tartott felolvasó ülésében a
gyógypedagógiai intézetekről következőképen szólott: „A gyógy
pedagógia terén, ha nincs is okunk szégyenkezni, mert Náray-Szabó
Sándor doktor, államtitkár évtizedes úttörő munkásságának követ
keztében 7 állami kisegítő iskola állíttatott már fel, melyben 450
gyengébb'elméjű, ideges gyermeket nevelnek e gyógypedagógusok,
a székesfőváros is több elemi iskolában tart fenn gyengetehetségü
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gyermekek számára kisegítő iskolákat, mindezek szép eredményeket
mutatnak is fel, de alig fedezik a szükségletnek egy tizedét.
A gyógypedagógia adja kezembe továbbra a fonalat, hogy
befejezzem a beteg gyermekek védelmének keretébe tartozó
főbb kérdéseket. A vak és siketnéma gyermekek védelméről akarok
szólni. Bizonyos fokig a kultúrával arányban igen nagy a vak
gyermekek száma. 100,000 lakosból 57—385 vak van a különböző
országokban. Magyarországon 17,000 polgártársunk nem Iát. Ha
a megvakulás korát tekintjük, úgy találjuk, hogy nagyon nagy
számú a csecsemőkorban megvakultak száma, mit igazolnak azon
adatok is, hogy a megvakulás okai között a veleszületett vakság
tíz százalékkal, az újszülöttek gefiyes szemgyulladása 15 százalékkal
szerepel. A vakokat nevelő intézetekbe felvettek 12—35 százaléka
újszülött korában vakult meg.
Ezen adatokat azért soroltam fel, hogy rámutassak arra,
hogy egyrészt a vakság elleni küzdelem mennyire közegészségügyi
kérdés, mennyire a genyes szemgyulladások gyakoriságát befolyá
soló szülésznői képzettséggel van összefüggésben. Előtérbe akarom
állítani másrészt azt ¡s, hogy a szemevilágát vesztett vak egyének
je'entékeny része gyermek, kik nagy tanulékonyságukkal jól kitaníthatók kenyérkereső munkára, ha megfelelő intézetekben kellő
időpontig kiképeztetnek és megfelelő munkáltatásukról és munkájuk
kellő értékesítéséről gondoskodás történik. Messze vezetne, ha e
kérdésbe nagyon belemélyednénk, ha részletezni akarnám, hogy
a gyermekkorban tanítani kezdett vakokból mily értelmes munkások
nevelhetők. E helyütt utalni akarok arra, hogy a müveit nyugaton
már nem hagyják oly nagy arányokban elveszni a vakok munka
erejét mint nálunk, hogy nagyszámú intézetek gondoskodnak a
vakok neveltetéséről és a képzett vakok hasznos foglalkoztatásáról:
........ 2324 vakot tanítanak.
Angolországban
Ausztriában.............. ........ 800 „
Belgiumban
........ ........ 328 „
Dániában .............. ........ 100 „
))
Franciaországban ... ... ... 1000 „
»
Hollandiában ....... ... ... 200 „
Olaszországban
........ 976 „
Portugáliában ........ ........
10 „
Svájcban
... ... 121
„
»
Spanyolországban ... ... ... 276 „
„
Németországban ... ........ 3016
Magyarországban ... ........ 600 „
(Magyarországban tudomásunk szerint 692 vak neveléséről
és foglalkoztatásáról történik gondoskodás. E számból 371 esik a
nevelő intézetekre, 321 pedig a vakokat gyámolító országos
egyesület foglalkoztató műhelyeire. Szerk.)
A gyógypedagógia haladását különösen méltányolhatjuk a
siketnéma oktatás terén elért sikerekről. 100,000 lakosra 46—380
siketnéma esik. Magyarországon k. b. 18,000 siketnéma van.
Nagyobb, felük úgy született, 10 —10 százalékukban csecsemő- és
5?
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gyermekkori görcsös idegbajok, vörheny és tífusz okozták a
siketséget, a többinek egyéb eredetű fülbaj vette el hallását és
azt követőleg beszélő képességét. A siketnémaság ügyével való
foglalkozás is bele tartozik a beteg gyermek védelmének keretébe,
mert hisz ezen szerencsétlenek 80 százaléka 3 évnél fiatalabb és
csak 20 százaléka a 3 évnél idősebb egyén. A siketnéma nevelés
nagy horderejét is jobban méltányolta a külföld. Aránytalanul több
intézetben, aránytalanul több siketnéma gyermeket tanítanak, nevel
nek, miről tiszta képet ad az itt bemutatott táblázat:
Angolországban
1700 siketnémát tanítanak
Ausztriában ... ..
1509
Belgiumban .......
959
Dániában .............
300
Franciaországban...
4000
„ >
Hollandiában.......
450
Olaszországban ..
2000
Oroszországban ..,
700
Portugáliában.......
30
Svájcban ... .......
480
Spanyolországban
340
„
„
Németországban ...
6607
Magyarországban
1400
(Az 1910. évi szaktanácsi jelentés szerint az oktatásban
részesülő siketnémák száma hazánkban 1,465. Szerk.)
Dr. Szify Adolf egyetemi tanár a Pester Lloyd febr. 4-iki
számában a vakok központi könyvtára létesítése érdekében igen
érdekes szakcikket közölt. A központi könyvtár feladata, megoldani
azt a kérdést, hogy az összes müveit vakok számára a Brailleféle pontírásban megjelent irodalmi munkák közkinccsé tétessenek.
Rámutat azon országokra, ahol ez az eszme a gyakorlatban már
megvalósíttatott s áldásait a vakok élvezik. Felszólítja a cikkíró a
magyar hölgyeket, hogy tanulják meg a pontrendszerü írást s ha
ezt tudják, pontozzák be azokkal az ismert figurákkal a sima
papirívek tiszta felületét, melyek aztán a vakok szivét és lelkét
gyönyörűséggel fogják eltölteni.
Dr. Sziiy ezen felhívása úgy látszik nem volt a pusztában
kiáltó szava, mert hölgyeink kezdenek a vakok írásmódja után
érdeklődni. Dr. Rótt Jakabné úrhölgy azzal az eredeti eszmével
állott elő, hogy nem volna e lehetséges az eddig ismert lassú és
nehézkes írásmód helyett az épérzéküek nyomdájának módjára
Braille betűtípusokból egy nyomdát készíteni, amelynek a betűi
pontokkal állítanák elő az irodalmi termékeket. Nézetünk szerint
az eszmének a kivitele nem tartozik a lehetetlenségek közé.
Néhány évvel ezelőtt a vakok budapesti országos intézetének
igen tehetséges nyomdásza, Reich Jakab már foglalkozott az
eszmével, azonban megvalósításában korai elhalálozása megaka
dályozta. Érdeklődéssel kisérjük Dr. Rótt Jakabné úrhölgy fáradozását. ____________
Bichler I. könyvnyomda, Budapest, Ifi,, Lajos-utca 94. szám.

Vaksiketnéma tanítványom.
Irta: Kleitsch János.

Mikor a vaksiketnéma Hegedűs Gyula tanítására vállalkoz
tam, arra kértem intézetünk igazgatóját, hogy a gyermek célszerű
elfoglaltatása, és az idő minél alaposabb kihasználása céljából
engedje meg a gyermeknek az én osztályomba való bejárását.
Herodek igazgató ehhez hozzájárulván, november hó 15-én reg
gel osztályomba lépve növendékeim nagy örömmel újságolják:
van egy új fiú, de nem beszél. Amint az új fiúhoz lépek, az
roppant ijedt képet vág, minden erejével szomszédjába kapasz
kodva bizalmatlan pislogással válaszol biztató cirógatásomra. E
nem nagyon biztató fogadatás után a neki szánt alkalmasabb
helyre próbáltam őt vezetni, de szomszédjától, aki őt már az
előtte való nap pártfogásba vette, még a legszebb alma és leg
édesebb cukor fejében sem volt hajlandó elválni. Egy-két nap
után azonban mégis sikerült a kis vadonc bizalmát megnyernem,
s hozzáfogtunk a nagy munkához.
Miután meggyőződtem arról, hogy beszédmaradványa nin
csen s a hangzónyelv tanítását, mint a gyermek leikéhez vezető
útat nagyon is kerülő útnak találtam, az Írott nyelv tanítása mel
lett döntöttem, még pedig szóképekből indulván ki, minthogy a
betűk tanítása egyelőre lehetetlen.
Tekintettel a gyermek még fejletlen tapintó érzékére, és
még nagyfokú ügyetlenségére, célomhoz képest, az aránylag nagy,
ónból ónlapocskákra öntött nyomtatott latin nagybetűket és a
hozzávaló tolótáblát — melyek azelőtt intézetünkben a betűzés
hez használtattak — vettem használatba.
Miután a soproni „pá“ és „ló“ szavakat sikerült fölújítanom,
azokat a betűzőtáblán kiraktam s Gyulával is kirakattam. Ezek
után áttértem az almára. Kezébe adtam az almát, amire kedves
mosoly ült ki a gyermek arcára, annak jeléül, hogy ismeri. A
tárgy fölismerése után kiraktam a betűzőtáblán a szóképet, amit
vele is többször megismételtettem.
A tárgy és a szókép összeköttetése azonban dacára annak,
hogy a másik két szó grafikai és akusztikai képét kifogástalanul
összekötötte, nem ment oly simán, amiként én azt elvártam volna.
Bár négyszer is kiszedte a szót teljesen hibátlanul, kérdő
M agyar G yó g y p ed ag ó gia,
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mozdulatomra értelmetlenül bámult. Bármennyire mutattam is
egyik kezével a szót, a másikkal az almát, arca egyformán kife
jezéstelen maradt. Csak miután a már előbb tanult két szó után
az újat ismét kiraktam, akkor mosolyodott el és az örömtől sugárzó
arccal kapott az alma után, jeléül annak, hogy célom el van érve.
Ehhez hasonló eljárást követtem minden újabb szónál, nem
törődve a betűvel, csupán csak a szókép megismertetésére töre
kedtem, mindenkor kellő gondot fordítván arra, hogy a tárgy és
szókép helyes összekapcsolása el ne maradjon.
Miután szókincsünk már a tíz szót elérte, a betűk nagysága,
s a szók nagy terjedelme miatt az írásnak ezen módja már oly
nagymérvű nehézségekkel járt, hogy elhatároztam már most
az írásnak ezen módjával szakítani, s a vakoknak annyira alkal
mas Braille-féle írásrendszerre áttérni. Elhatározásomat a gyermek
aránylag finom tapintása, és kielégítő ügyessége is támogatta.
A Braille-féle írásrendszerre áttérni, miután a gépkezelési
és a vakoknál szokásos írási előgyakorlatokat állandóan nagy
érdeklődéssel kisérte és örömmel végezte, nem okozott nagy
nehézségeket.
Azt, hogy kis tanítványom a Braille-féle íráselőgyakorlatok
iránt kezdettől fogva oly nagy érdeklődést tanúsított, mint ami
nőt részéről eleddig még nem tapasztaltam, annak kell tulajdoní
tanom, hogy a gyermek amellett hogy produktív munkát vége
zett, a pontok sokféle alakulatában gyönyörűségét találta. A saját
munkájában való ilyetén gyönyörködése őt csakhamar a pon
toknak egymáshoz való viszonyának megismerésére, megítélésére
vezette, ami a szóképek fölfogására és megismerésére szükséges
alakfogalmakat biztosította, úgy hogy bátran áttérhettem már a
nyomtatott latin nagy betűkkel megismert szóképeknek Brailleféle írásrendszerben való megismertetésére.
Növendékem ily serény munkálkodásával öt heti fáradságos
munkával 15 szókép birtokába jutott.
Minthogy a tárgyfogalmak azok, amelyek legkönnyebben
kifejthetők, mindeddig csak tárgyszókra szorítkoztam és egyelőre
egyebek nyújtására nem is gondolok. Minthogy a már tanult sza
vak helyes értelmezéséről sokszor gyorsabban és kényelmeseb
ben jel útján győződhetem meg, nem elégszem meg azzal, hogy
Braille-féle írással és latin nagy betűkkel írja a szavakat, hanem
jellel is ki szoktam fejeztetni, amiért is minden új fogalmat írás
után jelképhez is szoktam kapcsoltatni, A jelképet a legritkább
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esetben magam nyújtom. Kerestetem az elrejtett tárgyat, ami köz
ben megszületik a jel.
Kétségtelen lévén, hogy a vaksiketnémákkal való érintkezés
ben úgy a közlésre, mint a leolvasásra a Braille-féle kézi „abc“
a legjobb érintkezési eszköz, már most kísérletet tettem az iránt,
hogy erre rászoktassam, de ez irányú törekvésem egyelőre majd
nem minden eredmény nélkül maradt. Ennek oka abban kere
sendő, hogy a szóképet elemeire fölbontani és ismét összerakni
még nem képes. Minthogy azonban a kezébe jelelt egy fiókba
elhelyezhető pontokat a Braille gépen helyesen visszaadja, nyil
vánvaló, hogy a jelek ilyetén sorozatának összekapcsolására fej
lettebb értelem szükséges. Az eredményt tehát csak hosszabb
idő és gyakorlat biztosíthatja.
Hogy kis tanítványomat minél célszerűbben és minél többet
foglalkoztathassam, a tanult szókat névjegy nagyságú papírlapokra
írom, amelyek a másolás és kikérdezés alkalmával igen jó szol
gálatokat tesznek.
Miután a Braille írásrendszerre való áttérésem után a latin
nagybetűkkel a tolótáblán való szókirakást abbahagytam, hogy
egyrészt a nyomtatott betűkkel való írásrendszert, melyre előbbutóbb őt is meg kell tanítani teljesen el ne hanyagoljam, másrészt
azért, hogy a betű fogalmának a tisztítását — amely a szóképek
alapján csak nagyon is későn következhetnék be — siettessem,
a Braille betűket kivágva a megfelelő nyomtatott, mozgatható
betűk táblácskájára ragasztom annak jeléül, hogy a kettő azonos
jelentésű. Örömmel konstatálhatom, hogy eljárásom célravezető
nek bizonyult, mert az érzékelt, jelzés nélküli betű után is,
a megfelelő Braille betűt írja és viszont a Braille betűnek meg
felelő latin betűt keresi ki a mozgatható betűk közül.
A betű ismeretét a hangfejlesztéssel is siettetem. Itt meg
kell jegyeznem, hogy az a kijelentésem, hogy az Írott nyelv el
sajátítását tűztem ki célul, koránsem értelmezhető olyformán, hogy
a hangzó nyelvet egyáltalán nem kívánnám vele elsajátítani. Sőt!
véteknek tartanám — habár még oly tökéletlenül is, — ha lelki
megnyilatkozásának ezen eszközével föl nem ruháznám. És ezt
annál inkább ki kell jelentenem, mert azt tapasztalom, hogy a
reméltnél nagyobb mértékben folyamodik a hangzó nyelvhez.
Ha a siketnémák oly igyekezettel használnák a hangzónyelvet
mint ő, akkor a siketnémák tanárainak a munkája igen nagy mér
tékben meg lenne könnyebbítve. Ő egy-két szóval egész gon
dolat menetet igyekszik kifejezni,
9*
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így sohasem fogom azt a kedves jelenetet elfelejteni, amit
március hóban rendezett és két szóval még szerep osztásra is
vállalkozott.
Egyik slöjd órán a szomszédja lovat mintázott. Ő majd bele
bujt annyira nézte, de fölismerni képtelen volt, (hisz tökéletlen
is volt), s azért egyre rángatta a fiút, s nyomta a kezét az álla
alá, mit a fiú megértvén feléje fordult, s azt mondta: ló. Mire ő
egyre azt hangoztatva hogy ló, vigan munkához fogott, de alig
hogy hozzá fogott, az óra véget ért. A következő slöjd órán
megfogta annak a fiúnak a kezét s a saját gégéjéhez szorítva
(a saját beszédjét másokkal érzékelteti) azt mondta ló, mire meg
a fiú másik kezével önönmagát érintve ezt többször ismételte,
szorgalmas munkához látott. Nemsokára elkészült valami négy
lábú dologgal és bemutatta szomszédjának s elkeresztelte lónak.
Ismét megragadta a fiú két kezét, de most az egyiket a gégéjé
hez tette, a másikkal egyre a fiút érintve azt m ondta: baba. És
ime ez megértette, hogy embert csináljon a lóra.
Előre megállapított tervem szerint a szóképek ismertetésé
nél jóval lassúbb menetben szándékoztam a hangfejlesztés kérdé
sét megoldani, előre megállapított hangsor szerint. De amíg a
siketnémák intézeteiben ezt az általános tervet az alkalomszerüségek némileg megváltoztathatják, addig az én tervemet teljesen
fölfordították.
Jóllehet, hogy a nagy fonetikusok, a hangfejlesztés nagy
mesterei ajkán szánakozó mosoly kél őszinte szavaim nyomán,
én mégis nyíltan bevallom, hogy sokat köszönhetek a véletlen
nek, úgy hogy inkább a véletlenek kihasználásában, mint magá
ban a hangfejlesztésben csúcsosodik ki az én művészetem. Így
nem egyszer történt meg velem az a furcsaság, hogy valamely
hang fejlesztéséhez fogván, olyat nyertem, amire nem is gondol
tam. Pl. „t“ hangot szándékozván fejleszteni, az első érzékelésre
és kiejtési kísérletre oly ropogós „k“-t nyertem, hogy úgy meg
dicsértem Gyulácskámat, hogy nagy sikere fölötti örömében
tízszer, húszor is hangoztatta egymásután. Legtisztább hangját,
a siketnémák tanításában már sok verítéket okozott „r“ hangot
is a puszta véletlennek köszönhetem. Ugyanis egy mintázási órán
agyaggal eljátszadozván önkénytelenül valami „r" féle hangot
hallatott, mire rögtön annak megrögzítéséhez fogtam és mond
hatom, nem mindennapi sikerrel.
Az így nyert hangok betűit nyomban a kezébe szoktam
jelelni, a Braille-féle írókészüléken leíratni, s latin betüalakot is
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megismertetem. Amennyiben a már ismert hangokkal lehetséges,
értelmes szókban való kapcsolásában is begyakorolom. A puszta
gyakorlás kedvéért értelmetlen kapcsolásokat (értelem nélküli hang
csoportokkal) sohasem végeztetek, mert minden ilynemű gyakor
lat az értelmi képzésre szánt időből való pazarlást jelentene. Jóllehet,
ily gyakorlatok mellett beszéde sokat nyerhetne tisztaságban,
nyugodt lelkiismerettel elhagyom, mert meggyőződésem, hogy
a hangzónyelv a legszebb sikerek dacára is, a vaksiketnémának
csak segédnyelve lehet, mert értelmi képzése csakis az Írott nyelv
útján eszközölhető, tehát gyakorlati szempontból ezé az elsőség,
miért is a tanulásban is mindig ennek juttatom az elsőbb
séget.

Szüntessük be az osztályrendszert.
Irta : fledgyesy János.

Most amikor a siketnémák tankötelezettségéről olyan komo
lyan folynak a tárgyalások, szükséges, hogy átgondoljuk egész
oktatásügyi rendszerünket, vájjon beilleszthető lesz-e az mai módo
zataival együtt abba a keretbe, amelyet a tankötelezettségi törvény
van hivatva megszabni.
Ha ezt tesszük, akadunk olyan pontokra, ahol gondolkozva
kell megállapodnunk azt kérdezve: hogyan is lesz akkor, ha
tankötelezettségi törvényünk lesz ? Kötelező minden siketnémára s
mégsem alkalmazható mindegyikre.
Nevezetesen: mi történik például azzal a siketnémával, aki
intézetbe felvehető volt ugyan, de az első osztályban tett két évi
próba után sem válik be annyira, hogy a második osztályba fel
vihető lenne? Tegyük fel, hogy ez a gyermek ekkor még^ csak
kilenc éves s így minden bizonnyal még tanköteles korú. Avagy
mi történjék azokkal, akik valamely alsóbb osztályt hiába ismé
telve, még tanköteles korban kerülnek ki valamely intézetből ?
És mi történjék azokkal, akik a törvény dacára is kimaradnak a
rendes korban történő beiskoláztatás alól?
Szóval, épen időszerű, hogy a tankötelezettségi törvény
megvalósítása előtt oktatásügyünk egész adminisztratív rendszerét
gondolati bonckés alá vegyük.
Vizsgálódjunk tehát. Mit akarunk mi tulajdonképen a tan
kötelezettséggel ?
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A felelet egyszerű. Minden siketnéma gyermek részesüljön
nevelő-oktatásban!
Ha tankötelezettségi törvényünk van, akkor elsősorban min
den siketnéma gyermeknek be kell jutnia valamely intézetbe,
azután egy bizonyos kortól kezdve valamely meghatározott korig
a tankötelezettségi törvény alá kell tartoznia. Ennek kimondása
és végrehajtása, illetőleg beváltása nélkül nem törvény a törvény.
Tegyük fel, hogy a siketnémák tankötelezettsége a 6-ik élet
évvel fog kezdődni. — Ezt az életkort tartom alkalmasnak már
azon oknál fogva is, mert az épérzéküek tankötelezettsége is e
korral kezdődik s nem találok semmi indokot arra nézve, miért
volna szükséges a kis siketnémának, ha az normális fejlettségű,
még egy évet otthon töltenie, amikkor sokkal inkább fejlődik az
a gyermek szellemileg, ha azt az évet is intézetben tölti s ha hat
éves korában megfelel a követelményeknek, miért veszítsen el
egy évet? — Akkor gondoskodni kell arról, hogy a tanköteles
korba jutott siketnémák befogadására elegendő intézet legyen.
Ez, azt hiszem, semmi nehézségbe sem ütközik. Ma már elegendő
intézetekkel rendelkezünk. (? Szerk.)
De nincsenek olyan intézményeink, amelyeknek keretében
minden siketnémát a tankötelezettség egész ideje alatt szaksze
rűen nevelni, oktatni, foglalkoztatni képesek volnánk.
Elsősorban nincsenek rnenházaink képezhetetlen siketnémák,
hülyesiketnémák részére. Pedig a tankötelezettség behozatalával
ezekről is kellene gondoskodnunk, mert a törvény végrehajtása
alkalmával ezeket is zaklatni fogják, s a törvény igazi nagy jelen
tőségének a rovására esik majd, ha az intézetek elutasítják a közigazgatási közegek által felhajtott, általuk siketnémának tartott
gyermekeket. Sőt évek múlva a törvény elvesziti a jelentőségét
is, mert például az a közigazgatási közeg, amely két-három eset
ben visszautasíttatott a törvény végrehajtása érdekében tett mun
kálata közben; a többi esetekben — csupán a kényelem kedvé
ért is — már maga fogja jelenteni, hogy hülyenémával van ügye.
Másod sorban nincsenek intézményeink a gyengetehetségü
siketnémák számára. Hová utasítsuk azokat a gyermekeket, akik
két évi kipróbálás után is alkalmatlanoknak bizonyulnak a beszéd
tanításra ? Hová rejtsük el azokat, akik a Il-ik, 111-ik osztályok
ismétlése után kizáratnak valamely intézet kötelékéből ? Ezek is
tanköteles korúak és annyira normálisak, hogy nevelhetők, oktat
hatók volnának bizonyos hozzájuk alkalmazott módszerrel, de a
beszédtanítás mai követelményei szerint az illető osztályokban
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nem állják ki a versenyt. Az osztályfőnök elhagyni kénytelen az
ilyeneket, ha önmagának kellemetlenséget szerezni nem akar.
Valamint tenni kell ezek érdekében is ! Jelen cikkemet leg
inkább ezekért írtam meg, azonban, mielőtt tulajdonképeni tár
gyamra rátérnék, folytatom azokat a kívánalmakat, amelyek a tan
kötelezettség kimondása mellett, mint nélkülőzhetlen követelmé
nyek, megoldásra várnak.
Gondoskodni kell feltétlenül a túlkoros siketnémák oktatásá
ról is! A törvény életbeléptetése alkalmával az első évtizedben
ilyeneket igen sokat fogunk kapni. És, mint már említettem, épen
a törvényre való tekintettel ezeket sem szabad elutasítanunk, mert
tanköteles korúak. És végül, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
továbbképzés ügyét sem. Mert úgy vélem, hogy a tankötelezett
ségi törvény keretében nem lehet azt kimondani, hogy a siket
némának csak ennyi és több tudásának nem szabad lennie. Szük
séges tehát, hogy a siketnémák középiskolája is felállítassék.
Mindezek azt bizonyítják, hogy a siketnémák tankötelezett
ségének törvénybe iktatása több olyan kötelességet ró még az
államra, vagy a siketnéma intézményeket fentartó hatóságokra,
amelyek létesítése elől kitérni nem lehet, ha a tankötelezettségi
törvénynek érvényt szerezni akarnak; ha azt valóban törvénynek
s nem csupán Írott malasztnak akarják elismertetni a társada
lommal.
Az eddig felsorolt kérdések között van egy olyan is, ame
lyet nem külön szakszerű intézmények felállításával lehet meg
oldani, hanem a mai rendszer némi módosításával.
Erről kívánok itt részletesen megemlékezni.
Amint már fentebb jeleztem, közleményem tulajdonképeni
tárgya: gondoskodás azokról a siketnémákról, akik valamely
alsóbb osztály ismétlése után távolíttatnak el valamely intézet köte
lékéből, tehát abban a korban esnek ki minden szakszerű nevelői
hatás alól, amidőn még semmihez sem kezdhetnek.
Ezek a siketnémák sok esetben még gyengetehetségüeknek
sem nevezhetők, csupán gyengébb felfogásúaknak. De mai okta
tási rendszerünk mellett, amikor ki van szabva, hogy egy év alatt,
— értve iskolai évet — mennyit kell elvégezni a beszédtanítás
körzeteiből: a gyengébbek, kevésbbé élénk felfogásúak bizony
elmaradnak a többiektől, s a haladó csoport terhére válnak.
Ezért aztán minden osztályvezető, lehetőség szerint, igyekszik
tőlük megszabadulni. Ismétlésre utalják őket. De épen ebben van
a helytelenség. Vizsgáljuk csak meg részletesen. Ha egy nővén-
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dék, teszem fel a Ill-ik osztály ismétlésére utaltatik, elhagyja azt
az osztályfőnököt, aki eddig tehát három évig vezette s igy volt
alkalma kiismerni lassúbb felfogási képességét, sőt azt is jól
ismerte ez az osztályfőnök, mi ragadt meg a gyermeknél, s így
ha előfordult valami olyan rész, amelyet ő nem ismert meg, nem
fogott fel kellőleg, az ő kedvéért azt részletesebben ismételte
meg. Meg volt tehát a lehetőség ahhoz, hogy az a gyengébb
felfogású is tanulhatott valamit. Mi történik az osztályismétlés
alkalmával ? Uj környezetbe, új tanár keze alá kerül a gyerm ek;
tehát olyan ember keze alá, aki eddig nem ismerte őt, akinek
most kell kitanulmányoznia a hozzá visszamaradt gyermek egyéni
sajátságait. Lassan, idők múltán jön rá az illető, hogy mikor tud
élénkebben figyelni a gyermek s mennyi ideig lehet vele foglal
kozni haszonnal ? Már ez magában is késlelteti a haladást, holott
azért lett visszahagyva e gyermek, hogy könnyebben haladhasson.
Nemcsak nevelési szempontok szerint, de magát az oktatási anya
got illetőleg sincs az új osztályfőnök abban a helyzetben, ami
ben az előbbi volt, hogy t. i. alkalom adtán ennek a gyengébb
felfogásúnak is nyújtson valamit, hozzáadjon valamit eddigi isme
reteihez, mert nem is tudja mennyi ismeretkörrel maradt viszsza. Azt pedig mi nagyon jól tudjuk, hogy, habár nagy álta
lánosságban meg is van jelölve, hogy mi legyen a tanítandó
anyag ebben, vagy abban az osztályban, mégis olyan ellentétes
anyagkör van két ugyanazon fokú osztályban, hogy nem a gyen
gébb felfogásúaknak, hanem még a jótehetségűeknek is terhűkre
esnék egy másik osztályvezető anyaga szerint haladni. Nem kell
bővebben magyarázni, mily nagy különbség lehet két osztály
anyaga között, habár mindakettő a kertről tanult is.
Az osztályismétlésre utalt növendék tehát nemcsak kiesett a
már jól ismert vezető kéz hatása alól, de beleesett egy új szó
anyagkörből alkotott ismeretkörbe. És mi lehet most az eredmény?
Semmi más, minthogy a gyengébb felfogású gyermek itt sem állja
meg helyét, hanem újból elbukik s ekkor eltávolítandó az intézet
ből. Hogy mi lesz vele, ezért már sem az intézetet, sem egyik,
sem másik osztályvezetőt okolni nem lehet, nem szabad. Miért
nem volt jobb felfogású, gyorsabb eszű!
De tegyük fel, hogy osztályismétlés esetén a visszahagyott
gyermek megállja a helyét. Most mi az eredmény? A volt osz
tályfőnök, ha nem is mondja ki, de felébred benne ilyen véle
mény: Szép eredmény lehet abban az osztályban, ahol X-Y is
megfelelő, kielégítő tanuló. Az új osztályfőnökben pedig, ha nem
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is mondja ki, de felébredhet ilyen vélemény: Na X-Y kollega is
szépen végezhette az ő kötelességét, ha egy ilyen tanulót elbuk
tatott stb.
Az osztályismétlésre utalás tehát vagy nem használt a gyen
gébb felfogású gyermeknek semmit, vagy bizalmatlanság szülő
fészkévé vált az osztályvezetők között.
A mai rendszer mellett mindazonáltal elviselhető volt ez.
Eltávolíttatott a gyermek mint oktatásra alkalmatlan. Néhány év
múlva azután lehet hogy találkozunk vele újból a tanonc iskolá
ban. Itt, természetesen kényszerből, újra felvettük a fonalat, mert
itt bizony nem lehet eltávolítani, amérf nem tudja az anyagot legföllebb addig lehet vele osztályt ismételtetni, amíg felszabadul
Akárhány eset van, hogy az ilyen eltávolított siketnéma gyermek
ből különb iparos lesz, mint a beszédtanításra igen alkalmas
siketnémából.
A tankötelezettség kimondásával egy kissé változni fog a
helyzet, mert el sem lehet képzelni, hogy olyan törvényt hozza
nak, amely csak az olyan siketnémákra vonatkozzék, akik a beszéd
tanításra alkalmasak. Ha kitessékeltetnek is a gyengébb felfogásúak az intézetekből, azok azért csak tanköteles korúak maradnakS ha iskoláztatás nélkül találják a közigazgatási biróságok, zaklatni
fogják a szülőket s megszületik a törvény és az iskolai szabály
zat között az összeütközés. Nem vehető vissza az intézetbe, mert
már kétszer elbukott, hangzik egyfelől. Intézetbe kell járni, mert
ezen és ezen törvény ennyi és ennyi paragrafusa szerint tan
köteles korú, hangzik másfelől. Egy újabb, nem tudom hányadik
fokú intézetre lenne hát szükség, ahová az ilyen beszédtanításioktatás szerint gyengébb felfogású gyermekeket utaljuk. De félő,
ha ilyen intézményünk csakugyan lenne, nem maradnának-e üresen
a beszédtanítást forszírozó intézeteink. A gyengébb felfogású
képességet még az épérzéküeknél is ki lehet mondani a gyer
mekek legnagyobb százalékára ; mennyivel inkább lehet ezt tenni
a siketnémáknál éppen a beszédtanítást illetőleg.
Azt hiszem, az előadottak után minden bővebb fejtegetés
nélkül kimondhatjuk, hogy bizonyos módozatot kell kitalálni, hogy
a mai általános iskolai rendszer a leendő tankötelezettségi tör
vénnyel viszonyba hozassák.
A magam részéről eddig is helytelenítettem az osztályismét
lésre utalást az eddig elmaradt okokon kívül azért is, mert a
felsőbb osztályok elnéptelenedésének egyik legnagyobb előmoz
dítója volt ez a rendszer. Véleményem szerint nálunk csak az az
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osztályfőnök lehet felelős a növendék előhaladását illetőleg, aki
az első osztályból magával vitte a gyengébb gyermeket. Már csu
pán kollegiális szempontból sem volna megengedhető, hogy egy
későbben gyenge felfogásúnak bizonyult gyermeket az illető, aki
az első osztályból kiemelte, később másnak a nyakába varrja. Tessék
csak elképzelni mennyi kellemetlenséget lehet okozni egy követ
kező osztály számára, ha abba az ott levő 2—3 gyenge felfogású
mellé még kettőt-hármat hátrahagynak!
Egyébként is, még ha gyengébb felfogású is valamely gyer
mek, nem szabad szabály és törvény szerint úgy elbánni vele,
mint valami hasznavehetetlen bútorral.
Eddigi egyéni véleményemet, a tankötelezettség kimondá
sával szabályba foglaltatni kívánnám, mert legjobb tudásom sze
rint, a tankötelezettséget nem lehet anélkül végrehajtani, hogy
vagy az osztályismétlésre utalást be ne szüntessük, vagy a gyen
gébb felfogású siketnémák számára külön intézetről ne gondos
kodjunk. Csekélységem szerint sokkal célravezetőbb lenne az
osztályismétlésre utalást beszüntetni, mint egy újabb siketnéma
intézményt létesíteni.
Ezzel nem azt akarom kimondani, hogy minden siketnéma
gyermeket, akinél a hangok kifejleszthetők voltak, meg lehet taní
tani a hangos beszédre. Nem. Igen jól tudom, hogy vannak siket
némák, akikkel a beszédtanítást illetőleg bizonyos fokig rend
kívüli munkával még lehet haladni, de ezentúl nem. Ezt azonban
csakis több év alatt lehet kiismerni. Mig a mai rendszer mellett
akárhány esetben megtörtént, hogy az 1-ső osztályban átment a
növendék s már a II-ikban elbukott.
És ez egyedül annak tulajdonítható be, hogy évről-évre
sőt félévről-félévre klasszifikáljuk növendékeinket. Ez a középis
kolai rendszer majmolása nálunk tulajdonképen nem is megfelelő,
nem indokolt. Nem megfelelő azért, mert félévről-félévre lehetet
lenség megállapítani az igazi haladást, vagy hanyatlást. Csupán a
leckék mikéntjéből lehetne ezt megítélni, már pedig az olyan
tantárgynál, aminő az ajakleolvasás, ezt nem tehetjük, legalább
nyugodt lélekkel nem. Nem indokolt nálunk az évről-évre, félről-félévre történő osztályozás, mert hiszen tőlünk nem mennek
át a növendékek más intézetbe, felsőbb vagy szakintézetbe. Lega
lább olyanformán nem, hogy évről-évre szükséges volna a klaszszifikációk szivárvány színeit felmutatnunk.
Az osztályozási rendszerrel sok esetben mi magunk is meg
járjuk. Az osztályozási tabella bizonyítja, hogy osztályunk általá
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nos jeles eredményt mutat fel. Jön az iskolalátogató kiküldött és
alig kielégítőneh minősíti azt, Minek kellene ebből következni, ha
mi magunk is csak olyan piszkusz-maszkulusznak nem tekintenők
az egész klasszifikáló eljárásunkat: fegyelminek. Minden önérzetes
osztályfőnöknek ily esetben fegyelmit kellene kérnie maga ellen,
mert osztályzatainak lekicsinylése nem egyéb, mint kimutatása
annak, hogy igazságtalan mértéket használt vagy az illető osztály
főnök, vagy az iskolalátogató kiküldött. Gondolunk-e erre? Ah
dehogy. Hiszen csak játék az egész. Arra való, hogy a gyer
mekeket ijesztgessük vele, avagy hogy idegeiket pusztítsuk. Igen
bizony! Az utóbbira igen jó. Az épérzéküeknél számtalan gyer
mek áldozatául esett már ennek a tanárosdi játéknak. Nálunk a
siketnémáknál is előfordul ilyen. Meg kell vallanom, hogy e köz
leményt most Írtam meg és nem akkor, amidőn már tankötelezett
ségi törvényünk lesz, annak kiváltó momentuma volt egy, e köz
leményt megelőző eset, mely eklatánsul bizonyítja, hogy az osz
tályozási rendszer mennyire káros hatással van növendékeink
idegrendszerére. Intézetünknek egy volt növendéke üldözési máni
ába esett, s minduntalan azt bizonyítgatja, hogy azért nem bol
dogul az életben s azért nem lehet katona, mert végbizonyítvá
nyában 3-as érdemjegye van.
Látjuk tehát, hogy az osztályozási rendszer nemcsak az
épérzéküek idegrendszerét, hanem siketnéma növendékeinkét is
károsan befolyásolja. Mivel nálunk az érdemjelekkel tömött bizo
nyítványnak, de főként az évről évre, féiévről-félévre történő klaszszifikálásnak semmi más értelme nincs, minthogy osztályismétlésre
utalhassuk a gyengébb felfogásúakat, az osztályismétlés pedig
nem hozza meg a várt eredményt, sőt több irányban kárt okoz
a gyermekeknek, kényes helyzetet teremt az osztályfőnökök szá
mára és befolyásolja az intézetek fejlődését: ennélfogva minden
nagyobb lelkifurdalás nélkül javaslatba hozhatjuk felsőbb hatósá
gunknak, hogy törölje el az osztályozási rendszert, jobban mondva
az osztályrendszert.
Nem végeznék teljes munkát, ha a megszüntetendő rend
szer helyett behozandóról egyáltalában meg sem emlékezném.
Úgy a leendő tankötelezettségi rendszeren alapuló oktatás
hoz, mint a modern irányú, mindenkor a gyermek testi és lelki
jelenségeinek kellő figyelembevételével haladó oktatási módhoz
illőbb lenne a csoportrendszer behozatala.
Itt utalnom kell arra, hogy szerény véleményem szerint a
siketnémák beszédtanítását illetőleg a legmegfelelőbb rendszer
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lenne a családi jellegű nevelés és oktatás. Azonban, a meglévő
állapotokkal számolva, anélkül, hogy itt utalt elvi álláspontomat
feladnám, az intézetszerü berendezkedés mellett a csoporírendszer felállítását ajánlom.
Beszédtanítási rendszerünkben eddig is, habár csak elmélet
ben, három fokot különböztetünk meg. A hangképzés fokát, a
beszédre oktatás fokozatát és a felsőfokot, ahol már a beszédet,
mint eszközt használjuk fel ismeretnyujtás céljából.
Ezeket a fokozatokat kellene jobban kidomborítani annyira,
hogy az osztályrendszer mellett elméletileg alakult eme csoportok
uralják a helyzetet külsőleg is.
Lenne tehát a hangfejlesztés foka, amely eddig az első osz
tály feladata volt. A csoportrendszer mellett is megmaradna, mint
eddig volt egy évfolyamúnak, illetve a fejletlenebbek részére kétévre terjedőnek. Ezt lehetne nevezni az előkészítő csoportnak. A
tankötelezettség kimondásakor ide a 6—8 év közötti siketnémák
vétetnének föl. Ebből a csoportból a megfelelő növendék bizo
nyítvánnyal lépne át a következő csoportba! Ez a bizonyítvány
azonban nem klasszifikációkból állana, hanem csupán ennyiből:
átmehet a felsőbb osztályba.
Azok a gyermekek, akik két év után, avagy nagyfokú mulasz
tás esetén három év után sem mutatnak annyi eiőhaladást, hogy
a felsőbb csoportba átmehetnének, azok, mint gyengetehetségüek
a nekik megfelelő osztályba vagy intézetbe utasíttatnának, ahol
írással jellel, szóval ahogyan lehetne oktattatnának, s a kézügyes
ségi oktatás útján, amennyire lehetne a tankötelezettségi kor ideje
alatt kiképeztetnének.
Azok, akik az előkészítő fokon megállapították helyüket,
átmennek abba a csoportba, ahol a tanítás főcélja a beszéd el
sajátítása. Ebben a csoportban négy évig maradnának a növen
dékek. Ezt lehetne nevezni az alsó-foknak vagy kezelő csoportnak.
A négy év alatt semmi nemű klasszifikálás útján nem osztályoztatnának ezek a növendékek. Az évről-évre előírt anyag elvég
zését az intézet igazgatóján kívül a miniszteri kiküldött is konsta
tálhatná, de az ide bekerült növendék négy éven át itt maradna.
A négy év lefolyása után úgy a csoport főnök, mint az intézet
igazgatója s a miniszteri kiküldött által kellően megvizsgáltatnék
minden gyermek, vájjon elsajátította-e a beszédet annyira, hogy
ennek alapján a felső fokon reálismereteket szerezhet. Ha igen,
oly értelmű bizonyítvánnyal, aminőt az előkészítő fok után kapott,
átmenne a felsőfokba. Ha kellő megvizsgálás után a vizsgáló
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bizottság azt találná, hogy annyi beszédkészsége nincs a gyer
meknek, hogy annak segélyével reálismereteket szerezzen, akkor
ha az illető még tanköteles korú, beutaltatnék a gyengetehetségüek iskolájába, ahol még a hátra levő idő alatt az ott
levő módszer segélyével tovább képeztetnék. Ha már nem tan
köteleskorú : ipari vagy más pályára történő kiképeztetéséről kell
gondoskodni.
így teljesen kiküszöböltetnék az osztályozás, ki az osztályismétlésre utalás.
A felsőfok ismét négy évfolyamú lenne. Itt a szakrendszer
behozatalát ajánlanám úgy a növendékek, mint a tanárok szem
pontjából. A növendékek hozzászoknának a több ember szájáról
való egyenlő leolvasási képességhez, amire az életben rendkívül
nagy szükségük lesz. A szakrendszerű tanítás mellett minden egyes
előadó jobban tanulmányozhatná tantárgyát, többet és r é s z l e 
tesebbet tudna nyújtani, mert nem szabad feledni, hogy ez eset
ben kellőleg kiválogatott növendékanyag állana rendelkezésre a
felső csoportban. Azonkívül a szakrendszer behozatala mellett
szól az is, hogy ez esetben tantárgyak szerint lehetne olyan cso
portokat is alkotni, hogy minden gyermek fokozatos előhaladásban részesülne. Például, aki nem tudott egy évfolyam alatt a
számtanból, vagy a földrajzból annyira haladni, hogy a'következő
évfolyam anyagát megbírná, az a második évben is azt tanulná.
A felső csoportnak ily módon való elvégzése után végbizonyít
ványt kapna az illető, azt igazolva, hogy a beszédtanítás alapján
ezt vagy azt a siketnéma intézetet ilyen vagy olyan eredményei
végezte. Itt már lehetne érdemjegy-fokozatot megállapítani, de
csakis egy általánosat és nem tantárgyankénti osztályozással. Hiszen
ez a bizonyítvány nem arra szolgál, hogy felsőbb tanintézetbe
átléphessen az illető, hanem egyedül arra, hogy képzettségét,
tudását igazolja vele.
*
Vázlatommal korántsem merítettem ki a részleteket. Számos
és számos apró kérdés volna még, amit a rendszer kidolgozása
esetén figyelembe kell és lehet venni. Erre kiterjeszkedni sem
időszerűnek nem tartom, sem a helyet megfelelőnek nem látom.
Ezt szabályzatban lehetne kidolgozni, aminek az ideje még
nem érkezett el.

142

A számtani oktatás.

A számtani oktatás.*)
Valami nagy veszedelemnek azt sem tartanám, ha a mester
séges számsorok képzésére fordított időben inkább számolási
gyakorlatok megfejtésével foglalkoznának a gyermekek. A gya
korlati életben a mesterséges számsorok nem fordulnak elő. Bár
a műveletek a mesterséges számsorokon épülnek fel, de az
azonosok annyira ritkák, hogy ezekért kár volna a sokkal fonto
sabb teendőket háttérbe szorítani. De változatosság, az oktatás
élénkítése kedvéért nem árt, ha egy bizonyos számkörben szám
sorokat építünk fel, de az sohase váljék unalmas és száraz fog
lalkozássá. Úgy értem, hogy nem azt kívánom én a gyermektől,
hogy számláljon 5-ével 100 ig, azután kezdje 3-on és újra 5-ével
számláljon 100-ig, hanem p. o. 23-hoz számlálja 5-ször a 6-ot;
vagy 49-től számláljon visszafelé 4-szer 5-tel.
Sokan a mesterséges számsorok felépítésénél is használják
az orosz számológép golyóit. Ezt már valóban időfecsérlésnek
kell tekintenem. Fentebb kimutatni igyekeztem, hogy a mennyi
ségek ismerete az 5-ön túl nem terjed. Hogy volna segítségére
a nagyobb mennyiségű golyó bárkinek is, mikor azt felismerni
képtelen s hogy támogatná ez az emlékezőtehetséget? Sokkal
szerencsésebb eljárás volna még a számsorok grafikai képe,
tehát a számjegyekkel való segítség. Aki tehát valóban képző
erőt tulajdonít a mesterséges számsorok tudásának, az szerintem
helyesebben jár el, ha felírja a számsort s betaníttatja. Saját maga
sem tudja máskép.
Abban a kisebb körben, amely az egyes osztályok számára
előiratott, mindig van alkalom a mesterséges számsor gyakorlá
sára s ismétlem, hogy az olyan gyakorlást, mely nem válik zaka
toló gépiességgé, hanem az emlékezőtehetség frissességét erősíti,
alkalmas változatosságnak tartom.
Az eddig elmondottak nehogy azt a látszatot keltsék, mintha
olyan sorrendet kívánnék betartani, mint a minő sorrendben eze
ket az általam úgynevezett előismereteket tárgyalom. Szépen meg
fér egymás mellett a mennyiségek ismertetése s a számsor, de
csatlakozik hozzá a műveletek gyakorlása is egy időben.
A műveletek közül első sorban azokat tartom gyakorlan*) A múlt számban közölt cikkben két helyen nyomdahiba csúszott be,
amely az értelmet zavarja. A 119. lap 10. sorában, valamint ugyanazon lap
alulról a 8. sorában számolás szedetett ki számlálás helyett. A számolás szó
helyett tehát mindenütt számlálás értendő.
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dóknak, melyek a természetes számsorra támaszkodnak, tehát az
összeadást és kivonást. Az előbbi semmi egyéb, mint a termé
szetes számsorban vaió felfelé számlálás az adott egységig, az
utóbbi pedig a természetes számsorban való visszafelé számlálás
az adott egységig.
A műveletek tanításánál két főszempontot kell szem előtt
tartanunk. Az első a műveletek szemléltetése, a második a műve
letek begyakorlása. Ez a kettő egymással szorosan összefügg
ugyan, de azért mégis különálló tevékenységet kiván.
A szemléltetés valódi tárgyon, hozzászámlálás útján történik,
a begyakorlásnál az emlékezőtehetséget vesszük igénybe. Hogyan
történjék a szemléltetés? Kezdjük először is az összeadáson.
Egyik kezembe veszek 1 fillért s megneveztetem, azután a másik
kezembe is veszek 1 fillért s szintén megneveztetem. Ezután a
növendékek szeme láttára, mondjuk a jobb kezemből, átteszem
a benne levő 1 fillére a bal kezembe s az együtt levő 2 fillért
megszámláltatom. Ugyanígy teszek a golyóval, irónnal, tollszár
ral stb. Azután ismét 1 fillért veszek a kezembe s kérdem, meny
nyit tegyek hozzá, hogy 2 legyen ? Ugyanígy járok el az asztalra
tett tárgyakkal is. Hogy a gyermek az összeadást ne a kezemmel
hozza kapcsolatba, teszek egy tárgyat az asztal egyik sarkába s
ahhoz csúsztatom az egyet, vagy egy gyermeket állítok a tábla
elé s ahhoz küldök még egy gyermeket, hogy ketten legyenek.
Tanulja meg a gyermek, hogy az összeadás nem egy hely
hez, nem egy tárgyhoz, nem egynemű tárgyakhoz kapcsolt műve
let, hanem a tárgyak minőségétől, a helytől teljesen független.
Már ebből a szempontból sem tartom jónak az orosz számoló
gépet, mert mindig ugyanazon tárgyhoz, mindig ugyanazon hely
hez rögzíti a művelethez szükséges ténykedést.
Ugyanez az eljárás a 3-as számkörben, de már változato
sabb lehet, mert állhat a 2 + 1 , az 1 + 2 s az 1 + 1 + 1 össze
rakásából. így folytatódik a művelet szemléltetése a 4, 5, ó stb.
mennyiségekkel is. Az adott mennyiséget nem számláltatom meg
külön, hanem a hozzáadandót az adott egységhez hozzászámláltatom. Ezt azért teszem, hogy a gyermeket még inkább megerő
sítsem abban a tudatban, hogy az összeadás műveleténél csak a
második szám hozzászámlálása szükséges.
Tudom, hogy vannak többen a kartársaim közül, akik a két
adott mennyiséget összeteszik s úgy számláltatják meg az egé
szet. Én ezt az eljárást nem követem, mert abban a véleményben
vagyok, hogy a hozzáadást nem fejezi ki hűen. Már pedig, ha
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valahol, úgy a számolásnál kell a legtisztább hűségre törekedni.
Itt jegyzem mindjárt meg, hogy vannak bizonyos elfogadott kife
jezések, amelyek a gyermek concreten gondolkodó lelkében
zavart támasztanak. így p. o. szokott kifejezés az, hogy mutass
4 ujjat, tégy hozzá vagy végy el belőle 2-őt. Hogyan tegyen
hozzá vagy vegyen el a gyermek 2 ujjat? Vájjon lehetséges-e ez ?
Becsukhatja két ujját vagy kinyújthatja, de hozzá nem teheti, el
nem veheti. Épp úgy az orosz számológépen, ha számoltatok,
sohasem mondanám, hogy itt van 4 golyó tégy hozzá még í-et,
mert tényleg nem teszi hozzá, hanem hozzá tolja.
Nézetem szerint a kifejezésnek szabatosnak, a ténykedést
hűen kifejezőnek kell lennie, azért az ilyen, a valóságot nem fedő
kifejezéseket kerülni kell.
A nagyobb mennyiségek összeadásának szemléltetését szin
tén hozzáadással kell végeztetni. A 6-hoz hozzászámlálíatom a
4-et s így kívánom meg az eredmény kimondását. Már a szem
léltetés alkalmával is egyúttal gyakorlást végzek, tehát az emlé
kezőtehetséget is foglalkoztatom, amidőn egy adott mennyiség
hez, p. o. 4-hez nem én mutatom fel a 7-ig megkívántaiét, hanem
a gyermekkel találtatom ki.
Az összeadás műveletének szemléltetését valódi tárgyakon
végzem és pedig a gyermek szeme előtt láthatólag. Adjunk-e
mindjárt grafikai képet is? Szerintem még nem. A látható tárgyak
szemléltetését követi a képzelt, de ismert tárgyakon való számo
lás. Úgy értem, hogy a kezembe veszek 2 fillért, megmutatom,
hogy annyi van benne s becsukom a kezem. A másik kezembe
veszem a kívánt hozzáadandó mennyiséget, ezt is megmutatom
s szintén becsukom a kezem. A két mennyiség összetevését a
gyermekek előtt, de hozzászámlálás nélkül végzem el s úgy kívá
nom meg, hogy kitalálják az összeget, számlálás nélkül.
Ez az eljárás azután a következő változatokat tüntetheti fel,
mondjuk az 5-tel
Egyik kezemben 2 fillér, a másikban 3, a 2-höz hozzászám
lálom láthatólag a 3-at és megfordítva.
Csukva tartott kezemet mutatva kijelentem, hogy 3 fillér van
benne s láthatólag teszem hozzá a 2-őt.
Két markomra mutatva kijelentem, hogy az egyikben 4, a
másikban 1 fillér van. Összeteszem e két mennyiséget s meg
kívánom az összeg megmondását.
Két markomat mutatva kijelentem, hogy a kettőben össze
sen 5 fillér van. Ebből a jobb markomban van 3, mennyi van a
másikban ?
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Ha a gyermek tévedt volna, megmutatom a mennyiséget,
hogy tévedését önmaga lássa be. Alkalom nyilik e módon olyan
játékszerü foglalkozásra, mely a gyermekeket állandó érdeklődés
ben tartja s mégis intensiv tanulás. Elébe tartom két markomat
s kijelentve, hogy a kettőben összesen 5 fillér van (vagy 5 drb
pénz) vele találtatom ki, hogy melyik markomban mennyi van.
Akár eltalálta akár nem, megmutatom. Azután eldugva tartván
kezemet, kijelentem, hogy az egyikben 3, a másikban 2 van, ta
lálja ki, melyikben van 2 s melyikben 3.
Természetes, hogy nem az egész órát foglalom le, hanem
csak annak kis részét. így változik át a valódi szemlélet lassan
ként elvont szemléletté, hogy azután tisztán az emlékezet mun
kájává váljék.
Most következik az elvont begyakorlás, amelynél a szám
jegyekre támaszkodom.
Első sorban elvégzem láthatólag a műveletet s annak a kép
letét felírom számjeggyel a táblára s megadom a kifejezést. A
számjegy nevét tudja a gyermek^ a -4- jegy és = jegye gyakorlandó csak be, amelynél az előbbit meg-gél, az utóbbit az-zal
jelölöm meg. Szokták az = jelét az annyi m int-m k is nevezni.
Ez a kifejezés is megfelelő, de én inkább a rövidebbet hasz
nálom.
A szemléltetés és pedig úgy a valódilag végzett összeadás,
valamint annak grafikai képe is befejeződik ezzel, hogy a még
nem gyakorolt mennyiségekkel, tehát nagyobb számkörben, min
dig újra meg újra kezdődjék. Hátra van az elvont begyakorlás, az
emlékezőtehetség munkája.
Fentebb említettem már, hogy a szemléltetést csak a 20-as
számkörig űzöm, azontúl csak az emlékezőtehetségre támaszko
dom. A 20 as számkörig tehát mindig a leírt gyakorlatokat vég
zem el, hova-tovább kevesbítvén a hozzáadásnál a számlálást.
Az elvont gyakorlásnál mindenek előtt meg kell jegyeznem,
hogy a száraz 1 nek vagy 2-nek hozzáadását a nagyobbodó
mennyiséghez nem tartom helyesnek. Azt értem alatta, hogy nem
úgy gyakorlom az összeadást, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-hez
adok hozzá mindig 2-őt vagy 3 at, tehát nem így, hogy
1 -f- 2 vagy 1 + 3
2+2
„
2+3
3+2
„
3+3
4 + 2 „ 4+ 3 ,
5+2
„
5+3
M agyar G y ó g ypedagógia.

10

146

A számtani oktatás.

6 -J- 2 vagy 6 + 3
7+ 2 „
7+ 3
8+ 2 „ 8+ 3
9+ 2 „
9+ 3
10 + 2 „ 1 0 + 3
mert ezt léleknélküli gépies munkának tekintem.
Miután az összeadás szemléltetésénél utaltam arra, hogy az
eredmény nem változik, akár a bal kezemben tartott mennyiséget
teszem a jobb kezembe, akár megfordítva, a gyermek már hozzá
szokik ahhoz, hogy 2 + 3, vagy 3 -j- 2 ugyanazt az eredményt
adta, tehát ennek a két mennyiségnek a képlete azonos, vagy
mondjuk ugyanaz, ennélfogva begyakorlásnál ezt a két képletet
egynek veszem.
A huszas számkörig tehát a következő
5+ 2
7+ 2
8+
1+ 1
2+ 1
5+3
7+ 3
8+
2+ 2
5+ 4
7+ 4
8+
3+1
5+ 5
7+ 5
9+
3+ 2
6+ 1
7+ 6
9+
3+ 3
6+2
7+ 7
9+
4+1
6+ 3
8+ 1
9+
4+ 2
6+ 4
8+ 2
9+
4+ 3
6+ 5
8+ 3
9+
4+ 4
6+ 6
8+ 4
9+
5+ 1
7+ 1
8+ 5
9+

55 képlet fordul elő :
6
9+ 9
7
10+ 1
8
10 + 2
1
10 + 3
2
10 + 4
3
10 + 5
4
10 + 6
5
10 + 7
6
10 + 8
7
10 + 9
8
10 + 10

A 10-től 20-ig kínálkozó mennyiségek már nem képeznek
ismeretlen képletet, mert az 1— 10-ig eső körben előfordultak,
csak arra kell figyelmeztetni a gyermeket, hogy a tíz szót hová
kell függeszteni minden képlethez. Ez nem sok gyakorlásra szorul,
hogy tudatossá váljék. Épp úgy nem külön képletek a nagyobb
egységek sem. Tulajdonképen az összeadás mechanikus művelete
csak az egyesek összeadásából áll, a többi, tehát a nagyobb
egységeké inkább a következtetés segítségével fejthető meg.
Sokan bizonyos köröket vesznek fel s ehhez ragaszkodnak
s ide rögzítik mintegy munkájukat. így nálunk az a divat, hogy
mindent a tízeshez, általában a 10-esekhez rögzítenek. Magasabb
számkörben a százashoz. Váljon van-e ennek valami haszna?
Megkönyíti-e a számolási művelet elvégzését? Nincsenek erre
vonatkozólag biztos adataim a gyermekeket illetőleg, de felnőt
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tekkel többször tettem kísérletet s az eredmény az volt, hogy
némelyek 10-eseket — illetve 100-asokat — adnak össze azután
egyeseket s így hozzák ki az eredményt, mások az egyeseket
s azután a tízeseket adják össze. Azt hiszem ennek az az oka,
hogy az egyiket inkább az úgynevezett fejszámoláshoz szoktatták,
a másik pedig inkább Írásbeli feladatokat végzett. Váljon melyik
nek van előnye, a másik felett? Azt hiszem egyiknek sincs. Kisebb
számoknál, tehát 10-eseknél emlékezetből is végezi az ember a
feladatot, de már a százasok, talán helyesebben úgy mondhatnám
3 jegyből álló számoknál okos ember irónt, vagy krétát vesz a
kezébe, mert az emlékezőtehetség tévedhet, de a szem előtt levő
valóság ritkán. Tessék csak mindenkinek önmagát megfigyelni.
Ha két vagy 3 mennyiségnél többet kell összeadnia nem-e leírja
a mennyiségeket? Ha p. o. 325 K, 443 K meg 68 fillért kell
összeadnia: bizony papirost és irónt vesz elő s nem bizza magát
tisztán az emlékezetére. Már pedig ilyen eljárásnál bizony senkisem veszi figyelembe a 10-eseket vagy százasokat, hanem egy
szerűen úgy ad össze, mintha egyesekkel számolna.
Micsoda következtetést vonhatunk le ebből ? Hogy az emlé
kezetből végzett műveleteknek csak kisebb körben van gyakor
lati értéke, mihelyt nagyobb számokról van szó, azonnal a szám
jegyekhez fordulunk s ekkor természetszerűleg már nem százaso
kat számlálunk tízesekkel, hanem — figyelmen kívül hagyván a
számjegy helyi értékét. — mindig egyeseket.
Még egy másik körülményt is taglalnom kell, amely szerin
tem ok nélkül fárasztja a gyermeket. Ez a 10-esek átlépésénél a
hozzáadandó mennyiség szétbontása. Ezt a — szerintem nem
helyes — szokást szintén az orosz számológépnek köszönhetjük,
melynek 10-enként csoportosított golyói önkéntelenül is a 10-ig
való kiegészítés gondolatát keltették fel. Átment a köztudatba, ma
széltében használják nemcsak az orosz számológépet, hanem ezt
az eljárást is. Ha 9-hez adnak 3-at, akkor sokan nem elégesznek
meg az egyszerű eredmény megmondásával, hanem azt úgy
kívánják, hogy 9 + 1 = 10, 10 + 2 = 1 2 tehát 9+3 = 12. Váljon
melyik a könnyebb? Már fenntebb többször említettem, hogy
az 5-ön felül nincs mennyiségekkel való összeadás, csak szám
lálás.
Az összeadás mechanikai művelete az emlékezeten alapszik.
Az emlékezetet támogatja a szó és számjegy. Váljon nem könynyebb-e 3 jegyet (9 + 3 = 12) vagy három szót emlékezetben
megtartani, mint 9-et? Mert a szétbontásnál kilenc szó, illetve jegy,
10*
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tehát 3 képlet van, míg az egyszerű összeadásnál csak 3 jegy,
illetve egy képlet.
Még egy megjegyzést ennél a szokásnál. Tegyen kísérletet
saját magával bárki, váljon 9 + 3 úgy ad-e össze, mint a gyer
mektől kívánja? Ugy-e nem, végeredményben mindenki arra
törekszik, hogy az összeadás szétbontás nélkül történjék s mégis
szétbontat s így nehezebb munkát követel meg a gyermektől.
Miképen történjék meg az összeadás begyakorlása ? Különös
gondot fordítok a 20-as számkör 55 képletének a tudására, mert
ez az a támpont, melyre az egyén mindenkor építhet.
(Folytatása következik.)

Gyógypedagógiai középiskolai tanárképző.
Irta: Dr. Vértes O, József.

A gyógypedagógia hazánkban az 1909—10. tanévben az
ideges gyermekek állami intézetével a középiskola területére lépett.
Ennek az új térfoglalásnak szükségességét a fejlődő intézet foly
ton szaporodó növendéklétszámával, az immáron szűkké vált
helyiségeivel s a nagyközönség fokozott érdeklődésével legjob
ban bizonyítja.
Új problémákat, eddig ismeretlen fogalmakat vet felszínre
ennek az életet élő, életet adó iskolának gyakorlati munkája.
A sok közül csak egyre, de mindenesetre a legfontosabbra
hivom fel a figyelmet s ez a középiskolai tanároknak gyógypeda
gógiai képesítése.
Az ideges gyermekek középiskolájában az első esztendő öt
tanulója tizenegyre növekedett meg s ha 2 —3 hónap múlva —
az új tanév elején — a növendékszám — s ezt az előzetes jelent
kezések alapján bízvást lehet remélni — hasonló mértékben sza
porodik a gyógypedagógiailag képzett középiskolai tanárok kér
dése önkéntelenül is fölvetődik.
Ki tanítson ebben az iskolában? Az intézet szervezeti sza
bályzata erre vonatkozólag nem intézkedik. A 13. §. csak a
középfokú intézet tanügyi vezetőjének képesítéséről szól:
„Amennyiben az intézet középfokú is, az ezen fokú
képzést igénylő növendékek oktatását és nevelését közép
iskolai tanári, illetőleg polgári iskolai minősítéssel biró tanár
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irányítja. Az e minősítéssel rendelkezők közül az olyanok,
kik a gyógypedagógia körébe vágó tudományos búvárla
tokkal és gyermektanulmányozással behatóan foglalkoztak,
előnyben részesítendők“.
A gyakorlatban ennek a paragrafusnak a szellemében járt
el a ministerium a jelenleg alkalmazott óraadó tanár megbízásakor.
Mivel ideges gyermekek lelki élete rendszerint igen bonyo
lult s a középiskolában — midőn már az élethez közelebb jutot
tunk — e komplikált individuumok avatott pedagógust kívánnak.
A Gyógypedagógiai Tanítóképző az elemi fokú intézetek számára
nevel tanerőket. A gyógypedagógiai középiskolai tanárképzés terén
ez az első szó, mely meghallgatást kér.
A középiskolai tanárképzés hazánkban teljesen a gyakorlat
alapján nyugszik. A budapesti egyetem mellett fennálló tanárképző
intézet és a vele kapcsolatos gyakorló főgimnázium, a kolozsvári
egyetem mellett fennálló tanárképzőintézet, a pannonhalmi főapát
ság középiskolai tanárképzője, a budapesti Eötvös-kollégium és
ezekhez hasonló rendeltetéssel a kegyes tanítórendi tanárjelöltek
számára a budapesti és kolozsvári Calasantinum, a premontreiek
számára a Norbertinum, a ciszterciek számára pedig a Bernardinum Budapesten mind a középiskolai tanárképzést szolgálják.
Kívánatos volna, hogy e tanárképzőintézetek mintájára a
gyógypedagógiai középiskolai tanárképzőintézet is szerveztessék,
A szak- vagy pedagógiai vizsgálatot tett tanárjelöltek egy
fél vagy egy esztendeig tartó gyógypedagógiai tanárképzőintézeti
előadásokon részt vennének.
A gyógypedagógiai tanárképzőintézet arról gondoskodnék,
hogy a gyógypedagógiai középiskolai tanári pályára készülő
főiskolai hallgatók a hivatásuk szempontjából megkívánt szakszerű
képzettséget és gyakorlati készültséget az előírt tanterv alapján
megszerezhessék. A jelöltek tudományos szakképzésére a Gyógy
pedagógiai Tanárképző előadásai, a gyakorlati képzésre az Ideges
gyermekek állami középiskolája szolgálna.
A tanárképzőbe való felvételért folyamodhatnak szakvizsgá
zott középiskolai tanárjelöltek. Erre az esztendőre ösztöndíjjal
kellene őket ellátni, ép úgy, mint a budapesti középiskolákhoz
beosztott tanárjelölteket, kik 1000 koronát kapnak egy tanévre.
A tanárképző tantervében helyet foglalhatnának a következő kollé
giumok: 1. A központi idegrendszer és az érzékszervek boncés élettana. 2. A gyermekkori idegesség. 3. Ideges gyermekek
nevelés- és oktatástana különös tekintettel a középiskolai tanulókra.
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4. A gyógypedagógia történetéből az idegességre és gyengetehetségüségre vonatkozó részek.
E kollégiumok közül az első azonos a Gyógypedagógiai
Tanítóképzőével s így a hallgatók ennek előadására járhatnának.
A másik három kollégiumot csupán a Gyógypedagógiai Közép
iskolai Tanárképzőintézeten adnák elő.
E négy kollégiumon kivül minden héten ú. n. theoreticumot
is tartana egy vezető tanár. Ezen beszélnék meg többek közt a
próbaelőadásokat is.
Az előadások hallgatásán kivül a gyakorlati tanítás is fon
tos szerepet játszik. A Tanárképzőnek eleget kell tennie az 1883.
évi XXX. t.-c. 60. §. 3. pontjának, mely szerint középiskolai tanár
csak az lehet, aki igazolja:
„hogy a felsőbb iskolai tanfolyam elvégzése után még
legkevesebb egy évet vagy gyakorlatilag középiskolai taní
tással töltött, vagy akár hazai, akár külföldi egyetemen tanul
mányai folytatására fordított, azonban minden esetre tartozik
kimutatni, hogy az egész öt év alatt legalább egy évig
nevelői vagy tanítói gyakorlata is volt“.
A törvény e rendelkezését még pontosabban körülírja a
középiskolai tanárvizsgálat tárgyában kiadott 1888. évi 50.098. sz.
szabályzat 11. §-ának 8. pontja, mely azt mondja, hogy:
„a magángyakorlat csak azon esetben vehető figye
lembe, ha az illető magántanulót valamely nyilvános iskolá
ban való vizsgálattétel céljából önállóan és jó sikerrel taní
totta“.
Mivel az idegesek középiskolájában a szakrendszerrel tel
jesen nem tudtunk szakítani, a gyógypedagógiai tanárjelöltek nem
felelhetnek meg e tekintetben a szabályzat rendelkezésének,
vagyis mivel még épen csak gyakorlaton vannak s csak egyes
tárgyakat tanítanak vezető tanárok felügyelete alatt — önállóan
nem taníthatnak.
A gyakorló tanárokra azt az elvi jelentőségű rendeletet kel
lene életbeléptetni, hogy az ideges gyermekek állami középisko
lájában eltöltött gyakorlati év ép oly elbírálás alá esik, mint az
egyéb középiskolákban eltöltött próbaév. Ezzel megoldottuk a
gyakorló tanároknak a pedagógiai vizsgálatra való menetelének
a kérdését. A pedagógiai vizsgálat sikeres elvégzése után június
második felében bocsájtaínának a gyógypedagógiai tanárvizsgáló
bizottság elé. (Az országos tanárvizsgáló bizottság rendszerint
április és május havában tartja vizsgálatait).
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A gyógypedagógiai tanárképzőbe való felvétel korlátolt szám
ban történnék s rendszerint csak olyan szaktantárgyú tanárjelöltek
vétetnének fel, kikre az idegesek középiskolájában szükség volna.
A polgári iskolai tanítók gyógypedagógiai kiképzése egyelőre
nem aktuális, mivel 1. az alkalmazandó középiskolai tanárok képe
sítettek a polgári iskolai tárgyak tanítására is (viszont a polgári
iskolai tanítók nem oktathatnak középiskolában); 2. a polgári
iskolai tanítók ma kedvezőbb fizetési viszonyok között vannak,
mint a gyógypedagógusok s így ezért sem remélhetjük, hogy
polgári iskolai tanítók egyelőre erre a pályára lépnének.
S
ezzel kapcsolatosan szóvá kell tennünk a gyógypedagó
giai középiskolai tanárok kinevezését és bosszantóan untató fize
tését is.
Nem lesz-e illuzóriussá egész tervünk, ha nagyobb fárad
ságot igénylő tanulmányaikat, nehezebb hivatásban eltöltendő
munkájukat csak épen úgy fogja honorálni az állam, mint a nor
mál középiskolákban tanító tanárokét.
Csak ötletként vetem ide ezt a megoldási módot, melyre
különben néminemű precedensünk is van.
Kinevezésük ép úgy történnék, mint a Gyógypedagógiai
Tanítóképző hallgatóié, nevezetesen egy esztendő után. Fizetésük
is nagyobb lenne, mint a rendes középiskolai tanároké, mivel
munkájuk is jóval nagyobb. Mint az állami kisegítőiskolai tanítók
— kik négy hetes tanfolyamot végeztek s 300 korona pótlékot
kapnak — ép úgy a gyógypedagógiai tanodán is kaphatnának
fáradságosabb munkájukért megfelelő pótlékot.
Ezekre már ma kell gondolnunk, mert az első gyógypeda
gógiai középiskola hamar megtalálta az élettel való szoros kap
csolatát. S ezt a kapcsolatot a pedagógusok szakképzettsége csak
növelni fogja.

H A Z A I H ÍR E K .
Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsa 1911. évi április hó 26-ikán tartott gyűlésének tárgysorozata: 1. A siketn. temesvári intézete ig.-nak a tanév korábbi
bezárására vonatkozó felterjesztése.
2. A pozsonyi sn. intézete igazgatóságának jelentése helyet
tesítéséről.
3. Az érzéki és az értelmi fogyatékosok tankötelezettsége.
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A május 3-iki gyűlés tárgysorozata: 1. A képző tanári testüle
tének jegyzőkönyve.
2. A gyógypedagógiai intézetek tanévvégi vizsgálatai.
3. A kézügyességi oktatás reformálása.
4. Az esztergomi egyházmegyei hatóságnak egy hitoktatói
állás szervezése iránti felterjesztése.
5. A borosjenői intézet ig.-nak a jövedéki bírságalapból
létesítendő alapítvány iránti felterjesztése.
6. Brassó vrn. kir. tanfelügyelőségének kisegítő iskola léte
sítése iránti felterjesztése.
7. A gyengetehetségüek oktatására képző szünidei tanfolyam.
8. Az áll. gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó gyengeel
méjű gyermekek elhelyezése.
9. Lett József történelmi tankönyve.
10. Viszanik János siketnéma kérvénye valamelyik sn. inté
zetnél való alkalmaztatása iránt.
11. A vakok bpesti intézete ig.-nak a könyvkötői iparág
meghonosítása iránti felterjesztése.
12. A siketn, debreceni intézete ig.-nak helyettesítési díjak
kiutalványozása iránti felterjesztése.
13. A szegedi ifjú vakok intézete felügyelő-bizottságának
jegyzőkönyve.
A magyar gyermektanulmányi társaság és a gyermektanulmányi muzeum megnyitása. A magyar gyermektanulmányi
társaság f. évi április hó 30-án tartotta Teleki Sándor gróf elnök
lésével ötödik évi közgyűlését és ezzel kapcsolatban megnyitotta
a gyermektanulmányi múzeumot a Társadalmi Muzeum helyiségé
ben. Teleki Sándor gróf elnöki megnyitójában hangsúlyozta azt
a haladást, amelyet a társaság létrejötte óta a nagy anyagi aka
dályok ellenére is tett és kérte úgy a szakkörök, mint a társada
lom támogatását a gyermektanulmányozás nagy horderejű ügye
érdekében. Jablonkay Géza dr. titkári jelentésében ismertette a
társaság utolsó évének történetét. Úgy ezt, mint Perényi József
dr. pénztári jelentését és az 1911. évi költségelőirányzatot a köz
gyűlés tudomásul vette s a tisztikarnak a felmentvényt megadta.
A Gyermektanulmányi Múzeumot Teleki Sándor gróf nyitotta meg.
Nagy László ügyvivő alelnök ismertette a muzeum keletkezését.
A muzeum megnyitása alkalmával Zichy János gróf közoktatásügyi minister nevében Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár üdvö
zölte meleg szavakkal a társaságot. A főváros tanácsát és Bárczy
István dr. polgármestert Festetics Géza gróf tanügyi tanácsnok
képviselte és a társaságot üdvözölvén, kilátásba helyezte a muzeum
anyagi támogatását is. Petri Mór dr. pestmegyei és Mosdóssy
Imre székesfővárosi tanfelügyelő, továbbá Fináczy Ernő dr. egye
temi tanár a Pedagógiai Társaság nevében, Molnár Viktor és
Balogh Jenő dr. államtitkárok, Szalay Imre miniszteri tanácsos,
a Nemzeti Muzeum igazgatója, valamint többen, az ország külön
böző részéből, levélben és sürgönyben üdvözölték a társaságot.
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IR O D A L M I SZ E M L E .
110 éves kisegítőiskola. — Könyvismertetés. — M. Kirmsse:
Weise’s Betrachtung über geistesschwache Kinder. Ein Beitrag zur
Geschichte der Heilpädagogik in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts. Mit einem Anhänge: Zur Geschichte der erziehlichen
Behandlung Schwachsinniger. Verl Beyer, Langensalza, 1911.
8-adr. 98 oldal. Ára 1 M. 50 Pf.
Az abnormális gyermekek szakoktatásának és ezen oktatás
ügy történeti fejlődésének egyik alapos ismerője: Max Kirmsse,
az idsteini intézet tanítója, a húsvéti ünnepek alkalmával megint
egy fontos és értékes művel ajándékozta meg a szakirodalmat.
Különös érdekességet kölcsönöz a munkának, hogy a kise
gítőiskolák keletkezésének történetét egész más világításba helyezi,
mint azt eddig ismertük.
Eddig abban a meggyőződésben voltunk, hogy Síötzner írta
az első irodalmi művet a gyengetehetségűeknek külön iskolákban
való oktatásáról és a speciális oktatási módokról 1864-ben; azt
hittük továbbá, hogy Halle városában állították az első kisegítő
osztályt 1859-ben: és most mindezt megcáfolja Kirmsse fent jelzett
könyve, amelyből kitűnik, hogy Szászország Zeitz nevű városká
jában már 1803-ban volt kisegítő osztály gyengeelméjű tanulók
számára és hogy már 1820-ban — tehát St. előtt 44 évvel —
jelent meg nyomtatásban egy füzet, amely a gyengetehetségűek
külön oktatásával foglalkozik.
Ámde térjünk magára a tárgyra. Kirmsse müve négy részre
oszlik.
Az első részben Traugott Weise-nek, egy szászországi sze
rény iskolamesternek írja le élete folyását a szerző.
Weise 1793-ban született, 22 éves korában lépett a zeitzi
népiskola dobogójára, a honnét 45 évig hirdette a világosság
igéit, mikor aztán — a halotti bizonyítvány tanúsága szerint —
„tanítványainak, kartársainak és barátainak nagy sokaságától kisérve“
elindult utolsó útjára. Érdekes világot vet ez a rész a múlt század
első felében élt tanítómesterek terhes, önfeláldozó és küzdelmes
munkásságára. Nem egyszer nyilt alkalma, hogy lemondhatott
nagylelkűen szerény (havi 10 tallér és 5 ezüst garasra rugó) jöve
delmének egy részéről, a megszorult eklézsia javára, mikor is
aztán mint orgonista és kántor a „népmozgalomból“ (születés,
házasságkötés, halálozás) éldegélt családjával együtt.
Már mint tanítóképző-intézeti tanuló nagy érdeklődést és
vonzalmat tanúsított Weise a gyenge tanulók iránt. Tanítóskodásá
nak egész ideje alatt állandóan figyelemmel kisérte, később taní
totta is őket.
A zeitzi kisegítő-osztály alapítása 1803-ra nyúlik vissza. A
város archívumában őrzött adatok megörökítették, hogy Zeitzban
az úgynevezett Armen- vagy Freischule-val (a szegények ingyenes
iskolájával) kapcsolatosan „a hét minden napján, szombatot kivéve,
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1—4 ig kézimunka-iskolát tartunk fenn, . . . ezenkívül azokat a gyer
mekeket, akik korukhoz mérten igen keveset tudnak, 1—2-ig olva
sásban, írásban, számolásban külön tanítjuk; a nagyobbak pedig
nyáron 1—2 órán át a kertészeti munkákban, különösen a faülte
tésben nyernek oktatást.“
A gyengetehetségüek ezen külön osztályának a vezetését is
Weise-re bízták; Ez a kisegítő-osztály fenállása óta sok és értékes
tapasztalatot érlelt meg, amelyek annak fentartása mellett szóltak
és arra ösztönözték IVeisét, hogy a szellemileg visszamaradt gyer
mekek külön osztályának jogosultságát theoretice is tisztázza.
Mindjobban megerősödött az a meggyőződése, hogy a gyengeelméjüek elkülönített oktatása épen egy kiegészítő része az álta
lános pedagógiának, mint a vakok és siketnémák szakképzése. S
mivel a gyöngékkel hosszasan és behatóan foglalkozott, úgy vélte,
hogy a pedagógiának szolgálatot tesz, ha ezen a téren szerzett
tapasztalatait, e gyermekek javára, írásban is megörökíti.
Ezekben vázoltam röviden Kirmsse művének első részét.
*
A munka másik része Weise müvét szóról-szóra közli.
E munka, mely 1820-ban jelent meg füzet alakban, rövid
vázlata a gyengeelméjű gyermekekkel való bánásmódoknak. Címe
magyarul:*) „Elmélkedések a gyengeelméjű gyermekekről, tekintet
tel azok különböző voltára, ismertető jeleire és az eszközökre,
amelyekkel rajtuk tanítás segítségével könnyen segíthetünk. Különös
tekintettel Pestalozzi számtani m ó d s z e r é r e A füzetet Weise első
sorban ugyan tanítók számára írta, de másodsorban a szülőknek
szánta azt. Szól benne mindarról, ami abban a korban a gyenge
elméjű gyermekek barátját, jóakaróját érdekelhette. A gyermekeket
azonban csak életük 10-ik évéig veszi tekintetbe, azontúl úgy lát
szik a normális iskolát szánta nekik Weise.
Keresetlen, egyszerű nyelvezet, a kifejezések eredetisége és
melegsége, mély szaktudás, melodikai ügyesség, úgyszintén a
hosszú tanítói gyakorlat alatt szerzett tapasztalatok gazdagsága
jellemzik a munkát. Bátran mondhatjuk, Hogy azokat a nézeteket,
amelyekben Weise kora gyermekének mutatkozik, leszámítva: a
mű még korunk szakembereinek is imponálhat.
Forrásmunkái nem igen voltak; legfeljebb elődjeinek, a zeitzi
kisegítő-osztályról szóló jelentéseit használhatta.
A mű beosztása minden tekintetben logikus. A bevezetés
annak célját és mivoltát írja le; ezt követi a gyengeelméjű gyer
mekek felosztása; azután pedig a gyengeelméjűség okairól szól.
A gyengeelméjűség ismertető jeleinek tárgyalása után, a velük
való bánásmódokra tér át s ez képezi a mű gerincét.
*) Címe németül: Betrachtung über geistesschwache Kinder in Hin
sicht der Verschiedenheit, Grundursachen, Kennzeichen und der Mittel ihnen
auf leichte Art durch Unterricht beizukommen: Mit besonderer Rücksicht auf
die Pestalozzi’sche Rechenmethode von Traugott Weise, Organist an der
St. Nicolai-Kirche und zweiter Lehrer der Töchterschule in Zeitz. Zeitz, 1820,
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A gyengeelméjűeket három főcsoportba osztja, de e beosz
tást nem tartja véglegesnek. A legalsó fokon állanak a teljesen
idióták, akik semmiféle fogalmakra nem képesek s minden fára
dozást meghiúsítanak. A második fokon azok vannak, akik maga
sabb és alacsonyabb szellemi erőknek birtokában vannak, de ezek
az erők 1. igen gyöngék, 2. elég erősek ugyan, de mintha valami
vastag réteggel volnának bevonva. A harmadik fokon állanak
1. akiknél magasabb szellemi erők mellett rossz alacsony erőket
találunk vagy 2. akiknél jó alacsony szellemi erők rossz magas
szellemi erőkkel párosulnak. Magasabb szellemi képességeknek
minősíti az öntudatot, az ítélőképességet, továbbá a képességet
valamit létrehozni vagy újra megcsinálni. Alacsonyabb szellemi
erőknek mondja az emlékezetet, a képzelő erőt stb.
A gyengeelméjűség okait kutatva, Weise arra, az ő korában
szokatlan következtetésre jut, hogy azok a test és lélek mélyebb
kölcsönhatásaiban keresendők.
A gyengeelméjűség jelei legtisztábban az iskoláskorban kerül
nek napfényre.
A velük való bánásmódoknál Weise két tényezőre — a taní
tóra és az orvosra — számít, akik a munkát egymás közt meg
osztják. Az orvosra vár a higyéne; a tanító feladata a nevelő
oktatás, bár a test fejlesztését sem szabad szem elől téveszteni a
tanításnál sem. Útmutató fejtegetései a megismerő erők fejlődésé
nek két főmozzanatára terjednek k i: ú. m. az érzéki szemlélő meg
ismerésre és az értelem ébredésére tágabb értelemben. Mint ezek
ből is kitűnik, Weise müve, akár csak Bartholdé, útmutatást ad az
előkészítő oktatásra. Maga az édes anya is sok ily értelemgyakor
latot végezhet a gyermekkel s az így előkészített gyermek könynyebben halad az iskolában. Olvasás, írás, számolás és a gyermek
felfogásának megfelelő vallás-erkölcsös élet képezik az iskolai
tanítás anyagát. Nagy jelentőséget tulajdonít Weise Pestalozzi szá
molási módszerének. Azt mondja: „semmi sem alkalmasabb az
elrejtett magasabb szellemi szikrát jótevő, melegítő tűzzé éleszteni,
mint a számolás; de jól értsék meg, a nagy mester — Pestalozzi —
methodusa szerint“. Ne untassuk a gyengeelméjüt számsorok
gépies betölcsérezésével, hanem sokféle és gyakori szemléltetéssel
nyissunk utat a számok megértéséhez és továbbképzéséhez; de
e mellett legyünk mindig különös tekintettel az életben való alkal
mazhatóságra.
Mint müvének e rövid jellemzéséből is látszik, Weise leg
kiválóbb úttörőink egyike, a gyengeelméjüek oktatása terén. Nézetei
még a mai korban is megállják helyüket; alapgondolataink és
vezéreszméink pedig még ma is azonosok az övéivel e téren.
*
Ezeket tudva és olvasva, az ember önkénytelenül is arra gon
dol : hogy lehet az, hogy e kiváló ember kitűnő munkáját kor
társai oly csekély figyelemre méltatták?
Kirmsse lelkében is gyökeret vert ez a gondolat, de ő nem
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állt meg a gondolatnál, hanem kutatott. Poros akták, régi könyvek,
folyóiratok felforgatása után talált adatot arra, hogy Weise munkája
még sem tűnt el nyomtalanul; szava nem hangzott el viszhang
nélkül a pusztában.
Eddig azonban csak egy hollandiai tanfelügyelőről tudjuk,
hogy Weise művét olvasta, azt nagy értékűnek találta, sőt hollan
dus nyelvre is lefordította és bő széljegyzetekkel ellátva kinyo
matta. (Amsterdam, 1821.*)
Visser a fordításhoz írt előszavában a következőket mondja:
„Azon iratok közül, amelyek újabban a tanítást és nevelést tár
gyalják, különös jelentőségűnek látszott előttem az, amelyet olva
sóimnak ezennel bemutatok. Az ügy, amelyről abban szó van,
igen nagy jelentőségű, azért hát igen behatóan foglalkoztam vele.
A fordítás közben az ügy iránt fellelkesedve, itt-ott megjegyzése
ket fűztem hozzá, hogy a szerző fejtegetéseit kiegészítsem és a
saját álláspontomat jelezzem. Vajha e sorok figyelmet és nagyobb
részvétet kelthetnének a gyengeelméjű gyermekek nevelése és
oktatása iránt! Vajha melegszívű emberek segítségükre sietnének
azoknak a gyermekeknek, akiknek erre oly nagy szükségük van“.
Kirmsse munkájának harmadik részében Visser megjegyzé
seit hozza jó német fordításban.
*
A negyedik részben szerző függelékképen a gyengeelméjüek
oktatásának történetét írja meg, a saját kutatásai alapján.
A szentgalleni barátokon kezdi, akik először foglalkoztak a
gyengeelméjüek — igaz, hogy csak a nemes származásúak —
nevelésével s őket mint kiszolgáló testvéreket a zárdába fel is
vették. Úgy látszik, hogy a szépirodalomban is többszörösen fel
dolgozott hülye Heribaldus (Ekkehard) volt az első pedagógiai
eredmény a szakoktatás terén. A zárda krónikái részletesen foglal
koznak vele, ami bizonyítja, hogy a lelki atyákat érdekelte a sorsuk.
Luther, Commenius, Flattich stb. műveiből is szemelvényeket
közöl, hogy szemünk elé állítsa, mit gondoltak és tettek a régiek
a gyengeelméjüek érdekében. A történeti rész azonban nem tel
jes; ellenkezőleg csak a legrégibb időkre szorítkozik s körülbelül
1850-ig terjed.
De kétségtelen, hogy Kirmsse, akinél jobban nem ismeri
senki a gyengeelméjüek oktatásának történetét, aki hazai viszo
nyainkról is kitűnő adatokkal rendelkezik; aki rátermettségét az
Encyclopadisches Handbuch pompás cikkeivel is bebizonyította:
a történeti kutatás terén teljes egész munkát is fog alkotni.
Most kiadott s a fentiekben vázolt munkájával is nagy szol
gálatot tett a gyógypedagógiának s hálára kötelezte kartársait.
Éltes M.

A vakokat gyámolító országos egyesület délmagyar
országi fiókegylete választmányának 1910. évi működéséről kiadott
*) A hollandus nyelvre fordított mü címe e z : Verhandeling over de
Behandeling van Kinderen van zwakke zielsvermogens, etc. Vertaald en met
eenige Aanmerkingen vermeerderd door H. W. C. A. Vissei Schoolopziener.
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jelentésében a következők foglaltatnak. A felveendő vakok számát
50-ben állapították meg, jelenleg negyvenkét vakot foglalkoztatnak.
Az egyesület működésének tulajdonképeni célja, hogy a kiképzésben
részesült vakok ipari foglalkoztatást nyerjenek. Igyekszik az egye
sület a gyámoltak ipari termékeit versenyképessé tenni, a versenyhez
szükséges szakképzettségüket fejleszteni. A foglalkoztató intézetnek
1910-ben 13321 korona 84 fillér bevétele volt. Az eredmény
2183 korona 86 fillérrel kedvezőbb, mint a múlt évben. Ezt úgy
sikerült elérniük, hogy az összes árúkészletet értékesítették, sőt a
központi egyesület részéről bizománybán átvett árúkát is értékesí
tették. A közönség érdeklődése a foglalkoztató iránt oly nagy
mérvben nyilatkozott, mint eddig soha sem. Az intézet állandó
támogatóinak a száma harminchárommal szaporodott s jelenleg
580 a rendes tagok száma. Az egyesületnek legnagyobb támogatói
Temesvár város közönsége, továbbá a vakokat gyámolitó országos
egyesület. Az intézeti épületnek a Sailer-féle alapítványból leendő
megvétele folyamatban van. Őnképző-köre is volt az egyesületnek,
Krecsányi Ignác színház igazgató pedig több alkalommal ingyen
jegyet bocsátott a vakok rendelkezésére. Az egyesület elnöke
dr. Telbisz Károly, elnöknője pedig Sternthál Salamonné.
A vakok orsz. menháza. Újpesten 1911. évi közgyűléséről
jelentést adott ki. A jelentésben panaszkodik a vezetőség, hogy
a kezdet nehézségei ma is jelentkeznek, s ők gyakran a legsúlyosabb
helyzetbe kerülnek. A menház céljaira 1910. december 3-án
karácsonyi vásárt rendeztek. A vásár szép sikerét dr. Ugró Gyula
polgármesternek köszönik. Az intézményt részben pénzbeli, részben
természetbeli adományokból tartják fenn. A menháznak jelenleg
11 lakója van. A jelenlegi helyiség szűknek bizonyult s hogy
megfelelő épületet vásárolhassanak, „házalap“ címen gyűjtést
rendeznek. Az eszmét özv. Mészáros Alajosné úrhölgy vetette fel
és e célra 150 koronát adományozott. Mintegy 9000 ilyen vak
található az országban, aki a menházba felvehető volna. A menházat jelenleg egy vak házaspár Jankovich Lajos és felesége
vezetik. Az egyesület elnöke Fazekas Ágoston Pest vármegye
alispánja, elnöknője pedig gr. Andrássy Gyuláné.

K Ü L F Ö L D I SZ E M L E .
A siketnéma oktatásra vonatkozó gondolatok. Ezen
szép és tartalmas közlemény az Eos f. évi 1. számában jelent
meg Baldrian Károly, a Wiener Neustadti siketnéma-intézet igazga
tójának tollából. Megkísérlem az eredeti dolgozat gondolatmenetét
röviden, fontosabb szakaszait pedig részletesebben megismertetni.
A siketnéma oktatás jelenleg általában meglehetős magas
laton áll, annak részletei azonban még nem domborultak ki kel
lőleg. Szeretetünk, fáradságunk eredménye szép és csodálatos; az
igazi siketnéma oktató lelki szemei előtt azonban még mindig
ott lebeg az el nem ért ideál. Keressük és kutassuk tehát a
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módokat és eszközöket, amelyek közelebb vihetnek bennünket az
ideális állapotokhoz! Ebből a szempontból bíráljuk meg a követ
kező, tapasztalaton alapuló feljegyzéseket:
A siketnéma intézet első sorban nevelő intézet. A siketnéma
gyermek majdnem kivétel nélkül szellemi-, de legtöbb esetben
testi fejlődésében visszamaradt állapotban kerül az intézetbe. Az
emberré nevelés munkáját tehát a siketnéma gyermek fejlődésbeli
hátramaradottságának tekintetbe vételével kell megkezdeni.
Meg kell kezdeni e munkát a testápolással, mely mindenkor
fontos szerepet fog betölteni a siketnémák nevelésénél. Pótolni
kell a testi fejlődés hiányát *azért is, mert az életben főképen testi
erejére, ügyességére lesz utalva a siketnéma. Gond fordítandó
tehát a táplálkozásra és lakásra, a ruházatra és tisztaságra, a
megfelelő mozgásra és a szabadban való tartózkodásra.
De nem kevesebb gondot igényel a siketnéma szellemi és
kedélyi életének emelése is. Egyenes gondolkodásra, meleg, derűs
érzésekre, helyes és erős akaratra kell őket nevelni. A siketnéma
összes rossz tulajdonságait csak céltudatos szoktatás, a nevelő
következetes példaadása küzdheti le. A bölcs az épérzékűekre
vonatkoztatva ezeket mondja: „Beszélj, hogy megismerhesselek!“
A siketnéma, aki a szem embere, beszédből nem, csak látható
benyomásokból Ítéli meg környezetét. Legyen tehát példányképe
igaz és jó. A szülői házban úgyis csak anyagi és erkölcsi nyomo
rúságot látott és tapasztalt. Tapasztalja tehát a siketnéma gyermek
az intézetben a megértést, érezzen segítő kezet, felebarátí szeretetet; keltessék fel benne a kötelességtudás és munkaszeretet,
tisztelet embertársai, a vallás és a haza iránt! Ilyenféle szellemet
honosítsunk meg az intézetekben!
A siketnéma érzékeny kedélyvilágát, képezhető akaratát,
irányítható gondolkozását csakis erős, meleg szeretettől áthatott
nevelői munka képes nevelni, nemesíteni. Ez a munka azonban
nem lehet egy ember munkája. Az intézeti alkalmazottak harmo
nikus együttműködéséből folyó családi szellem kell, hogy ezt a
munkát végezze. Ennek az egységes családi szellemnek oly erősnek
kell lennie, hogy nemcsak az intézetben legyen a növendékek
vezetése cselekedeteikben, hanem az élet forgatagában is támpontja,
irányítója.
Ily módon kell megvalósítani a sikeínérna intézetekben
annyira szükséges családi nevelést. Neveljük növendékeinket mér
sékletre, józanságra, takarékosságra, szerénységre és megelége
dettségre és oly kincset adunk kezükbe, amely önmagától gyara
podik és el nem fecsérelhető. Így válhatnak belőlük jó és boldog
emberek. Nyújtsuk nekik a jól teljesített kötelesség és sikerrel
végzett munka jóleső érzetét is. A beszélni tanuló siketnéma
önérzetét a törekvéséért nyújtott elismeréssel kell emelnünk. Hiszen
oly sokat kívánunk meg tőlük, mint amennyit az épérzéküektől
nem is szoktak elvárni. Keresetlen kedélyességünk által, amely
a gyermeki lélekre oly hatású, mint a gyenge növényre a világosság
és a nap jótékony melege, fejeződjék ki megelégedésünk jól
végzett munkája fölött.
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Mennyi gondtól, bánattól lehetne az ifjúságot épúgy, mint
a szülőt megóvni, ha az iskolák és intézetek épugy ápolnák
növendékeikben a vidámságot és nyilt kedélyt, mint a szellemi
kép ést! Tanuljanak örülni a természet látható szépségein, örül
jenek a tavasz virágpompáján, a nyár aranysugarain, az ősz áldá
sain, a tél fehér hermelinpalástján. Igény nélküli kedéllyel lehet
a lélek csak igazán boldog, mert mindig mindenütt ezerféle
kielégítést, örömet talál. Az ily lélek nem párosult tudatlansággal,
mint azt a félműveltek hirdetik, hangoztatják; ellenkezőleg csakis
igény nélküli lélek ismerheti meg a természet és a művészet
fenséges mélységeit és alkothat érzéseiből szavakban ki nem
fejezhető költeményeket. De tudjanak növendékeink a mindennapi
dolgoknak is örülni! Örüljenek a testi egészségnek, lelkűk tiszta
ságának. Őrüljenek a tisztességes ruházatnak, tiszta fehérneműnek,
egy pohár friss víznek, a megérdemlett kenyérnek!
De nemcsak példa és szoktatás által nevelhetjük siketnéma
növendékeinket, oktatásuk is nevelő hatású kell hogy legyen!
A siketnéma intézetek feladata, növendékeiket nevelni és az
életben szükséges ismeretekkel ellátni. Az oktatás által nyújtható
előnyökből, ismeretek közül legnagyobb szükségük van a beszéd
ismeretére, azaz a beszéd megértésére és a beszédkészségre. Ez
két oly érték, mely ugyan a halló gyermeknek minden különös
törekvése nélkül ölébe hull, amelyért azonban a siketnémának
fáradsággal kell küzdenie, hogy megszerezhesse. Még úgy is csak
különleges művészies segítés által szerezheti meg.
A siketnéma intézet kettős munkát végez, mikor a beszéddel
együtt növendékeinek a családban és népiskolában megszerezhető
ismereteket és képességeket is nyújtja. Ebből kifolyólag a siket
néma intézet családi iskola és népiskola is egyszersmind, mely úgy
a tanártól, mint a növendéktől kettőzött tetterőt igényel és vár
sikere eléréséhez.
A siketnéma intézetek tantárgyai közül a legtöbb nevelő
hatás a beszédtanítás kapcsán fejthető ki. Vezessük a beszédtaní
tást úgy, hogy minden egyes növendékre érvényesüljön nevelő
hatása, azért anyagát úgy kell megválasztanunk, hogy az a köze
pes tehetségű növendékek lelkivilágának feleljen meg.
A művésziesen vezetett beszédtanítás alapfeltételei: 1) a gon
dosan végzett kiejtési oktatás, vele szoros kapcsolatban, 2) a
szájról olvasás, 3) a beszédformák gyakorlati alkalmazásának ismer
tetése és 4) a szavak és mondatok, mint fogalom és gondolat
kifejező eszközök szellemi tartalmának tudatossá tétele. Ezen négy
szeres alapról, egyszersmind a beszéd épületének vázáról fogom
elmondani folytatólag azt, amit a szakembernek művészeti céljának
elérésére szem előtt kell tartania.
(Folyt, köv.)
Michels.

160

Vegyes,

VEGYES.
K é r e le m . A kiadóhivatal vezetője tisztelettel felkéri lapunk
előfizetőit, hogy az előfizetési díjakat szíveskedjenek mielőbb
beküldeni.
Szünidei tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi minister
úr az idén is rendez képesítő-tanfolyamot oly tanárok és tanítók
részére, akik a beszédhibák javítására képesítést óhajtanak szerezni.
A tanfolyam július hó 3-tól július hó 29-ig Budapesten Vili.,
Mosonyi-utc.a 8. szám alatt tartatik meg. Elsősorban a tanítóképzők
tanárai és a gyakorlóiskolák tanítói vétetnek fel e tanfolyamra. A
felvehetők száma 15, akik 100 (egyszáz) K államsegély és ingyen
lakás kedvezményben részesülnek.
A felvétel iránti kérvények a vallás- és közoktatásügyi mi
nister úrhoz címzendők. A kérvények benyújtásának határideje
május hó 20-dika.
Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgál a tanfolyam ve
zetője : Dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár. (V. Aulich-u. 7. szám.)
Alapítvány. „A Cházár András orsz, siketnéma-otthon“
ügyvivő elnökének, Schreiner Ferencnek esküvője alkalmából
hálájának jeléül: 200 koronás alapítványt létesít, melynek kamat
jából az „Otthon“ szegénysorsú, nős, erkölcsi tekintetben kifogás
alá nem eső tagjait segélyezik. E szép tény önmagát dicséri s
bizonyítja a siketnémák háláját, mellyel elnökük buzgó és ered
ményes fáradozását elismerik.
Hivatalos nyugtázás. A »Magyar Gyógypedagógia« elő
fizetési díját megfizették: Fodor Anna Budapest 5, lovag Wechselmann vakok intézete Budapest 10, Ungermann József Budapest 15,
Schmitz Mátyás Budapest 5, Kádas György Budapest 5, Gyógy
pedagógiai nevelő intézet Budapest 10, Gyógypedagógiai intézetek
orsz. Szaktanácsa Budapest 10, Ideges gyermekek áll. intézete
Budapest 10, Varsányi Ferenc Eger 5, Ebner Rezső Budapest 5,
Berkes János Budapest 10, Klis Lajos Budapest 10, Ákos István
Budapest 10 K.
Budapest, 1911. május 8.
A kiadóhivatal nevében
Éltes Mátyás,

pénztáros
V ili, Mosonyi-utca 6,

Szerkesztői üzenetek.
T. S. Szombathely. A beküldött ismertetés hely szűke miatt jövő
számunkra maradt — E. L. Eger. A szerkeztő-bizottság megállapodása értel
mében csak azon munkák ismertetésére vállalkozunk, melyek hozzánk bekül
detnek. Amennyiben tehát lapunkat ily irányban igénybe óhajtja venni, szíves
kedjék munkájának egy példányát beküldeni.
Bichier I. könyvnyomda, Budapest, Ili., Lajos-utca 94, szám.

Vakok között olasz földön.
Róma.
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

Egy júniusvégi verőfényes reggelen indultam el a vakok
római intézetének felkeresésére. A pensiónkban kapott útbaigazí
tások alapján a város északnyugati kapuján, a Porta Pián át
kiértem a falakon kívül eső városrészbe. Egy beláthatatlan hosszú
út, a Via Nomentana nyílt meg előttem. Ezen kell elérnem négy
kilométernyi utazás után a vakok házát.
Becsengetek egy emeletes épület kapuján, szokatlan hangulat
fogad. Hiányzik az élénkség az emberek arcáról, mely a vakok
intézeteiben a belépőt oly kellemesen érinti. Semmi jel, hogy
vakok intézetében vagyok. Mig a szolga a kedves nővért kereste,
a folyosó végén nehány szoknyaszerű köténybe öltöztetett növendék
jelenik meg. Dülöngő járásuk, szabálytalan koponyájuk azonnal
elárulták, hogy szellemileg fogyatékosok azilumában vagyok.
Egy tapasztalattal tehát megint gazdagabb lettem. Azzal,
hogy az olasz közönség sem szigorúbb a fogyatékosok meg
különböztetésében a magyarnál. Több éves ismerőseim vannak,
sőt barátaim, akik még ma is azt hiszik, hogy siketnémákat,
vagy gyengetehetségüeket tanítok. Mikor este említettem útba
igazítóimnak, hogy szellemileg fogyatékosok azilumába küldtek,
senki sem volt meglepetve s az általános nézet körülbelül abban
csúcsosodott ki, hogy — óh, hisz azok talán még szerencsétle
nebbek.
A szürkenéne vezetésével megnéztem aztán a tiszta kis
intézetet, melyben mintegy harminc ápolt foglalkozott különböző
szalma- és raffiamunkával apácák vezetése alatt, akik az arravaló
gyermekeket a legelemibb ismeretekre is oktatják. A körút után
a kedves nővérek most már nagyobb szigorúsággal útnak indí
tottak a vakok intézete felé. A látogatás azonban a távolság miatt
délutánra maradt.
Homlokegyenest ellenkező irányban, a Tiber melletti Monté
Aventinon akadtam rá a S. Alessio kolostorra s benne a vakok
intézetére. Elhagyatott része ez az örökvárosnak, barátságtalan,
piszkos sikátorok, szétszórt házak, jól-roszul művelt kertek, szán
tások. Az ókorban a plebs főfészke volt ez a domb, hol később
a középkor a hitnek épített örök emlékeket. Modern építkezésnek
H
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itt nyoma sincs. Hajdani pezsgő életére nehány kolostor emlé
keztet már csak. A S. Alessio kolostora is ilyen. A VII. század
óta sok változáson esett át, mostani eléggé impozáns külseje a
barokk korból való s Szent Alexius hamvait benedikánus barátok
őrzik benne.
A szolga, kit névjegyemmel a kolostor főnökéhez küldtem,
egyenesen a templom szentélyébe vezetett, melynek egy részét a
vakok hangszerei foglalták el, akik a látogatott zenés miséken
a templom hajójában játszanak vak karmesterük vezetése alatt.
A díszes templom megtekintése után egy igen előzékeny benedi
kánus atyával indultunk az intézet megtekintésére. Az oszlopsoros
keresztfolyosók egy tipikus középkori kolostor benyomását teszik.
A nehézkes, sötét építkezés bizony nem igen felel meg egy
nevelőintézet céljainak, helyiségei többnyire szükek s tisztaság
tekintetében sem egészen kifogástalanok. Általában az egész
környezet, az épület, a rend, az iskolaszobák és egyéb helyiségek
fölszerelése, a növendékek megjelenése, távol áll egy nyugat
európai értelemben vett rendszeres nevelő és tanítóintézettől,
ami a látogató igényeit már eleve is leszállítja. Ép ezért leírá
somban sem törekszem az egészet átfogó rendszeres ismertetésre.
A páter legelőször a nyomdába vezetett, hol három idősebb
vak dolgozott, az intézet volt növendékei, kettő közülük teljesen
vak. Petrarca válogatott költeményeinek egy már elhasznált kis
kötetét újították meg. Az egyik olvasta, a másik szedte, a harmadik
sajtolta, még pedig egy lapot négy példányban egyszerre. Úgy
látszik általában jellemzi az olasz és francia nyomdákat, hogy a
braillet szedik. Az eljárás ugyanaz, mint a látók könyvnyomdáiban.
Milanóban, Vitali intézetében Hinze lemezrendszerét hírből még
ismerték, itt még hírből sem. Párisban, a Szent Vince-nővérek
intézetében meg volt ugyan a Hinze-gép, de nem használták. A
déli tipusu intézetek tehát e tekintetben is különböznek az észa
kiaktól, melyekben a lemezes nyomás dominál.
A szedett nyomás egyébként tiszta és határozottan élesebb
a lemezesnél, ami érthető is. Ott a fénypontok közvetlenül vágód
nak a papírba (a negatívot egy állandó kaucsukréteg helyettesíti),
mig a Hinze pontjai csak a fémlemez közvetítésével jutnak a
papírra, tehát már megtompítva. Minél hosszabbszálú, szívósabb
(famentesebb) a papír, annál tökéletesebb a szedett nyomás
betűje, mig a rövidanyagú papirt a fémtípus pontja átlukasztja és
a használatra csak rövidélető nyomást szolgáltat. Ennek tulajdo
nítható, hogy az olaszok papíranyaga mindenütt elsőrendű
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minőségű merített papír. A nyomás használhatóságát tekintve
tehát a szedett nyomás határozottan jobb a lemezesnél, mert
pontjai egyenletesebbek és tartósabbak. Ezzel szemben azonban
a hinzerendszernek megbecsülhetlen előnye, hogy lemezei min
denkorra megmaradnak s az utánnyomás költségeit, lévén az
már csak tisztán technikai munka, a minimumra szállítja le. Hogy
végső eredményében melyik a gazdaságosabb rendszer, ezt csak
hosszabb megfigyelés és kísérletezés dönthetné el.
A nyomdából a könyvkötőbe nyitottunk, hol szintén három
vak dolgozott szép eredménnyel. Munkájukhoz, mint a nyomdában,
itt is a legjobb anyagot használják. Ebben a helyiségben helyezték
el braillekönyvíárukat is, mely tekintettel arra, hogy a nyomást
és kötést csak újabban kezdik intenzíve űzni, egyelőre még
szegényes. A zeneiekkel együtt, ide nem számítva az iskolai
könyveket, mintegy negyven müvük van használatra készen,
egyik-másik mű több példányban is.
Még mielőtt az emeletre mentünk volna, a barát egy
szekrényhez vezetett, melyben a leányok kézimunkáit tartják
eladás céljából. Ünnepnapokon ilyeneket a templom előtt is
árulnak. Javarésze gyöngymunkák, különösen olvasók és oltár
díszek, darabja 0'30—1 00 L. A hozzájuk szükséges anyagot
természetesen készen kapják, a növendékek csak egybefüzik, a
formáról meg a nővérek gondoskodnak. Kézügyességi szempont
ból így a munkáknak semmi jelentőségük nincs. A könyv
nyomáson, kötésen és a női kézimunkákon kívül más iparágat
ez intézetben nem űznek; a többi területet az elméleti oktatás és
a zene foglalja le, mely utóbbit, mint minden olasz intézetben,
itt is fokozott mértékben kultiválnak.
Az emeleten először ps a tágas zene- és egyben hangversenyterembe vezetett kalauzom, hol a nagy koncertzongora
mellett föllelhetők az összes zenekari hangszerek. Zenét már a
második iskolai évtől kezdve minden növendék tanul s csak akkor
hagyja abba, ha arra tehetsége egyáltalában nincsen. A zenekar
elsősorban a kolostor templomának zenésmiséit látja e l ; az
intézeten kívül is adnak ugyan hangversenyeket a muzsikusok,
de nem oly rendszeresen, mint Nápolyban. A zenekar szervezete
nem oly tökéletes és állandó, mint ott.
Kilencven növendéke van az intézetnek, kiknek csaknem
kétharmada leány. Hat osztályba vannak osztva, minden osztályban
10—12 tanuló, kivétel nélkül bennlakók. A fiúkat hat szerzetes
tanítja, a lányokat apácák. A tanítás a két nyári hónapban itt is
n*
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szünetel, noha a növendékek nagyobb része itt tölti a vakációt.
Amennyire a páter beszédéből, az iskolaszobák szegényes föl
szereléséből és egyéb körülményekből következtetnem szabad,
az elméleti oktatás eléggé szerény keretekben mozog. A reáliák
tanításához alig találtam fölszerelést, pedig tudjuk, hogy ezeknek
tanítása eszközök nélkül nem vezethet kellő eredményekhez.
Összes említést érdemlő felszerelésük Róma gyöngyvarrással
készült térképe, mely itt készült az intézetben, Kunz papírtérképei
és egy különösen érdekes és praktikus mértani tábla a szögek
ismertetéséhez. (Ezt az igazi otthonával, a firenzei intézettel
kapcsolatban részletesen fogom ismertetni.) Tornatermük alig
érdemli meg az elnevezést, szertáruk pedig egyáltalában nincs.
Az intézetben érvényesülő nevelési elvekre, mint leghozzáférhetlenebbekre rendszerint az internátus berendezéséből, a
rendtartás külső jeleiből, a házi és munkarendből, valamint a
növendékek fellépéséből, mozgásából és viselkedéséből szoktunk
következtetni. Ezért, aki először lát olasz intézetet, valószínűen
nagyon szigorúan Ítélné meg a kapucinus barátokét. A tisztaság
és higiénia nem egy kívánnivalót hagynak hátra; a sodronyos,
puha ágyak, a túlzott elővigyázati intézkedések, melyek a növen
dékeket a meghűléstől óvják, a személyzetnek az ifjúsággal szem
ben való túlságosan gyöngéd bánásmódja, a vezetgetés, a folytonos
útbaigazítások, a testi nevelés háttérbe szorítása bizony ott hagyják
nyomukat a bizonytalanúl járókelő, tapogatódzó, sápadt növendé
kek arcán és fejletlen tagjain. És bármennyit írunk is ebből a
páterek kétségtelenül szeretetteljes nevelésének javára, tagadhatlan,
hogy az ifjúság jövő megélhetése szempontjából a szeretetnek
ily túlzott mértékben való érvényesülését a nevelésben elhibázottnak kell tartanunk. Az intézet mentségére legyen azonban mondva,
a többi olasz internátus sem különbözik e tekintetben sokat tőle.
A barátok nevelésének természetszerűen legerősebb oldala a
vallásos életre való szoktatás, melynek jeleire lépten-nyomon
rábukkanunk. Vakok intézeteiben ez irányzat értékben csak nyerhet,
hisz az Istenben való bizalom és akaratában való megnyugvás
az egyedüli, amin a vak későbbi éveiben lelki egyensúlyát
fenntarthatja. Öt óra tájban harangszóra az összes növendékek
templomba vonultak imára s mondhatom, ritkán láttam még
vakokat oly buzgón imádkozni, mint itt.
A leányok az épület másik, utca felöli részében vannak
elhelyezve, teljesen elkülönítve a fiúktól, külön bejárattal. Meg
látogatásukról, sajnos, le kellett mondanom, mert a beteg főnöknő
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nyugalmát nem akartam zavarni engedélykérésemmel.
Meleg kézszorításokkal vettem búcsút kalauzomtól, a rokon
szenves barátkartárstól, aki nagyrabecsüli a „vitéz magyarokat“,
részletesen ismeri szabadságharcunkat, bámulója Kossuthnak és
Görgeynek s nagyon sajnálta, hogy életkörülményeinél fogva
aligha fogja valamikor megláthatni Magyarországot és „a szép
Budapestet“.
Mig a Monté Aventino kanyargós utcáin leértem a Tíberhez,
körülbelül ezekben foglaltam össze tapasztalataimat: A barátok
intézete nem modern, felszerelése hiányos s ehez képest az oktatás
is hézagos; az iparoktatás a könyvnyomtatásra és könyvkötésre
szorítkozik, melyek azonban fejlettek. A nevelés humánus és
vallásos, de mert a testiekre nem fordítanak elég gondot, egy
oldalú.
Közben a sárgavizü folyó partján a Vesta templomához
értem, melynek porladozó oszlopai a történelem nagy népének
hatalmát és erejét mindmáig oly kifejezően hirdetik s eltűnődtem,
hogy most ép itt veszik a nevelésben legkevésbbé figyelembe
azt a hatalmas tényezőt, a test kultuszát, mely a félvilágot leigázó
Róma hatalmának és gazdagságának egyik alapköve volt.

Tarlózás.
— Reform szemelvények. —
Irta : Piroska Károly.

Úgy látszik, minden rósz. Úgy látszik, az egész siketnéma
oktatás ma követett módszerét fenekestül fel kell forgatni. Új ala
pok ! Új falak. Kőből kívánja az egyik, üvegből a másik, vályog
ból, téglából a harmadik. Minden rósz, ami van, ami múlt idők
leszűrődött tapasztalatain épült, aminek száz éves múltja van.
Minden rósz, ami fokról-fokra épült a fejlődés örök törvényei
szerint, lépést tartva folyton a kor követelményeivel.
Néha anyagiak híján el ei maradtunk ugyan egy-egy lépés
sel. De e meg nem tett lépést folyton számontartottuk s vártuk,
várjuk az alkalmat, hogy meggyorsíthassuk lépteinket s a mulasz
tottakat helyrehozzuk.
Most mindennek vége. A fejlődésben — a természetrajz
tanítása szerint — nincs ugyan ugrás, de mi, illetőleg sokan

166

Piroska Károly

közülünk ugorni akarnak. Ki előre, ki hátra. Ezt mutatja a sok
reform-terv.
Mert hát az egyik szerint a siketnéma intézetekben immár
fölösleges, vagy legalább is másodrendű feladat a beszédtanítás.
Minek az ? Fő, hogy reálismereteket nyújtsunk. Az már mellékes,
hogy nyelv nélkül nincs semmiféle ismeret, tehát reálismeret sem.
A másik szerint a kiejtés, a beszédtanítás legyen önálló és első
rendű cél, az írás-olvasás csak akkor kezdődjék, mikor a siket
néma a beszédben oly jártasságra tett szert, amilyennel az isko
lába lépő halló bír. (Íme, ez egészen ellentétes az előbbivel.)
A harmadik a siketnémát nem intézetben, hanem úgyneve
zett családi iskolában óhajtja oktatni. (Ez szintén ellentétes az
elsővel, radikálisabb kiadása a másodiknak.)
A negyedik terv csoportonkint óhajtja a siketnémákat oktatni,
e végből törlendőnek látja az osztályrendszert. (Kiegyezés 50%-ra.)
Van olyan terv is, amely csak úgy „vázlatosan“ olyan ismeret
halmazt ír elő a slöjd tanítással kapcsolatban melyet egy jótehet
ségű siketnéma, a rendes oktatási idő alatt két év alatt sem tudna
megemészteni. Stb. stb.
Kérem, értsük meg egymást. Nem azt akarom mondani hogy
e tervek egytől-egyig roszak és elítélendők. N e m ! Sőt vannak
köztük olyanok, melyekre hitem szerint a fejlődés során okvetle
nül rátér oktatásügyünk. De ezidőszerint koraiak. Véghezvitelükre
most még hiányzik az alap, az oktatás lépcsőzetes fejlődést mutató
múltja, melyen betetőzésül állhatna a fenti tervek némelyike.
Tisztelem mindenkinek a meggyőződését, bármily irányú is
az, de ha nyugodtan itélgetem a siketnéma-oktatás jelen állapotát,
akkor arra a megállapodásra jutok, hogy sok-sok dolog van még
előbbrevaló, előbb végzendő, mint e tervek.
E tervek azt mutatják, hogy valami nincs rendben, valami
hiányzik, valami ráfekszik a lelkünkre, valami — az eredmény —
nem olyan, amilyet mi munkánk után joggal várnánk.
Pedagógusok Írták a tervet, akik hivatásból választották e
pályát. Kik ambícióval, lelkiismeretes kötelességtudással dolgoz
nak óráról-órára évekig, kitartással, megerőltetett figyelemmel,
megfeszített akarattal. Kik Ítélő értelemmel mérlegelik a tanítási
elveket, vájjon melyik segítségével juthatnának közelebb növen
dékeik tudásának előbbreviteléhez. S ennyi munka és becsületes
törekvés után talán sohasem érezték a jól teljesített munka után
való megelégedést. Keresték az okot, legtöbbször ott, ahol leg
többször nincs: önmagukban. S kezdenek mindent újra. Görge
tik a Szizifusz szikláját századszor, ezredszer fel a hegyre.
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S a tanításon kívül, csendes, gondolatébresztő órákban
működni kezd az egyetlen lelki erő, mely a tanítási idő alatt
pihent. Működni kezd a képzelet, s születnek a tervek, a reform
tervek. Tervek, melyeknek megvalósulása a messze ködös jövőben
van, ahová csak a képzelet szállhat.
De míg szemünket a távoli célokra függesztjük, megbotlik
lábunk az elébe kerülő rögökben.
A jelenre, úgy mint a jövőre nem hasznosabb-e, ha előbb
e rögök eltakarítására fordítjuk erőnket, ama távoli célok elérhe
tése érdekében ?
Még egyszer ismétlem: koraiak a tervek.
Vájjon be van-e már bizonyítva, hogy a siketnéma-oktatás
a mai keretek közt csődöt mondott, hogy e keretek roszak, az
irány elhibázott, e mellett eredményt elérni nem lehet. Be van-e
bizonyítva? Nincs. Sőt nem is lehet, mert még e kijelölt keretek
sincsenek betöltve.
Legelső teendő tehát e keretek betöltése. Ehhez első lépés
a Tankötelezettség.
Sokat várunk tőle, mert régen éreztük szükségét. Nem kell
prófétának lennem, ha azt mondom, hogy oktatásügyünket egy
új reneszánsz elé viszi. Megadja a módot hozzá, hogy megtegyük
azt az egy-két lépést, mellyel elmaradtunk. Megadja az anyagi
eszközöket, hogy a kijelölt kereteket betöltvén, újabb fejlődésnek
egyengessük utait. A tankötelezettség kimondása után egyenlő
korú, tehát a lehetőségig egyenlő értelemmel, vitálkapacitással,
ismeretkörrel biró növendékek kerülnek egy osztályba. Minden
iskola 8 osztályúvá lesz fejleszthető. Hogy a szélsőséges értelmi
különbségek elkerülhetők legyenek, felállítandók a gyengetehetségü, valamint a nagyobbfokú hallásmaradvánnyal biró siketnémák
intézetei. De felállítandó minden intézettel kapcsolatban az Elő
készítő osztály is, mely míg egyrészről megkönnyíti az 1. osztály
vezetőjének munkáját, más részről az oktatás más irányú fejleszthetésére — a kiejtés, beszédtanítás, családi iskola tekintetében —
tapasztalatok szerzésére bő alkalmat nyújt. Tág tere nyílik itt a
pszichológiai megfigyeléseknek s ezáltal megadja a módot arra,
hogy e tekintetben is együtt haladhassunk az általános pedagó?
giával. E vizsgálódásoknak, megfigyeléseknek nemcsak tudomá
nyos és nevelői szempontból lesz haszna, hanem kétségkívül
hozzá fog járulni a kiejtés-oktatás ma még sok tekintetben meg
oldatlan problémájának végleges rendezéséhez is.
Megvalósulásra kell, hogy kerüljön, még pedig az egész
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vonalon a siketnéma- iparostanonc iskola, melynek értéke a mai
állapotok mellett, amidőn szélsőséges korú és előképzettségű
alanyok kerülnek egy osztályba — nagyon problematikus. A tan
kötelezettség kimondásával azonban joggal remélhetjük, hogy az
iparostanonc-iskola is a lehető legteljesebb mértékben meg fog
felelni hivatásának.
E teljes kiépítésnek meggyőződésem szerint első következ
ménye lesz a tanítási módszer fejlődése Teljesek lévén az inté
zetek, teljes lesz az alkalom pedagógiai tapasztalatok gyűjtésére.
A siketnémák oktatásával foglalkozók száma megnövekedvén, azt
hiszem mind gyakrabban fognak akadni kartársaink közt olyanok,
kik tanítási tapasztalataikat nem rejtik véka alá, hanem kiállva
velük a nyilvánosság elé, közkinccsé teszik azokat. Idősebb kar
társaink már most is bizonyára gazdag tapasztalatokkal rendel
keznek. Vártuk és várjuk, hogy közkinccsé teszik azokat. Hiába
vártuk s igy kénytelenek vagyunk a saját kárunkon tanulni, okulni.
Pedig kár e hallgatás, mert e gyakorlati alapon nyugvó igazsá
gokon indulva el, a kezdő sok keserű csalódástól kíméltetnék
meg, de meg biztos irányban indulva: egyrészt időt takarítana
meg, másrészt újabb, tökéletesebb eljárásokra bukkanna miha
marább. Ennélfogva a már meglevő — de közkincsé nem tett —
pedagógiai tapasztalatok alapján tanítási módszerünk sokkal maga
sabb színvonalon állhatna, mint tényleg áll. E tapasztalatok általá
nos ismeretével rendelkezve, régen megvalósult volna oktatás
ügyünk egyik égető hiánya: a jó tankönyvek és vezérkönyvek,
melyek ismét csak a módszer fejlődését szolgálnák. Mert sokkal
könnyebb véleményt mondani úgy, ha azt már egy nyilvánított
véleményhez fűzhetem, akár mellette, akár ellene. A könyveknek
a tanítási eredményt illető hasznát szakemberek előtt fölösleges
bizonyítgatnom.
Eldöntendő, vájjon a siketnéma oktatás céljának az internátus
vagy externátus felele meg jobban. Én az externátusnak csupán
hátrányait tapasztaltam. Csaknem valamennyi intézet koldulásból
fedezi a növendékek tartásdíját. A tartásdíj az összes intézeteknél
csekély. Nálunk havi 18 K. Ez ma nem pénz. Legnagyobbrészt
eme körülmény, de jogosulatlan előitélet is az oka, hogy siket
némáink ma a legszegényebb néposztály családainál vannak elhe
lyezve csekély kivétellel. A szállásadók mindennek tekintik a kis
siketnémát, csak családtagnak nem. Számos növendékemet láto
gattam meg olyankor, mikor a család ebédnél ült, de seholsem
láttam, hogy a siketnémának a családi asztalnál terítettek volna.
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Jóllehet, sokszor a siketnéma jobbmódú család gyermeke, mint
az, melynél szállást kapott. Ellátásuk is felettébb gyenge. A meg
felelő beszédkor tanításánál kérdésemre számtalanszor kaptam ily
feleletet: „Én krumplilevest ebédeltem.“ „Én bablevest ebédeltem.“
„Én túróstésztát ebédeltem.“ „En tejet ebédeltem.“ stb. Van aki
állandóan kenyeret, egy másik kenyeret és teát, vagy kenyeret és
kávét vacsorázott, s. i. t. Aki a kenyér mellé szalonnát is vacso
rázik, az a többiek által irigyelt, vagyonos osztályt képviseli.
Gyakran megtörténik: panasszal jönnek hozzám, hogy ez
és ez a növendékem hurkát, kenyeret, almát, répát, kalarábét stb.
lopott. Nekem pedig az etika szent nevében meg kell büntetnem
szegényt. Megbüntetem a delikvenst, bár fáj a szivem, mert jól
tudom, hogy tettének egyedüli indító oka az éhség.
Az oktatás szempontjából is káros körülmény a hiányos
táplálkozás. Szakemberek előtt ez közismeretű tény. Ha jól emlék
szem, a fővárosban külön intézmény gondoskodik arról a hallók
iskoláiban, hogy azok a gyermekek, kik otthon nem kapnak reg
gelit, az iskolában, tanítás előtt részesüljenek abban.
Minden testi és szellemi működés alapja a vér, mely a
munka által felhasznált izom- és idegállományt van hivatva pótolni.
Már most miből szerezze növendékünk, miből pótolja az elhasz
nált sejtállományt? A teából, kávéból, krumpli levesből.
Ez egyik legfőbb oka, hogy növendékeink figyelme és mun
kabírása egy-kettőre kimerül. Figyelmetlenségük, emlékezőtehet
ségük gyengesége pedig sokszor mesés arányokat ölt. Különö
sen úgy 10 —12. óra közt.
Ha valamelyik növendék jobbmódú családhoz kerül, az még
szerencsétlenebb, mint a többi. Rajta ugyancsak beteljesül a mai
kor munkástömegének speciális jelszava: a gazdasági kizsákmá
nyolás. Kizsákmányolják szépen. Felhasználják dajkának, kifutónak,
béresnek, kertésznek, szobalánynak, favágónak, stb. stb.
Íme, hol az a benső viszony a siketnéma és a család közt,
amely a siketnémára a neveléstan szerint nagy áldás.
Nevelési szempontból sem indokolt az externátus. Míg az
internátusbán biztos, hogy a nevelés az arra hivatott vezető útmu
tatása alapján folyik, az externátusban ez nagyon is illuzóriussá
válik. Akárhányszor megtörténik, hogy az általunk kiadott utasítá
sokkal éppen ellenkezőket kap a növendék a szállásadótól. Meg
tiltom pl. hogy mezei virágokkal házaljanak, hogy husvétkor
házról-házra betérjenek öntözködni. A szállásadó pedig küldi
őket, sőt még szagos vizet is vesz nekik.
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Azonkívül is sokat csavarognak a kisebbek, kiket még nem
lehet munkába fogni. Sokszor megtörténik, hogy a szállásadó
elmegy hazulról, a siketnémát meg egyszerűen kicsukja, s az néha
télviz idején künn ácsorog a fagyon, amíg a szállásadónak méltóztatik hazafáradni. Sok esetben a csavargások miatt a szállás
adó azzal védekezett, hogy nem tudja, mikor van a növendék
elfoglalva s mikor kell hazajönnie. Ennek okából minden szállás
adó megkapta a megfelelő órarendet, hogy a növendéket ellen
őrizhesse. Mondanom sem kell, hogy az állapotok nem igen
javultak ezután sem.
Ismételt panaszok és figyelmeztetések után az igazgató már
sok esetben radikálisan járt el. Egyszerűen elvette az illető szállás
adótól a növendéket. Ezt sem lehet azonban a végletekig vinni.
Jolsva kis város s csakhamar kifogynánk a szállásokból.
Az iskolában elsajátított beszédképességet egyáltalán nem
gyakorolja az alsóbb osztályú növendék az externátusban. De
lehetetlen is. Beszélhet egy 11—IV. osztályú növendékkel a szak
ember, aki tudja, hogy mily szavakat, kifejezéseket, nyelvalakokat
használhat a megfelelő osztályú növendékkel szemben. De nem
beszélhet vele az intelligencia elég alacsony fokán álló laikus,
akinek megvan a belécsontosodott frazeológiája s attól eltérni
nem tud, de nem is akar.
Mulattató volt hallani, mikor öreg nénikék egész kukliprédikációkat tartottak a bűnben talált kis siketnémának, szónokolván
nekik jobb erkölcsökről — hányták a falra a borsót.
Meggyőződésem, hogy az externátus csak a felsőbb osztá
lyokban jogosult.
íme nagy vonásokban ama feladatok, melyek a közel jövő
ben megoldásra várnak. Ha mindezek végrehajtása után sem javul
az oktatási eredmény, akkor jöhetnek a reformtervek.

Vaksiketnéma tanítványom.
Irta: Kleitsch János.

Április hó közepéig, a már ismertetett módon megismer
tetvén az összes belüket, a Klein-féle írókészülék rendszeres
használatára való áttérésnek idejét is elérkezettnek láttam. Követett
eljárásom alapján a Klein-féle betütypusok biztos fölismerésére
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számítva, csak a gép kezelését és berendezését tekintettem isme
retlennek és nem is csalódtam, vagy de mégis, csakhogy kelle
mesen, mert amit négy napi munkával véltem elérhetőnek, azt
két nap alatt sikeresen befejeztem. Itt ismét a gyermek tett- és
tudásvágya volt az, amivel a nehézségeket oly könnyű szerrel
sikerült legyőzni.
Amikor a gépet először kezébe adtam tudtára adva, hogy
ez az övé, — a modern költő szavaival élve, de a helyzetet
teljes mértékben visszatükrözve — a gyermek „örömnyögései“
könnyekig meghatóak voltak. Ez a gép, amellyel társai naponta
oly serényen foglalkoztak körülötte, bizonyára legszebb vágyainak
egyikét képezte már régóta, mert nagy nyöszörgés közben
ráhajolt, magához szorította és körülölelte, majd pedig becsukva,
kebelére szorítva elkezdett örömében forogni. Meghatottságomból
én csak arra ocsúdtam föl, hogy a gyermek a gépet előttem az
asztalra lecsapta s sietve elhagyta a termet. Utána menve, lát
tam őt a társalgóba befordulni, ahonnan csakhamar a legjobb
barátját kezénél fogva visszatért, hogy ezt is örömének része
sévé tegye. Ily határtalan öröm láttára, lehet-e többé kétség
a megkivántató figyelem és kitartás iránt? kérdeztem mintegy
önkénytelenül önmagámtól és a legnagyobb megelégedéssel meg
kezdtem a betűknek a betüszekrény szerinti egymásutánban
Braille betűkkel való leiratását, ami mindkettőnk örömére a
Q, W, X és Y kivételével eléggé sikerült. Ezt a négy betűt mint
ismeretlent félre raktuk, ami növendékemből egy igen sokat
jelentő arcfintorítást váltott ki. Harmad napra meggyőződvén,
hogy növendékem úgy a gépkezelés, mint a Kiein-féle betütypusok fölismerésének nehézségein már túl van, az általa már
ismert, pontrendszerben írt szavaknak a Klein rendszerű írásba
való átültetésére térhettem át. Nehézséget csak a kétjegyű betűk
okoztak. Ezen a nehézségen úgy sikerült átjutnunk, hogy külön
leírattam őket Braille és Klein-féle írással kis cédulákra és ezek
után írattam le, még pedig a Klein-féle írást Braille-félével és
fordítva. Ez a gyakorlat elég hamar megszokásra vezetett ugyan,
de megértésre nem igen. Gyula sehogysem tudta azt megérteni,
hogy amit eddig egy jellel kifejezett, (Braille-ban) arra most két
jegyet kelljen használnia. Hogy kételyei voltak, azt írásközben
való fejcsóválással és a kiejtésében fellépett hibával árulta el.
Ugyanis, ezek a kétjegyű hangok, amelyekkel eddig is semmi
okom sem volt a megelégedésre, most egyszerre teljesen tönkre
mentek. Az „sz“-ben és „zs“-ben külön-külön próbálgatta hangoz
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tatni az „s“-et és „z“-t, természetesen, a kapcsolatból kifolyóan
is, mindkettőt roszúl. A „gy“, „ly“, „ny“ és „ty“-ben pedig az
y helyére egy meghatározhatatlan hangot szúrt közbe.
Hogy e hibát kijavítsam, a papiriapocskákra írt betűk különkülön való hangoztatásához folyamodtam, de a beállott zavart
eloszlatni nem sikerült oly egyszerre és oly könnyen, mint a
hogy föllépett és bizony-bizony nem egyszer jutott eszembe a
hirtelenül föllépett babilóniai nyelvzavar.
A most elmondottak után ismét vissza kell térnem taní
tásom harmadik hónapja végére, illetve a negyedik hó elejére,
február hó végére, mert ebben az időben történt meg először,
amire az első hetek eltelte óta oly nagyon, de hiába vártam.
Nevezetesen az, hogy valamely tárgy megnevezését kérte vaksiketnéma növendékem. Mikor már ötven szó birtokában volt,
akkor lepett meg először azzal, hogy egy tárgy megnevezését
kérte tőlem. Amint a gyermekek a tíz órai zsemlye elfogyasztása
után az osztályba vissza tértek, az én kis tanítványom eddigi
szokása ellenére, legjobb bajtársa minden igyekezete dacára sem
akarta rendes helyét elfoglalni, hanem megállóit az ajtóban és
egyik kezével egyre szorongatott valamit a zsebében. Ahogy
hozzá értem és gyanútlanul az osztályba való térésre unszoltam,
nagy igyekezettel kibontott valamit a zsebéből s azt egyik kezével
felém nyújtva, a másikkal az én kezemet megfogva padjához
vezetett és egyre a Braille gépet bökdösve tudtomra adta, hogy
ezt a szót zsemlye — mert zsemlye volt, amit felém nyújtott —
szeretné leírni.
Evvel az első szóval, miként reméltem is, a jégpáncél, amely
a gyermek lelkét körülvette, csakugyan megvolt törve, mert azóta
már sokkal kevesebb gondot okoz az, hogy mit nyújtsak előbb,
mivel férkőzöm könnyebben a gyermek leikéhez. Másnap fel
repedezett ajaka vérezvén, egyre tapogatta azt és véres ujját
mutogatta, amire betűnként a kezébe jeleltem és vele a Brailleféle gépen leírattam ezt a szót: vér. Ettől az időtől fogva mind
sűrűbben kívánta a lelkében élő fogalmak megnevezését. így
a saját neve megismerése után, társai neveiért ostromolt.
A negyedik hó végéig pusztán tárgynevekre szorítkoztam,
de miután most jó alkalom kínálkozott, a 61. szóval az első
tulajdonságnevet nyújtottam. Ez a tulajdonságnév ez volt: magas.
Hogy épen erre a szóra esett a választásom, az az egész taní
tásomon uralkodó elvnek, az alkalomszerüségek fölhasználásának
tudható be. Miként született meg az első tulajdonságnév? Rajzó-
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lási órám lévén, növendékeimmel az ajtószárnyát és a benne lévő
sík idomokat rajzoltatván, egyenként egymásután érzékeltettem
azokat velük. Miután szomszédjai egymásután hagyták el a padot,
o is az ajtóhöz-ment és csakhamar fönt termett a széken ő is,
miként a többiek. De bármennyire erőlködött, az ajtó felső részét
nem érhette el, csak akkor, amikor őt fölemeltem. Lejövet elébem
állt, egyre pipiskedve nyújtogatta fölfelé a kezeit, mintha valami
magasban lévő tárgy eléréséért fáradoznék. Ezt a lehető legjobb
alkalomnak tartván, leírtam neki és leírattam vele ezt a szót:
magas. Még különösebb alkalom szülte a 73. szót, az első igét.
A savanyú fogalmát akartam kifejteni s e célból ecetet és citrom’
savat ízleltettem vele. És miután ezt a szót savanyú már leírta,
az édest (már előbb tanult szó) és savanyút egymásután akartam
érzékeltetni és leíratni. Gyula a cukoroldatot megszagolta, jó
nagyot húzott belőle és szépen le is írta, hogy édes. Az ecetes
üveget is megszagolta, de félre tolta, megizlelni már sehogysem
akarta. Egyre mutogatta fölrepedezett ajkát, jelezni akarván, hogy
csíp. Rögtön kaptam az alkalmon és még más módon is érzé
keltettem a csípést. Kezefeje is repedezett lévén, arra csepeg
tettem. Ő rázta a kezét és szíttá a fogát, én meg nyomban a
kezébe jeleltem ezt a szót: csíp.
A 82-ik szóval alkalmaztam az első mondatot. Harap ige
volt ez a szó. Észrevettem, hogy Gyula megharapja társait.
Fölszólításomra egy gyermek megharapta az ő kezét. Gyula
hozzám jött, kezét mutatta, hogy azt megharapták. Leírtuk
egy cédulára: harap. Most egy másik gyermeknek adtam egy
cédulát azzal az utasítással, hogy írja l e : Gyula harap, ha ez
őt megharapja. Gyula megcselekedte nevetve, nagy örömmel és
Gere leírta. Gyula elolvasta és hősiesen verte a mellét és mímelte
a harapást. Most Gere ragadta meg Gyula kezét és megharapta.
S íme, a dolog még szebben ment, mint ahogy vártam. Gyula
megragadta a gépet és leírta: Gere harap. Pontot azonban
nem tett a végére, miután eddigelé semmiféle írásjelt nem használt.
Meggyőződésében, hogy az övé jó, Gere homlokát avval a
jellel látta el, ami azt jelenti, hogy buta. Ezt látva, mondtam
Gerének, hogy adja vissza Gyulának ezt a jelzőt. És miután
Gerének igazat adtam, Gyula azonnal kikereste azt a lapot,
amelyen ez a szó harap volt, minden írásjel nélkül. Evvel akarta
a maga igazát igazolni.
Május hó végére elérkeztünk odáig, hogy Hegedűs Gyula
társai könyveiből és írásaiból próbálgat olvasni. Ennek az olva

174

Kleitsch János: Vaksiketnéma tanítványom.

sásnak is köszönhet már három szót, amit társaival magyaráztatott
meg magának. Az első ezek közt ez a szó volt: gyermek.
Mivel Gyula már megszokta, hogy minden új szót kis cédulára
írunk, egy szép nap reggelén nagy büszkén elétK-ailott és átadó.."
egy ilyen cédulát. Rátekintve meglepetve látom az új szót és
tudakozódom az értelme után, mire ő a társait mutatja. Meg
elégedésemnek kifejezést adva kérdem a gyermekeket, hogy
Gyula kitől tanulta ezt, mire az egyik gyermek előadta, hogy
Gyula az ő könyvéből olvasta és hogy ő magyarázta meg neki
s amint az eredményből látható, egész helyesen.
Hogy hét hónapi munkánk teljes képét nyújtsam, a kis
Hegedűs Gyula hangos beszédéről is kell még néhány szót
szólanom. Május hó utolsó napjaiban elém állott Gyula egy
üveggolyóval és elég rósz kiejtéssel mondta: goéó. És betű
szerint ugyanezt bemutatta Braille betűkkel leírva. Gyula nagy
csodálkozására mindkettőt kijavítottam. Ennek megtörténte után
tanítványom fölugrott és oda szaladt egyik társához és megjelölte
annak homlokát a butaság jelével, majd pedig megragadva annak
kezét, érzékeltette vele a most már kijavított szót (de most is
inkább goló, mint golyó), valamint megmutatta neki a helyesen
leírt szót is.
Végeredményben kisült, hogy ettől a gyermektől kérdezte
meg ennek a tárgynak a nevét. Miután ez a gyermek a golyót
gojónak ejti és Gyula ezt a szót puszta érzékelés után írta le és
ejtette ki, könnyen érthető, hogy miként lett a golyóból goéó.
Ezt kívántam a gyermek öntevékenységének és a hangos
beszéd tanulás gyakorlati alkalmazásának ilusztrálására fölemlíteni.
Még meg kell emlékeznem Gyulának a kézügyesítő oktatásban
tett haladásáról is Mivel nagy súlyt helyezek arra, hogy ez a
gyermek minél többet az én felügyeletem alatt legyen, az összes
óráimon részt kell vennie. Ennél fogva nemcsak a mintázási,
hanem a gyakorlati irányú kézügyesítő oktatási órákra (kefekötés)
is eljár.
A gyakorlati irányú kézügyesítő talán a mindeddig elmondot
taknál is világosabban bizonyítja, hogy mennyire érdemes és
pénzügyi szempontból is szükséges e szerencsétlen háromérzéküek tanításával foglalkozni. Mert az a körülmény, hogy
Hegedűs Gyula a kefekötést annyira elsajátította, hogy egy
egyszerű kefét már egész önállóan képes elkészíteni, kezességet
nyújt arra, hogy a vele való foglalkozásért két munkás kézzel
fogja a társadalmat megajándékozni.
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így tehát világos, hogy a háromérzéküek oktatása mellett
nemcsak általános emberi szempontok, hanem nemzetgazdasági
érdekek is szólanak.

A számtani oktatás.
Ismételve, hogy a művelet szemléltetés már megtörtént, a
begyakorlás a következő módon történhet.
Vegyük p. o. a 3-al való gyakorlást. A következő eredeti
képleteket irom a táblára:
1—
f—3 = 4
6+ 3 = 9
2+ 3 = 5
7 +
3=10
3+ 3 = 6
8 +
3= 11
A* + 3 = 7
9 +
3= 12
5+ 3 = 8
10 +
3= 13
Két csoportba írom ezt a tiz képletet, hogy könnyebben
lehesen áttekinteni. Azután megtaníttatom, illetőleg a betanulásra
5—6 percet engedek. Ez az engedély csak arra való, hogy a
gyermek a képleteket szemlélhesse, mert azzal teljesen tisztában
vagyok, hogy ily rövid idő alatt meg nem tanulják. Azután kikér
dezem és pedig nem sorrendben, mint a hogy a kényelmesek
szokták, hanem összevissza. P. o. 9 + 3, 4 + 3, 6 + 3, 1 + 3 ,
8 + 3 stb. Az első alkalommal, megengedem, hogy a gyermek
a tábláról megnézhesse az esetleg hibásan mondott eredményt,
hogy a kép még jobban emlékezetébe vésődjék. Ha arról győ
ződtem meg, hogy már majdnem biztosan tudja a gyermekek
többsége a képleteket, az eredményt letörlöm s akkor szónélkül
mutatok valamely képletre s egyszerűen az eredmény megmondását kívánom. Oly gyorsaságra törekszünk, hogy a mondott,
vagy mutatott képlet kimondása vagy megmutatása után azonnal
kívánjuk az eredmény tudását. Én a magam részéről úgy járok
el, hogy a kérdést felteszem s csak rámutatok egyik gyermekre,
s ha az eredményt nem tudja, hirtelen a másikra mutatok s várom
a feleletet.
Láttam és tapasztaltam, hogy a kartársak közül többen fel
adják, — nevezzük példának — a képletet, azután gondolkodási
időt engednek s csak akkor kérdezik az eredményt. Mit érnek el
vele ? Két-három gyermek felel mindig, a többi úgy tesz, mintha
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gondolkodnék, mozgatja az ujjait s végtére sem tud felelni. De
lassacskán ahhoz is hozzászokik, hogy nem is kell neki felelnie,
nem kell emlékezetét megerőltetnie, az a kis korholás, amit nem
tudása fejében elszenvedni kénytelen, nem ösztönzi őt gondol
kodásra. De valljuk be őszintén, hogy az összeadás műveletének
ilyetén gyakorlása annyira unalmas, hogy érdeket sem kelthet.
Hiányzik belőle a gyermek gyorsabb mozgási ösztönének a
kielégítése, hiányzik az activitás, amely nélkül eredményes tanítás
el sem képzelhető.
Mit érünk el azzal a gyorsabb tevékenységre ösztönzéssel,
azzal a minden gyermeket állandóan foglalkoztató gyakorlással ?
Legalább is azt, hogy emlékező tehetsége megerősödik s a
mechanikus műveletek képleteit megtanulja.
A begyakorlás azonban nem csak az eredmény kitalálásában
nyilvánul meg. Ép oly biztossággal kell tudni a gyermeknek a
tényezőket is, a további lépés tehát az, hegy az összeadandók
első tagját letörlöm s az eredmény és egyik ösvf-^dandóból kell
megmondania a másik tényezőt. A változatok a következők:
9—
j—3 = ?, ? + 3 = 12, ? —
j—? ’== 12. Ez utóbbi kettő egyúttal
előkészítés a kivonáshoz.
A képletek begyakorlásában még más csoportosítás is lehet
séges. Eddig az összeadandók egyik tagjának, a fentebbiben a
másodiknak a gyakorlása volt a cél. Lehet azonban célúi kitűzni,
mind a két tag különbözőségét is, úgy hogy az eredmény min
dig ugyanaz, de a tényezők mindkét tagja mindig változik. Ezen
a módon a következő képletek gyakorolhatók p. o. a fenti
13 k örben:
12 —
f—1 á= 13
6 + 7 = 13
11 + 2 = 13
5 + 8 = 13
4 + 9 = 13
10 + 3 = 13
3 + 10,» 13
9 -j- 4 *> 13
2 + 11 = 13
8 4- 5 == 13
1 + 12 = 13
7 + 6 = 13
Ezek közül csak az első hat az eredeti képlet, mert az utolsó
6 az elsőnek csak megfordítottja. Első esetben mindennek dacára
leírom mind a tizenkettőt, de utalok arra, hogy a két tényező
felcserélése az eredményt nem változtatja meg.
A gyakorlás különféleségével olyan élénkséget érhetünk el,
mely önmaga rácáfol arra a kijelentésre, hogy a számolás taní
tása unalmas s nehéz.
A magasabb számkörben tehát a 20-as számkörön túl már
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a képleteket nem írom fel, csak utalok arra, hogy az első ténye
zőköz adja a második tényező 10-eseit s azután az egyeseit. Ha
a 20-as számkörben az összeadás művelete kellően begyako
roltatott, a számjegyekkel való összeadás nem okozhat nagy
nehézséget.
Számjegyekkel való összeadásnak neveztem ezt a ténykedést.
E tekintetben is tettem többször kísérleteket. Váljon p. o. 93 -j- 48
kiszámításánál van-e valami támpont, amelyet a felnőtt is igénybe
vesz ? Pénzre, almára, vagy golyóra gondol-e, amíg az összeadást
végzi? Akiket eddig még megkérdeztem, mindannyia a szám
jegyre támaszkodik, mindannyia a grafikai képek alapján számí
totta ki az eredményt. A szám kimondása után mindannyinak a
lelki szemei előtt megjelent a 9 meg a 3 jegye s mellé vagy alá
képzelte a 4 meg a 8-ast. Már maga ez a tény eléggé mutatja,
hogy mennyiségek összeadása nincs, hogy a műveletek a szám
képeinek, a számjegyeknek combinatiója, tehát tisztán az emléke
zet-munkája. Arra kell tehát törekedni, hogy a gyermek emlékező
tehetsége gyakoroltassék és erősíttessék s újra meg újra felfrissíttessék. '
A kí.onás
2— 1
3— 1
3—2
4 —1
4—2
4—3
5—1
5—2
5—3
5—4
6 - 1
6 - 2
6—3
6—4
6—5
7— 1

képleteinek száma a következő:
11 — 5
7—2
9- 5
7—3
9—6
11 — 6
9—7
11 — 7
7—4
9—8
11 — 8
7—5
11 — 9
7—6
10 — 1
12 — 3
8— 1
10 - 2
12 — 4
8—2
10 — 3
8—3
12 — 5
10 — 4
12 — 6
8—4
10 — 5
8—5
12 — 7
10 — 6
10 — 7
8—6
12 — 8
8—7
10 — 8
12 — 9
10 — 9
9— 1
13 — 4
9—2
13 — 5
H —2
9—3
11 — 3
13 - ő
9—4
11 — 4
13 — 7

13 — 8
13 — 9
14 — 5
14 — 6
14 — 7
14 — 8
14 — 9
15 — 6
15 — 7
15 — 8
15 — 9
16 — 7
16 — 8
16 — 9
17 - 8
17 — 9
18 - - 9
összesen tehát 81 eredeti képlet. Az első teendő a kivonásnál
a művelet szemléltetése. Az eljárás ugyanaz, mint az összeadás
nál. Először valódi tárgyon, valóban elvégzem az elvonást, azután
M agyar G yó g y p ed agógia.
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következik a gyakorlás. A nyelvezet: 13-ból elveszek 3-at, marad
10. Röviden 13-ból 3-at marad 10.
A tanmenet a következő. Egyik kezembe teszem az 5 fillért
s láthatólag elveszek belőle 3-mat s látják a 2 maradékot. Meg
mutatom az 5 fillért, kezem becsukom, kiveszem a 3-mat s a
gyermekkel mondatom meg a maradékot, amelyet nem láthat.
Markomba teszem az 5 fillért s csak megmondom mennyi van
benne, kiveszem a 3-mat s így kívánom az eredmény megmondását. Ugyancsak markomat mutatva kijelentem, hogy 5 van
benne, a gyermektől nem látva veszem ki a hármat, de azt a
másik markomba szorítom s csak kijelentem, hogy hármat vettem
ki. Nekik kell megmondani a maradékot.
Nagyobb mennyiségeknél a gyakorlás rávezetés útján tör
ténik. Felesleges talán mondanom, hogy a 10-es kör átlépésénél
a szétbontást a kivonásnál is kerülöm.
Többször játékszerű foglalkoztatást folytatok úgy az össze
adásnál, mint a kivonásnál. Felírok egy képletet egy szelet papírra
p. o. 9 + 7 = 16, vagy 14 — 7 = 7, egyik gyermeknek oda
adom a papirt, a többinek csak az eredményt mondom meg s velük
találtatom ki a tényezőket. Amelyik gyermek eltalálta, azt . ellenőrző
gyermek és magam is megjegyzem. A midőn már minden gyer
mek találgatott, némelyik t. i. 12-J-4, 5 - j - l l mond, ami mindig
helyes képlet, a végén a szelet papirosról leolvastatom a kívánt,
illetőleg a feladott példát. A kik eltalálták örülnek, a többiek
pedig serkentést találnak a foglalkozásban.
A szorzás szemléltetése szintén valódi tárgyakon történik.
Kétszer vagy háromszor rakom ki a golyókkal, pénzzel stb.
a 3-at—4-et s összeszámláltatom az eredményt. Azután ismét az
emlékező tehetségre támaszkodom. A szorzás egyszerű képletei
a következők:
8X 8 9X9
6X 6 7X 7
4X 4
5X5
3X3
2X2
8
+
7
9 X 8 10X9
6X 5
7X 6
4X 3
5X 4
3X 2
9 X 7 10 X 8 í o x io
8X6
5X3
7X5
6X4
4X2
8X5
7X4
8 X 6 10X7
6X3
5X2
7X3
9 X 5 10X6
8X4
6X2
1
0X5
9X4
7X2
8X3
9 X 3 10X4
8X2
9 X 2 10X3
10X2
összesen 45 képlet.
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A begyakorlásnál azonban p. o. az 5-ös képleteinél felírom
a táblára, szintén két csoportba mind a tíz képletet, tehát:
1 X 5 = 5
6 X 5 = 30
2 X 5 r 10
7 X 5 — 35
3 X 5 = 15
8 X 5 — 40
4 X 5 = 20
9 X 5 = 45
10 X 5 = 50
5 X 5 = 25
Amint a gyermekek jelentik, hogy mind a 10 képletet tud
ják, kikérdezem, és pedig az eredmény letörlésével össze-vissza,
majd az első tényező letörlésével, majd mind a két tényező le
törlésével.
A első esetben a táblán marad
a második esetben marad
1X 5 =
X 5= 5
X 5 P 30
6X 5=
2 X 5—
X 5 = 10
7 X 5=
X 5 = 35
3X 5 =
X 5 = 15
8X 5=
X 5 = 40
4X 5 =
X 5 = 20
9X 5=
X 5 = 45
5X 5 =
10 X 5 =
X 5 = 25
X 5 = 50
utolsó esetben pedig
= 5
X
X
= 30
= 10
X
X
= 35
= 15
X
X
= 40
= 20
X
X
= 45
=
25
X
= 50
X
Minden szám képleténél hasonlólag járok el. Számításom
szerint a kettes képletei 3—4 órát, a 3-éi 2—3 órát, már az 5-éi
csak egy órát igényelnek a betanulásra. A további gyakorlás foly
tán a további kérdések változatosak Hehetnek p. o. 3 X 5 ? ,
? X 5 = 20, ? X ? = 15? A gyors számolásnál csak a számokat
mondatom, minden számolási kifejezés nélkül. Egyszerűen csak
annyit mondok 15. A gyermek felel 3 X 5 , X 5 == 20, a gyer
mek felel négyszer.
Gyakorlom úgy is a szorzást, hogy az eredményt a 20-as
körben példaként adom fel p. o.
X = 10
X = 12
X = 14
X = 15
X = 16
= 18
X
X = 20
s a gyermekek felírják a tényezőket. Azután azt kívánom meg,
12*
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hogy ők maguk találják ki, hogy 30—40-ig, hány szorzási kép
let lehet.
Néha megteszem, hogy hamis eredményt mondok p. o. 23.
A gyermeknek tudni kell, hogy ennek a számnak nincs szor
zási képlete.
Ki kell térnem arra a nagyon gyakori észleletemre, hogy
a szorzás betanítása sok helyt a számsor szerint történik s
igen sokszor tapasztaltam, hogy p. o. 5 X 8-nak az eredmé
nyét úgy mondta meg a gyermek, tehát úgy is tanulta, hogy
magában elmondta 1 X 8, 2 X 8, 3 X 8, 4 X 8-at, tehát mintha
valamely versnek összefüggő sorait tanulta volna meg. Ez annak
a bizonyítéka, hogy a szorzás gyakorlása nem helyes úton folyt,
hogy a szorzást úgy tanulták meg a gyermekek, mint a verset,
amelyet csak akkor tudnak elmondani, ha elején kezdik. A szor
zás azonban nem vers, annak minden képlete különálló, annak
tehát minden képletét külön kell megtanulni. Az én véleményem
szerint a fenntebb vázolt mód alkalmas arra, hogy a gyermek
azt a 45 képletet úgy megtanulja, hogy bármelyiket bármikor
elmondani tudja.
Az osztás képletei ugyancsak kevés számúak.
24 : 3
35 : 5
49 : 7
14 : 2
4:2
35 : 7
54 : 6
24 : 4
14 : 7
6 :2
36 : 4
54 : 9
24 : 6
15 : 3
6:3
24 : 8
36 : 6
56 : 7
15 : 5
8:2
56 : 8
25
:
5
16 : 2
36 : 9
8 :4
40 : 5
63 : 7
16 : 4
27 : 3
10 : 2
63 : 9
40 : 8
27 : 9
16 : 8
10 : 5
42 : 6
64 : 8
30 : 5
20 : 4
12 : 2
42
:
7
72 : 8
30
:
6
12 : 3
20 : 5
72 : 9
32 : 4
48 : 6
21 : 3
12 : 4
48 : 8
81 : 9
32 : 8
21 : 7
12 : 6
összesen 55 képlet. Ezen képletek közül azonban egymással
összefüggőknek tekinthetők azok, amelyeknél az osztó és az eredmény felváltott sorrendben következnek, p. o. 12 : 6, 12 : 2 s így
ha ezeket mind leszámítjuk, kitűnik, hogy nagyon kevés eredeti
ismeretlen képletünk marad. Az osztás szemléltetése szintén valódi
mennyiségeken, valóban véghez vitessék. 12 db. diót valóban
osszunk el ő gyermek között. A nyelvezet, amelyet használok a
következő 12-öt elosztok 3 felé mindenki kap 4-et. A begyakorlás
nál rövidség okáért elvont kifejezést használok 12-ben a 3-om
megvan 4-szer.
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Itt ismét egy megjegyzést kell tennem. 12-ben a valóságban
nincs meg három, mint külön egység, ez az elvont kijelentés
azonban nem kerülhető el az osztási műveletek gyors véghez
vitele szempontjából. De igen is kerülendő más esetekben. így p. o.
elfogadott és pedig általánosan elfogadott a következő kifejezés.
Egy koronában van 100 fillér, vagy egy méterben van 100 cm.
Ez a kifejezés határozottan hamis. Bizony abban a koronában
nincs 100 fillér, csak száz fiiért kapok érte, valamint a méterben
sincs 100 cm., hanem a métert száz kisebb részre osztják,
hogy az egy méternél rövidebb hosszúságot is pontosan meg
mérhessék. Talán jelentéktelennek látszik e megjegyzés, a való
jában azonban, ha figyelembe vesszük, hogy a gyermek elvon
tan gondolkozni ezen érettségi fokon nem tud s ez a kifejezés
valóban elvont, megértjük, hogy milyen munkát kívánunk attól
a gyakorlatlan agytól s megértjük, hogy miért nem képes az ezt a
munkát elvégezni.
Az osztás képleteinek begyakorlását a szorzásnál említett vál
tozatokkal végezem, erre tehát bővebben kitérni nem kívánok.
Csak a maradékra vonatkozólag kell megjegyzést tennem. P. o.
45 : 6. Az eljárásom a következő 45 a 6-tal nem osztható, 44 sem,
43 sem, de 42 igen. Minden számnál a visszafelé számítás köz
ben egy ujjal többet mutattatok fel, tehát 45-nél 44-nél, 43-nál.
A 42-nél már nem tartok fel ujjat, mert ez a szám osztható 6-al.
Az eredmény tehát 7 s a felmutatott 3 ujj a maradék.
Mindezekkel az előismeretek teljesen kimerítve nincsenek,
mert az Írott számolás mind a négy műveletnél külön gyakorlást
kiván. Általánosságban csak annyit jegyzek meg, hogy a műve
leteket egyszerű megmutatással végeztetem. Az összeadásnál nem
magyarázgatom, hogy az egyesekből származó összegnél a 10-es
maradékokat miért kell a tízesekkel összeadnom, hanem csak uta
lok arra, hogy hozzá kell adni. A kivonásnál a kölcsönzés helyett
inkább a kiegészítést használom, amint ezt az emlékezetből való
számolásnál gyakorlom. Itt sem magyarázgatok sokáig, mert az
úgynevezett váltás vagy kölcsönzés a gyakorlati életben csak
pénznél fordulhat elő, a kivonás műveletét, illetőleg a különbö
zetek megkeresését pedig mindenféle tárgyon és pedig nem a
10-es rendszeren alapuló tárgyon is gyakoroljuk. Általában kerü
lök minden, a számtani tudomány körébe tartozó meghatározást
vagy okadatolást, mert ezeknek a megértése fejlettebb értelmet
kiván, a keresztülvitele azonban egyszerű gyakorlás révén is
elérhető.

182

Á számtani oktatás.

Mennyi időt szabad felhasználnom az előismeretek meg
szerzésére. Nézetem szerint a tanítási időnek legfeljebb egy 3-mad
részét. Minden órában van mechanikus gyakorlás, de minden órá
ban van számolási példa megfejtés is. Valahogy ne megnevezett
számokat értsenek alatta. A megnevezés értéktelen előttem. 35 alma
meg 42 alma ez nem számolás, ez csak művelőt, amelynél az
alma szó legfeljebb zavart okozhat. Példának nevezem a követ
kezőt. Pista szedett 35 almát, János 42 almát a fáról. Belerakták
egy kosárba. Hány alma voit a kosárban ?
Még egy megjegyzést. Sokan az egész évben egyebet sem
tesznek, mint a műveletek gyakorlását végzik. Ez azonban nem
számolás. A művelet, hogy hasonlattal éljek, semmi egyéb, mint
az olvasásnál a betűk összeolvasása. Ha ez úgy történik, hogy a
gyermek a szó jelentését nem tudja, vagy a mondat értelmét
nem veszi észre, az egész olvasás értéktelen. Amint az olvasás
nál nem arra kell gondolni, hogy milyen betű az, amelyből az
értelmes szó alakul, úgy a számolásnál is mellékes a számok
összeadni tudása, a lényeg a művelet kitalálása.
Hogy mennyi idő alatt tanulhatja meg a gyermek hibátlanul
a műveleteket, az az emlékező tehetségének jóságától függ. Egy
év alatt bizonyára nem, de ennek sem tulajdonítok valami nagy
fontosságot, hiszen mindig nyilik alkalma a gyakorlásra. Nyilik
alkalmunk nekünk is s hányszor tévesztjük el, akár az összeadást,
akár a kivonást.
Az előismeretek, tehát a műveletek tudása a mesterségi
része csak a számtani oktatásnak, a valódi számolás a műveletek
használatának felismerése.
Intézeteinkben általában csak a köznapi életben megkivántató példák fordulhatnak elő, olyan terjedelemben, mint az élet
ben, a valóságban jelentkeznek. Tehát nem százezrek, meg milliók,
de még csak tízezrek sem. Nem a számkör nagysága teszi jó
számolóvá az egyént, hanem a példák változatossága. Csak álta
lános megjegyzéseket kívánok e tekintetben tenni. Vannak egy
szerű példák, amelyeknek megfejtését az emlékező tehetségre bíz
hatjuk, p. o. Egy asszony vásárol 25 fillérért tojást, 16 fillérért
zöldséget, 16 fillérért burgonyát. Mennyi pénzt adott ki? Ugyan
ilyen példák a kivonás, szorzás, osztás műveleteinél is első sor
ban veendők elő. Ezek megfejtése nem sok fejtörésbe kerül, hiszen
egyszerűen a három számot kell összeadni stb. Már a kétféle
művelet egy példában több gondot igényel. Elviszek magammal
3 koronát, vásárlók 45 —
|—27 -j- 93 fillér értéket. Mennyit hozok
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vissza? Azután: vásárlók 36 -f- 96 -f- 1'26 fillér értéket, mennyi
pénzem volt, ha még 2 K 93 fillérem maradt? De a változatokat
mind elősorolni nem tartom szükségesnek, hiszen kartársaim
mindannyia tud hasonló példákat önmaga készíteni s megválo
gatja, melyik a nehezebb s melyik a könnyebb. Csak általános
ságban kívánom hangsúlyozni újból is, hogy ez utóbbi a cél s
nem a műveletek tudása. Az óra y 3-da mindenkor a mechanikus
gyakorlásé, de a többi időben, bármely kicsiny körben végez
hetek is műveleteket, példákat adok fel. Nem arra helyezek
súlyt, hogy minél nagyobb számmal minél pontosabban tudja a
gyermek a feladatot megoldani, hanem arra, hogy bármely kicsiny
körben felismerje a kiszámítás módját. Hogy példát mondjak
318 -f- 432-nek a kiszámítása kevésbé értékes előttem, mint a
következőé: Egy apának *3 gyermeke van, az egyik 14 a másik
12 a harmadik 10 éves, az apa olyan idős, mint a három gyer
mek együtt véve. Mennyi idős az apa? Vagy: Jánosnak van 12
fillérje, Péternek még egyszer annyi, Istvánnak pedig háromszor
annyi mint Jánosnak. Mennyi pénze van mindeniknek s mennyi
van a 3 fiúnak összesen? Vagy kezébe adok a gyermeknek egy
csomó pénzt s a másik gyermekkel árúitatok fűszert, gyümölcsöt.
Az egyiknek is másiknak is feladatává teszem, hogy az árukat
szabja meg s számítsa ki, mit kap érte.
De hiszen e tekintetben nem kell bővebb utasítást adnom.
Mentül élénkebbé, mentül változatosabbá teszem a tanítást, annál
inkább fejlesztem a gyermek Ítélő, következtető képességét s
annál inkább felelek meg annak a feladatnak, melyet cikkem ele
jén, mint fontosabbat jelöltem meg.
Nem állítom, hogy eljárásom az egyedül helyes. Nem kívá
nom, hogy mindazt helyesnek és jónak fogadják el, amit én
a magam részéről jónak és helyesnek tartok. Csak annyi volt a
célom, hogy gondolatokat ébresszek. Kiki rostálja meg, mit tart
követhetőnek s követendőnek, mert a tapasztalatom abban a tekin
tetben, amit leírtam az, hogy a számtani oktatás jobbá, helyesebbé,
a gyakorlati élethez alkalmazkodóbbá kell, hogy tétessék s az
útat amelyet megjeleltem, e célból jónak és helyesnek ismerem.
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Törvényjavaslat
az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatásáról és gyámolításáról.
I. F e je z e t.

Általános határozatok.
1 §. Minden siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos és eskóros
(epileptikus) megfelelő oktatásban és gyámolításban részesítendő
az alábbi § ok határozatai szerint.
2. §. Siketnémának minősítendő az, akinek hallási képessége
nincs, vagy az oly fokban hiányos, hogy emiatt a beszédet csak
különleges oktatási módszer segítségével képes megtanulni.
Vaknak minősítendő az, aki semmit sem lát, vagy akinek
látási képessége oly csekély, hogy a kéz szétterjesztett ujjait 1. m
távolságból megkülönböztetni nem tudja.
\ Értelmileg fogyatékosnak (gyengeelméjű, gyengetehetségü)
minősítendő az, aki nem áll az értelmiségnek azon a fokán, mint a
hasonló korú rendes eszüek átlaga s aki e fogyatkozása miatt
gyermekkorában a többi gyermekekkel együtt eredményesen nem
oktatható.
Eskórosnak (epileptikusnak) minősítendő az, akinek ez a
betegsége oly nagy mérvű, hogy az a külön oktatást és gondo
zást szükségessé teszi.
3. §. Ezen fogyatkozásoknak megállapítása a községi elöl
járóság, illetve a hatósági orvos feladata.
II. F e je z e t.

A tankötelezettségről és az intézeti nevelésről.
4. §. A siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos és eskóros
(epileptikus) gyermekek kötelesek a legszükségesebb elemi isme
reteket megszerezni és evégből, — ha oktatásukról magán utón
megfelelő gondoskodás nem történik, — kötelesek a részükre
létesített nyilvános gyógypedagógiai intézetekbe (iskolákba) járni.
A felsorolt fogyatékos gyermekekre nézve a tanítási kötele
zettség életük 7. évének betöltésével kezdődik és életük 15. évéig
— vagy addig tart, mig az intézet valamennyi évfolyamát el nem
végezték. —
Kötelesek tehát a szülők fogyatékos gyermeküket a tanköte
les kor elérkeztével abban az esetben is megfelelő intézetben
vagy iskolában elhelyezni, ha helyben ilyen intézmény nem volna.
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5. §. Azok a szülők vagy gyámok, akik a 4. §-ban felsorolt
fogyatékos tanköteles gyermeküket, vagy gyámoltjukat a tanköte
les kor elérkeztével elfogadható ok nélkül intézetbe nem adják,
illetve ha neveltetésükről gondoskodni vonakodnak, vagy ha
gyermekük, illetve gyámoltjuk megfelelő kiképzését bármi módon
akadályoznák, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 4 §-ának szabványai
szerint büntetendők.
6. §. A szülőknek és gyámoknak jogukban áll gyermekük,
gyámoltjuk kiképeztetéséről saját költségükön bármely magánin
tézetben, vagy családban is gondoskodni. A magántanításnak
azonban legalább is a nyilvános intézeti (iskolai) oktatás mérvé
nek kell megfelelnie. A magánoktatásban részesülő fogyatékos
gyermekek minden évi tanulásuk eredményéről az illetékes nyilvá
nos intézetben vizsgálatot tenni kötelesek.
7. §. A gyermek fejletlensége esetén a tanítási kötelezettség
alól ideiglenes felmentés adható. Végleges felmentésnek pedig oly
esetekben van helye, amikor a gyermek fogyatkozásának nagy
foka a sikeres tanítást teljesen lehetetlenné teszi.
Az ideiglenes felmentést, a hatósági orvos véleménye (bizonyít
ványa) alapján, az illetékes nyilvános gyógypedagógiai intézet igaz
gatósága, az illetékes intézeti orvos beievonásával adhatja meg. A
végleges felmentést az említett tényezők véleményének meghall
gatásával a vallás és közoktatásügyi ministerium adhatja meg.
8. §. A fogyatékos gyermekek oktatására szolgáló gyógy
pedagógiai intézetek:
a) a siketnémák intézetei (iskolái.)
b) a vakok
„
„
c) a szellemileg fogyatékosok intézetei (iskolái.)
d) az eskórosok (epileptikusok) „
„
9. §. A gyógypedagógiai intézetek vagy nyilvános közinté
zetek, vagy nyilvánossági jelleggel biró magánintézetek.
10. §. Gyógypedagógiai intézetet a törvény által megszabott
módon állíthatnak: az állam, a törvényhatóságok, a községek,
a hitközségek, társulatok és egyesek.
11. §. A gyógypedagógiai intézeteknek nyilvánossági jogot
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyez. Ezek
nek szervezeti szabályzatát is a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter hagyja jóvá.
12. §. Valamennyi gyógypedagógiai intézetben a tanítás
nyelve a magyar.
13. §. Az oktatás általában minden intézetben (iskolában)
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a közhasznú ismereteket ölelje fel, a különböző gyógypedagó
giai intézetek részére a vallás- és közoktatásügyi miniszter által
megállapított tanterv alapján.
14. §. Az oktatás a siketnémák, vakok, szellemilag fogyaté
kosok és az eskórosok iskoláiban legalább 8 évfolyamból áll.
15. §. Egy-egy évfolyam (osztály) legnagyobb növendék
létszáma 15. Minden osztály számára külön tanerő biztosítandó.
16. §. Minden oly törvényhatóság, amelynek területén a tanköte
les korú siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos, vagy eskóros gyer
mekek száma, külön külön legalább 50, s ezeknek taníttatásáról
más utón gondoskodás nem történik: köteles megfelelő intézetet
létesíteni. Amennyiben egy törvényhatóság területén iiy számú
tanköteles korú fogyatékos gyermek nem találtatnék, két vagy
több törvényhatóság köteles ily intézetet felállítani. Az állam pedig
e gyógypedagógiai intézetek felállítását elősegíteni, illetőleg ezek
hez szakképzett állami tanerőket kinevezni köteles.
17. §. Jelen törvény szentesítésétől számított 5 év alatt a
szükséges számú ilyen intézetek felállítandók. Az állami tanerők
kinevezését illetőleg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, az
erre vonatkozó kérvényezéstől számított egy éven belül kell, hogy
intézkedjék.
18. §. Az államtól ily módon segélyezett gyógypedagógiai
intézeteknél a szükséges óraadó tanerők, hitoktatók és szakorvo
sok tiszteletdíjait is az államkincstár fizeti.
19. §. A gyógypedagógiai intézeteket a növendékek számá
hoz s a fentartók anyagi viszonyaihoz képest, az állam egyébb
segélyezésben is részesítheti.
20. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek jogában áll,
ahol szükségesnek látja, tisztán államköltségen, a helyi körülmé
nyek által igényelt gyógypedagógiai intézeteket felállítani.
III.

F e je z e t.

Tanítási,- nevelési és eltartási költségek.
21. §. A fogyatékos gyermekek tanítása valamennyi, az állam
tól fentartott vagy segélyezett gyógypedagógiai intézetben díj
mentes. A gyermekek sem tandíjat, sem beiratási díjat nem fizetnek.
22. §. Az intézeti neveléssel járó egyébb szükségletek, u. m.
az utazás, a ruházat, az eltartás, a taneszközök, az esetleges gyógy
kezelés és temetés' költségei az érdekelt gyermek vagyonából,
illetőleg az eltartásra kötelezettől fizetendők.
23. §. Ha a tanításra kötelezett gyermek és az eltartásra
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kötelezettek is részben, vagy egészben vagyontalanok, a 21. §-ban
megállapított fizetési kötelezettség részben, vagy egészben az ille
tőségi községet terheli. Ha a gyermek illetősége ki nem deríthető,
a költségeket az állam viseli.
24. §. A 2%/ §-ban felsorolt költségek nagyságának megálla
pítása, behajtása, kezelése és felhasználása az intézetet fenntartó
hatóság joga és kötelessége.
Ebbéli jogát az illetékes minisztérium jóváhagyása után
gyakorolhatja.
25. §. A megállapított és jóváhagyott díjak közigazgatási utón
is behajthatok.
26. §. A gyógypedagógiai intézetek számára létesített alapít
ványok rendeltetésüket a jövőben is megtartják.
IV . F e je z e t.

A gyógypedagógiai intézetek közigazgatása.
27. §• A gyógypedagógiai intézetek a vallás- és közoktatásügyi miniszter főfelügyelete alatt állanak.
Az egyes intézetek igazgatását az azokhoz kinevezett igaz
gatók végzik.
28. §. A gyógypedagógiai oktatásügy egységes irányítása s az
intézetek működésének közvetlen ellenőrzése a gyógypedagógiai
intézetek országos szaktanácsának feladata. Ezen tanács tagjait a
vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. A gyógypedagógiai
intézetek országos szaktanácsának teendőit a vallás és közoktatásügyi miniszter állapítja meg.
29. §. A fogyatékos gyermekek intézetei számára a vallásés közoktatásügyi miniszter felvételi körzetet állapít meg.
30. §. Minden államilag segélyezett intézet számára legalább
12 tagból álló felügyelő-bizottság létesíttetik. A felügyelő-bizott
ság tagjait a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától fel
tételezetten, az intézetet fenntartó hatóság választja meg, amelynek
az érdekelt iniézet igazgatója hivatalból előadója. A felügyelő
bizottságok ügyvitelét a vallás és közoktatásügyi miniszter álla
pítja meg.
31. §. A törvényhatóságok közigazgatási bizottságai kötele
sek a törvényhatóság területén élő 7— 15 év közötti korban levő
siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos és eskóros gyermekeket
minden évben összeiratni s az összeírási lapokat legkésőbb május
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hó végéig az illetékes nyilvános intézet igazgatóságához meg
küldeni.
32. §. Azokat a gyermekeket, akik nyilvános elemi népisko
lába vétettek fel, de ott sikeresen nem oktathatók, az illető iskola
igazgatója és tanítója a megfelelő szakiskolában való elhelyezés
céljából, a 3. §-ban megjelölt hatósághoz utasítja.
33. §. A népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII.
t.-c.-ben felsorolt iskolai hatóságok jelen törvény végrehajtásánál
támogatólag közreműködni kötelesek.
V . F e je z e t.

A gyógypedagógiai intézetek tanerőiről.
34. §. A gyógypedagógiai intézetekben (iskolákban) rendes
gyógypedagógiai tanítói minőségben csak az alkalmazható, aki az
áll. gyógypedagógiai tanítóképző arra rendelt évfolyamait elvé
gezte és a gyógypedagógiai képesítést megszerezte.
A gyógypedagógiai oktatás körébe vont gyengetehetségü
gyermekek oktatására szolgáló vidéki kisegítő-iskolák tanítói külön
tanfolyamon nyernek szakképzést.
35. §. A gyógypedagógiai intézetek rendes tanerőinek szak
képzése és képesítése kizárólag az állam joga. A gyógypedagó
giai tanítóképzőbe elemi népiskolai tanítói oklevél, vagy ennél
magasabb pedagógiai képesítés alapján történik a felvétel.
36. §. A gyógypedagógiai szakképzésnek fel kell ölelnie
mindazon ismereteket, amelyek a siketnémák, a vakok, a szelle
mileg fogyatékosok, az eskórosok és a hibás beszédüek élettanára,
lélektanára, neveléstanára, oktatásuk módszerére, oktatásuk törté
netére és irodalmára, intézeteik szervezetére vonatkoznak.
37. §. A képző előadó tanárait a vallás- és közoktatásügyi
miniszter bizza meg.
38. §. A nyilvános gyógypedagógiai intézetekben (iskolák
ban) alkalmazott igazgatók és rendes tanerők minden jogviszony
tekintetében a felső nép- és polgári iskolákban alkalmazott tan
erőkkel esnek egyenlő elbírálás alá.
39. §. A képző szervezetét és tantervét a vallás- és közok
tatásügyi miniszter állapítja meg.
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HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsa 1911, évi május hó 13 án tartott gyűlésének tárgysorozata :
Tárgysorozat:
1. Bejelentések.
2. A siketnémák váci int. tantestületének jegyzőkönyve.
3. Dosainé, dr. Révész Margit kérvénye gyógypedagógiai
szanatóriumának nyilvánossági joggal való felruházása iránt.
4. A tankötelezettségi törvénytervezet folytatólagos tárgyalása.
5. Tóth Zoltán és Séra Lajos kérvénye amerikai külföldi
tanulmányúti segélyért.
A május 17-én és 22-én tartott gyűléseken folytatta és befe
jezte a tankötelezettségi törvénytervezet tárgyalását.
Az ifjú vakok szom bathelyi áll. s. tan-, nevelő- és fog
lalkoztató intézete. A vakokat gyámolító orsz. egyesület fára
dozásának s a kormány hathatós támogatásának köszöni létrejöt
tét a dunántúli vakok érdekében létesített szombathelyi intézet,
amely feladatául azt tűzte ki, hogy az oly dunántúli vakok, akik
túlhaladott koruk miatt a vakok budapesti kir. orsz. intézetébe
fel nem vétethettek, vagy akik az intézetben teljes elméleti, az
ipari oktatásban pedig részleges kiképzést nyertek, ipari foglal
kozást találjanak, hogy a koldusbotból kalapács nyelet faragva,
hasznos munkálkodással kereshessék meg mindennapi kenyerüket.
Az intézet 1905. évben kezdte meg működését 15 dunán
túli vakkal, de 1908 év szeptemberében — egyelőre bérelt helyi
ségben — „az ifjú vakok áll. s. tan-, név- és foglalkoztató inté
zete“ is megnyílt s ennek számára a kormány a mai kor igényei
nek megfelelő díszes épületet emeltetett 250.000 korona költ
séggel.
A modern stílben épült s Szombathely város egyik legnagyobbszerü s legszebb középületébe az 1910. év augusztus havá
ban költözött be az intézet, valamint a fiókegylet is, amellyel most
karöltve végzi az intézet igen-igen sok gonddal s fáradsággal
járó magasztos misszióját.
A 49—50 méter hosszú homlokzattal biró épület nyugatra
néz, s alagsor, magasföldszint I. II. emelet, éjszak és nyugatról
padlás szobákkal bir. Az alagsorban összesen 8 helyiségben van
nak a kosár-, székfonó- és kefekötő műhelyek, valamint a nyers
anyagraktárak, a tornaterem s a motorgép szobája. A magas föld
szinten van az igazgatói iroda, kapus szoba, fiú társalgó, ebédlő,
konyha, éléskamra, gondnok, gondnoki iroda és a készárúk rak
tára. Az első emelet éjszaki és déli oldalán egy-egy háló van
20—24 emberre s közvetlen a hálókból nyílnak a mosdó szobák
10—10 mosdótállal. A hálótermek közt a nyugati oldalra néz a
tanári szoba és a 4 tanterem, míg ugyanezen emelet déli oidalán
van a két fürdőszoba 2—2 káddal, két betegszoba, köztük az
ápoló szobája és a betegek fürdőszobája 1 káddal. A Ií. emelet
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éjszaki és déli oldalán 1—1 hálóterem van a megfelelő mosdó
szobákkal, Ugyanúgy mint az 1. emeleten. Nyugati oldalra szintén
egy társalgó, majd pedig az igazgatónak 4 szobából álló lakása,
mig ennek mellékhelyiségei a déli oldalra néznek, valamint az ez
idők szerint önképzőkör céljaira felhasznált előkészítő terem is.
A padlás szobák éjszaki oldalán van a házvezetőnő, a női cselé
dek és a nős szolga lakása, a délin pedig a mosókonyha, kézi
szárító, vasaló, mángorló és a ruharaktár. A kellemetlen szagot
terjesztő ipari foglalkozások részére (mint a kénezés, szurkolás)
a telek déli hátsó részén emelt csinos kis épület áll rendelkezésre
s ugyanitt van a férfi szolgák lakása is.
Az intézetben villamos világítás van s mivel az intézetnek
saját vízvezetéke van, az udvar közepén ásott s fedett mély
kútból villamos motor hajtja fel a vizet a padláson elhelyezett
víztartályokba.
Az intézetbe dunántúli vak leányok, ifjak, illetve férfiak
vétetnek fel; és pedig 14 éves koron felül. Elméleti képzésben
részesülnek a 14—24 éves korig, míg az idősebbek csupán ipar
ral foglalkoznak. Az internátusi rend és fegyelem, illetve az ellen
őrzés szempontjából a felvett leány növendékek kölcsönösen
kicseréltetnek a vakokat gyám. orsz. egyesület iskolájába felvett
megfelelő minőségű vak fiukkal, illetve férfiakkal, miáltal Szom
bathelyen csak férfiak, Budapesten csak leányok képeztetnek ki.
Az intézetnek jelenleg 60 növendéke, illetve gyámoltja van,
kik közül 27 ifjú vak részesül az I. II. és III. osztályban elméleti
képzésben is. A három osztályban a tanítást az igazgató és egy
tanár látja el. Az összesek kosár és székfonásban s a kefekötés
ben képeztetnek és foglalkoztatnak két látó kefekötő és két kosár
fonó mester által.
Az elméleti oktatás költségeit a kultuszminisztérium, a fog
lalkoztatás, eltartás és ruházás, valamint az intézet fűtési-, világí
tási költségeit a dunántúli egylet fedezi a kultuszminisztérium és
a vakokat gyám. orsz. egyesület támogatásával.
Az intézet adminisztratív s internátusi ügyeinek vezetője
a kultuszminisztérium által kinevezett igazgató, aki ezidők szerint
a fiókegyletnek is ügyvivő alelnöke. Az ipari üzem, illetve a fog
lalkoztatás és az összes gazdasági ügyek vezetője a fiókegylet
állal választott gondnok, (ez idők szerint félnapos) aki teendőit
egy pénztáros, egy ellenőr és egy (vak) levelezővel végzi.
Ezeken kivül van az intézetnek egy házvezetőnője, egy fel
ügyelője (aki ez idők szerint egy városi nőtlen tanító, ki az ön
képzőkörnek agilis vezetője) 5 nő és 3 férfi cselédje.
Az intézetben csak az igazgató és az internátusi személyzet
lakik, míg a többi tisztviselők és alkalmazottak bejárók.
Hogy az intézet karöltve a fiókegylettel miként teljesíti
magasztos hivatását, az a junius hónapban nyomtatásban megje
lenő értesítő, illetve évi jelentésben lesz részletesen feltüntetve.
Az intézetnek sem alapítványai, sem megán vagyona, de évi
4000 korona bevételén kivül más biztos jövedelme nincsen. Ehhez
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járul, hogy a felvettek mind oly szegény szülőktől származnak,
akik még ruházatukról sem képesek gondoskodni. Az ipari üzem
megfelelően gazdaságos folytatásához oly annyira szükségelt for
gótőkével sem rendelkezik az intézet s igy kénytelen a nyers
anyagot hitelbe vásárolni, A minden oldalról oly nagy mérvben
igénybevett társadalomtól a legnagyobb gonddal, a legkörültekin
tőbb utón módon s fáradsággal sem képes az intézet vezetősége
annyit összehozni, hogy a meglevő számú növendékek, gyámoltak eltartását, foglalkoztatását, szóval az intézet mindennemű szük
ségleteit fedezni képes volna.
Pedig a megmentésre várók száma nagy. Kívánatos volna,
hogy a jótékonyság eme temploma rendelkezhetnék a még megkivántató szükségesekkel, hogy igy minél több vak felebarátun
kat menthetné meg, nevelvén s képezvén belőlük e hazának
értelmes, müveit, önérzetes s hasznos munkás polgárokat.
T. s.

Fizetés rendezésünk ügye a képviselőházban. Gróf Zichy
János vallás és közoktatásügyi minister a képviselőház május
19-iki gyűlésében fontos kijelentéseket tett arra nézve, miképen
kívánja a gyógypedagógusok fizetését rendezni. Nagy és az okta
tásügy minden ágazatát felölelő beszédjének bennünket érdeklő
részét a következőkben közöljük:
„Ami a gyógypedagógusok statusrendezését illeti (Halljuk!
Halljuk! a szélsőbaloldalon.) évről nem régiben Preszly Elemér
t. képviselőtársam tett itt e házban említést. Erre vonatkozólag
a statusrendezést, az 1909. évi költségvetési létszámot véve alapul,
16 XI. fizetési osztályú állás kivételével, amely állások részben
nem szakképesített, részben ideiglenes minőségű egyének által
töltetnek be, a jövő évtől kezdve két év alatt, két egyenlő részlet
ben kívánom végrehajtani.
Az újonnan szervezendő állások ideiglenesen a XI. fizetési
osztályba soroztatnak ugyan, azonban a szakképesített, véglege
sített tanerők állása egy év múltán a X. fizetési osztályba fog
átszerveztetni.
Külön intézkedés felvételével gondoskodom arról, hogy a
polgári iskolai és felsőbb népiskolai igazgatóknak és a gyógy
pedagógiai intézetek vezetőinek 600 K-ás igazgatói működési
pótléka a jövőben a fizetés természetével bírjon és így a nyug
díjba beszámíttassák. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) Természetes
azonban, t. képviselőház, hogy amennyiben ez a pótlék fegyelmi
eljárás folytán megszűnnék, úgy ez annak idején a nyugdíjba
beszámítható nem lesz.“
Ezen fontos kijelentések, amelyek határozott Ígéretet tartal
maznak, azt hiszem mindnyájunkat megnyugvással tölthetnek el
s igy bizton remélhetjük, hogy fizetés rendezésünk a velünk
egyenrangú intézeteknél alkalmazottak fizetésével egy színvonalon
fog maradni.
A kézügyességi oktatás a siketnémák iskoláiban. A m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az 1909. évben felszó
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lította az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságát, hogy a siketné
mák kézügyességi oktatását a helyszínen tanulmányozza s nyújtson
tájékoztatást arra nézve, miként lehetne a jelenlegi fa- papir- és
anyagmunkákra terjedő kézügyességi oktatást az intézetek külön
leges viszonyainak s a siketnémák képességeinek figyelembe véte
lével a házi ipar-féle munkálatokkal kiegészíteni, hogy azután ez
a kézügyességi oktatás az intézetekből kilépő növendékek kenyérkereseti képességét biztosíthassa.
Az orsz. iparművészeti iskola igazgatósága eleget is tett a
miniszter úr felhívásának s tapasztalatairól annak idején összefog
lalóan a következő véleményt nyilvánította.
I. A tantervben a növendékek ipari és általán kenyérkereset
tel való képzését legközvetlenebbül a rajz- és a kézügyességi
oktatás van hivatva előkészíteni. E két tárgy szorosan összefügg
és kiegészíti egymást. A rajzoktatási tervezetben különösen jól van
összefoglalva a gyakorlati irány érdekében a tanmenet. A kéz
ügyesség oktatása már sokkal inkább felfrissítésre szőrül.
A rajzhoz mindössze a műhely számára való részletrajz
gyakorlását kell beleilleszteni a VI —Vili. osztály növendékei szá
mára, hogy különféle ipari munkák eredeti nagyságúra méretezett
rajzát is megtudják szerkeszteni a mértani és szabadkézi rajzbeli
tudásukkal. Erre legjobban a meglévő kész alkotások felmérése
vezet, majd pedig kis perspektivikus rajzok és képek után kell a
részletrajz keresztülvitelét gyakorolni. Ez t. i. kifejezettebben ipari
irányba vezeti a rajzkészség fejlődését.
Több a kívánnivaló a kézügyességnél. Kikapcsolva azt a
részt, ahol a kézügyesség csak kiegészítő része a többi oktatás
nak, attól a ponttól kezdve, ahol a kézügyesség öncél, tehát a
IV—Vili. osztályokban, nem maradhat meg ilyen elhúzódó keret
ben, hanem kívánatosnak látszik, hogy gyakorlatibb alakot öltsön.
Arról van szó, hogy mennél hamarább és mennél nagyobb teret
adjunk a gyermeki ügyesség és tevékenység fejlődésére s annak
iránya az ő életének megoldását elősegítse. Azaz iskolai műhelyek
ben lehető legkülönfélébb anyagokkal úgy megtanuljanak bánni,
hogy annak egyenes folytatása legyen az életben. Vezessen az
iskolai mühelyoktatás annyira az iparhoz, mint az abc. az olva
sáshoz.
II. A szerzett tapasztalatok megerősítik a tanterv fogyaté
kosságát.
A kézügyesítő oktatásnál azt tapasztaltam, hogy a tantervnek
megfelelő eredmények jönnek ugyan létre, de a tanterv az, amely
nem elégíthet ki. S bár a kézügyességi oktatással foglalkozók
maguk sem igazában szakemberek ezen a téren, ügyszeretetük
és tanulni vágyásuk azonban átsegíti őket a nagyobb nehézsége
ken. Függetlenül tehát a tanítók személyétől a kézügyesítő gya
korlatok a tanrendben gyökerező körülzárás folytán a valóságban
sem vezetnek célhoz. Kevés az óraszám és kevés a szakszerűen
felölelt témakör.
A legfőbb ütközője az, hogy sem a szlöjd, sem a Della
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Voss-féle tipus nem ülik mindenben a mi magyar életünkhöz s
annak kívánalmaihoz. A svéd modelben sok a merevség, kevés
az esztétika. A zürichi „Führer“ szórói-szóra bevezetett mintái
tőlünk idegenek és nagyrészt Ízlés tekintetében is kifogásolhatók.
Itt csak a magunk körülményeinek s a fiuk jövendő életpályáinak
szorgosabb vizsgálata révén juthatunk a kézügyesítő oktatás köré
nek, céljának és mintáinak megjelöléséhez.
Javaslatom ezek alapján:
1. A tanterv bővíttessék. A rajznál csupán a mühelyrészletrajz
bevezetésével. A kézügyességi oktatás azonban mühelyoktatássá
fejlesztessék, ahol ne csak agyag, papir és fa, hanem bőr, fém
stb. feldolgozása is folyjék. Az iskola a műhellyel nem veszti el
a nevelő intézet jellegét, kész asztalosok vagy fémmüvesek —
tekintettel a rövid foglalkoztatási időre — nem kerülnek ki belőle,
de a műhelyben szerzett tapasztalokkal a gyermekeket mégis job
ban el lehet indítani az életbe s hiányos szervi képességük ép
ott lel pótlásra a mesterség közt szerzett mindenre egyaránt érté
kes ügyesség, megfigyelő és reprodukáló képesség, mozgékony
ság, találékonyság és a munkára való fegyelmezettség által. Az
életben azokkal kevesebbet bajlódunk, akkikel a megértés nehezen
megy, épp azért kell az iskolának jobb felkészüléssel szárnyra
bocsájtani.
Bővített tanterv azonban szintén csak akkor vezet eredmény
hez, ha kellő oktatók viszik keresztül és szakszerű ellenőrzés
alatt áll. Szükséges tehát
2. a tanitóerők értékének fokozása. Már tulajdonképen a képezdében kell a szakoktatásra való képesítést előkészíteni. De a már
működő oktatóknak az iparművészeti iskolában való továbbkép
zése is sikerrei kecsegtet. Legszerencsésebb megoldás volna azon
ban, ha a rajz és műhelyoktatás az iparművészeti iskolát végzett
egyénre bízatnék. Ezeknek az oktatásra a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 129897/909 sz. rendelete értelmében képesítésük
van, csupán külön gyógypedagógiai vizsgát kellene tőlük köve
telni. Az iparművészeti iskolában szerzett tanulmányok alapján
képesek a legkülönfélébb ipari ág alapismereteibe bevezetni,
ismerik az ipari munka összes technológiai és ipari föltételeit, az
intézet összes műhelyeit tervezetekkel ellátni, a rajzoktatást szak
szerűbb irányba vezetni és a felismert tehetségeket esetleg további
képzésre az iparművészeti iskola felé irányítani. A testi hiba elle
nére is a tehetség előtt meg kell nyitni a fejlődési lehetőség útját.
3. A z iskolai műhelyek szervezése. Kívánatos, hogy lehetőleg
minden olyan műhely csatlakozzék a siketnémák intézeteihez, aminő
műhelyekben ők jövő boldogulásuk feltételeit megtalálhatják. Eset
leg más más iskolánál, más-más műhely állítható fel. A műhelyben
magasabb légkör és szélesebb tevékenységi terrénum nyílhat a fa,
fém, bőr, kerámiái, szőnyegszövő, játék, tanszer stb. munkák révén.
4. Fontosak a jó minták. Ha a tanító ip. iskolát végzett, akkor
maga látja el, ha azonban nem, akkor az iparművészeti iskola
szívesen ellátja kívánatra tervrajzokkal és minta darabokkal. EsetM agyar G y ó g y p e d a g ó a g i-
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lég pedig a zürichi „Führer“-nek megfelelő példátárat is kiad,
amelyeknek szerkesztését szakerők bevonásával és Mihalek Gyula
tanár közreműködésével magam is elvállalom A jelenleg diós
mintákat úgy a kézimunkánál, mint a szlőjdoktatásnál ki kell küszö
bölni és jobbakkal fölcserélni.
Az itt javasolt kéidéseket esetleg hasznos lenne szakértők
egybehivásával külön és részletesen megtárgyalni vagy pedig
kisérletképen főbb pontjait a budapesti intézetnél bevezetni. —
Az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságának ezt a javasla
tát a minisztérium a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsá
hoz utasította tárgyalás végett s a szaktanács véleményezése alap
ján elvben elfogadta.
Ennek folyamánya lett az, hogy az iparművészeti iskola
igazgatósága azzal a javaslattal járult a minisztériumhoz, hogy a
szünidőben a siketnémák budapesti és váci intézetében működő
kézügyességet tanítók számára az orsz. iparművészeti iskolában
tanfolyam rendeztessék. A minisztérium ehhez is hozzájárult, illetve
megengedte, hogy a f. évi június hó 22-től július hó ó ig terjedő
idő tartama alatt az orsz orsz. iparművészeti iskolában tanfolyam
rendeztessék. A siketnémák budapesti és váci intézeteinél a kéz
ügyesség! és a női kézimunka oktatással foglalkozók — amenynyiben e tárgynak az oktatására a jövőben is igényt tartanak —
továbbá a gyógypedagógiai képző hallgatói kötelesek részt venni
a tanfolyamon. Ha pedig a kézügyességet tanítók közül valaki
részt venni nem kívánna, a tantestület más tagja vehet helyette
részt. A váciak részére mérsékelt napidíj és útiköltség is kilátásba
helyeztetett. A hallgatóság száma 20—25 lehet, s ha férő hely
lesz a vakok és szellemileg fogyatékosok budapesti intézeteinek
kézügyességgel foglalkozó tanerői is hallgathatják a tanfolyamot.
A tanfolyamot hallgatók számára az iparművészeti iskola látoga
tási bizonyítványokat adhat ki.
A tanfolyamon azok a szempontok lesznek irányadók, ame
lyeket az orsz. iparművészeti főiskola igazgatósága ismertetett
javaslatában kifejtett.
A kézügyességi oktatás tantervének módosítása, bővítése,
valamint a heti óraszámok iránt a tanfolyam után szerzendő gya
korlati tapasztalatok alapján történik majd intézkedés.
Tanév bezárása. A siketnémák temesvári intézetében és az
egri áll. kisegítő-iskolában a folyó iskolai év május hó 15-ével
bezáratott építkezés miatt.
Vizsgálatok. A gyógypedagógiai intézetek f. tanévvégi vizs
gálatai tárgyában a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a
következőleg intézkedett.
1. A gyógypedagógiai képző II. éves hallgatói szakvizsgá
latának írásbeli része május hó 26, a szóbeli pedig 29—30. tartatik. Szakvizsgálatra jelentkezett 20 jelölt, akik a vizsgálati enge
délyt valamennyien megkapták.
2. Az 1. éves gyógypedagógiai hallgatók alapvizsgálata június
hó 24-én lesz. Vizsgát tesznek 13-an.
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3. Berkes János miniszteri biztosi minőségben
június hó 1-én a siketnémák kolozsvári,
. „
„ 2-án a vakok
„
„
„
7-én a vakok szombathelyi,
„
„ 12-én és 13-án a siketnémák kecskeméti,
„
„ 13-án a kecskeméti kisegítő-iskola,
„
„ 14-én a csongrádi
„
„
„
„ 16 án a borosjenői gyógypedagógiai intézet és
„
„ 17-én a siketnémák aradi intézete taneredményét vizs
gálja meg.
4. Klis Lajos miniszteri biztos
május hó 31 én, június hó 1—2-án a vakok budapesti,
június hó 7-én a siketnémák kaposvári,
„
„
9 én az izr. siketnémák budapesti,
„
„ 12 én a siketnémák egri és
r
„ 16—17-én a siketnémák soproni intézetében tart vizs
gálatot.
5. Borbély Sándor miniszteri biztos
június hó 2 —3-án a siketnémák ungvári,
„
„
9-én a budapesti áll. gyógypedagógiai,
„
„ lo-én a
„
ideges gyermekek áll.,
„
„ 12-én a siketnémák debreceni intézetében,
„
„ 13-án a debreceni kisegítő-iskolában,
„
„ 14-én a szatmári kisegítő-iskolában végzi az osztály
vizsgálatokat
6. Herodek Károly miniszteri biztos
június hó 2 - 3-án a siketnémák körmöcbányai,
„
„ 7-én a
„
jolsvai,
„
„ 8-án a gyengeelméjűek Blum-féle pelsőci intézete,
„
„ 12 —13-án a budapesti áll. kisegítő iskola és
„
„ 16—17-én a siketnémák pozsonyi intézetében tart
vizsgálatot.
7. Ákos István miniszteri biztos
június hó 1—2-án a siketnémák szegedi,
„
„ 3 án a vakok szegedi,
„
„ 7, 9, 10-én a siketnémák váci,
„
„ 12, 13, 14-én a siketnémák budapesti és
„
„ 16-án a Wechselmann-féle vakok budapesti intézete
taneredményét vizsgálja meg.
Gyógypedagógiai szakképesítő vizsgálat. A gyógypeda
gógiai szakképesítő vizsgálat Írásbeli része a í. évi május hó 26-án,
szóbeli része pedig, Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr elnök
lete alatt, május hó 29 én és 30-án tartatott meg. Vizsgálatot tet
tek 20 an, és pedig: Jónás A. Jenő, Katona Géza, Kanizsai Dezső,
Klampfer Ferenc, Kunsch Ferenc, Maár János, Mayer Dezső, Milassin Gyula, Molnár Antal, Szász Józséf, Fehérvári Sándor, Rózsa
Ede, Salgó Elemér, Szép József, Szirt János, Ürmösi Jenő, Vas
István, Vollmann János, Zengő Péter, Zsutty Béla. A vizsgázók
valamennyien kellő eredményt mutattak fel.
13*
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Látogatás. Messze földről, Svédországból látogatott el hoz
zánk május hó folyamán H o 1m q u i st Al ma kisasszony, a johannesborgi gyengeelméjűek intézetének az igazgatója. Európai tanulmányútján fővárosunk volt a harmadik állomása; mindenütt a
fogyatékos elméjüek intézeteit és iskoláit kereste fel. Nálunk az
áll. kisegítő iskolát, a psychologiai laboratóriumot, majd az áll.
gyógypedagógiai nevelő-intézetet és az idegesek iskoláját tanulmá
nyozta, Éltes Mátyás igazgató kalauzolása mellett. Az elragadtatás
hangján nyilatkozott intézeteink szervezetéről és működéséről.
A Miklós-utcai székesfővárosi kisegítő-iskola tantestü
lete részére a székesfőváros tekintetes Tanácsa kosárfonó és pipere
munka tanfolyamot engedélyezett s az azon készült munkákat
május hó 16-án 17-én és 18-án a III. kér. népkonyha helyiségé
ben rendezett kiállításon mutatták be az érdeklődőknek. A kitűzött
időben a megjelenésben akadályozva lévén 19-én reggel mentem
el az óbudai kiállításra, amelyről ekkor már a tárgyak nagy részét
széthordták ugyan, de azért még igen sok megtekinteni való akadt
s a tanfolyamról teljes képet nyerhettem. A tanfolyamot február
15-én kezdték és május hó 15-én fejezték be. A vezetéssel
Görgei János kosárfonó mestert bizta meg a székesfőváros
tanácsa; aki a tanfolyam egész ideje alatt ott tartózkodott és a
résztvavőknek útmutatásokat adott. A tanfolyamon résztvevők akkor
dolgoztak, amikor idejük engedte. A tanfolyam a vessző és nád
kosár stb. fonásra és a raffia munkákra terjedt ki.
A tanfolyamon készült munkák tanmenete a következő volt:
a) Vesszőmunkákból gyümölcsszállító kosár (4 féle; gömbölyű és
hosszúkás alakban készült), karkosár füllel, papírkosár fűzfaveszszőből, evő eszköz tartó, b) A raffia munkák tanmenete ez v olt:
pálca befonás, ugyanebből képkeret, négyszögletű tálca össze
állítása szalmadísszel, raffia-gyümölcstálca, uzsonna-kosár két fedél
lel, kefetartó, kis karkosár szalma szegéllyel, kerek névjegy-tálca
lábakon, ékszer-doboz, szalmázott kifli-kosár, hengeralakú uzsonakosár. A munkához szükséges anyagra a székesfőváros tanácsa
csak 300 K engedélyezett, ebből bizony a tanmenetszerű mun
kákra is alig hogy futotta. A többi nagyobb munkák anyagát a
résztvevők a maguk költségén szerezték be. A kiállítás megtekin
tése után a Miklós-utcai székesfővárosi kisegítő-iskolát is meg
néztem, Martin Gyula igazgató úr szíves kalauzolása mellett, ahol
a tanfolyamon látott munkák egy részét már a kisegítő-iskolás
növendékek is gyakorolják. A kész munkák akár a fiúknál, akár
a leányoknál gondos vezetésre vallanak. A leányok munkáit
Weygand Etel vezeti, s itt különösen a keret munkák szépek és
kisegítő-iskolában szinte szokatlanul tiszták. 1912. évben költöz
nek be az új székesfővárosi kisegítő-iskolába, mely a modern
igényeknek a legmesszebb menő kielégítésével készül. A gyámolitás ügye is szervezve van. Ha szabad itt általános impresszi
óimnak kifejezést adnom: a Miklós-utcában, az igazgatóval egye
temben, igen lelkes, derék gárda működik, fáradozik gyönge
tehetségű embertársaink megmentésén, {érni)
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A gyógypedagógiai tan áro k orsz. k o ngresszusának végre
hajtó-bizottsága f. hó 7 én Ákos István elnöklete alatt értekezletet
tartott. Az elnök bejelenjette, hogy a Siketnéma intézeti tanárok
orsz. Egyesületének választmánya Záborszky Árpád és Vatter
Ferenc elfoglaltságuk miatt lemondott bizottsági tagok helyébe
Kondra Mihály és Györgyffy Ákos kartársakat küldötte ki ; továbbá,
hogy a kongresszus naplóját minden illetékes tényezőhöz és min
den országgyűlési képviselőhöz eljutattatta; a végrehajtó-bizott
ságnak a status rendezésére vonatkozó javaslatát pedig az elnök
ség átnyújtotta a mmisíerium illetékes ügyosztályában és megküldötte a gyógypedagógiai országos szaktanácsnak is. A jelen
tések tudomásul vétele után az értekezlet a több oldalról fölhangzó
és a végrehajtó-bizottsághoz juttatott azon panaszokat tárgyalta,
melyek az ötödéves korpótlékok idejének nem egyező beszá
mításából származnak. Tekintettel a panaszok nagy számára a
gyűlés felkérte Simon József biz. tagot, hogy gyűjtse össze ez
irányban az adatokat s a megoldás módjára vonatkozóan tegyen
a jövő értekezleten konkrét javaslatot. Az állami tanítóvá kineve
zett azon gyógypedagógusokat, kik az utóbbi időben véglegesíttettek és ez ügyben a bizottsághoz fordultak, teljesen megnyugtat
hatja az a körülmény, hogy a véglegesítést törvény alapján kap
ták, mely szerint átlami tanítót ideiglenesen kinevezni nem lehet;
a véglegesítés tehát csak az ideiglenes kinevezés korrigálása.
Kegler Ferenc indítványa az ügyrend módosítása iránt a jövő
értekezletre halasztatott.
A Siketném a-intézeti Tanárok Országos Egyesülete Sop
ronban, a Városháza dísztermében 1911. június 29. és 30-án d. e.
8 órakor rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozattal:
Június 29-én, csütörtökön: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv
hitelesítők kiküldése. 3. A titkár évi jelentése az egyesület állapo
táról és működéséről. 4. A szerkesztő jelentése az egyesületi lap
állapotáról és működéséről. 5. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.
6. A választmány által benyújtott költségvetés megállapítása.
7. Mihalik Gyula értekezése: Új eszmék a siketnémák rajz- és
kézügyességi oktatásában. Június 30-án, pénteken: 8. Takáts Gyula
értekezése: A beszédtanítás és a reáltárgyak egymásra utaltsága.
9. Megvizsgálása és tárgyalása azoknak az írásbeli indítványok
nak, melyek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal az elnökséghez
benyujtattak. 10. Tisztviselők és választmányi tagok választása.
11. Számvizsgálók választása. 12. A következő rendes közgyűlés
helyének megállapítása.
*

Junius hó 28 án, szerdán délután 4 órakor a siketnémák
soproni intézetében (a Kossuth Lajos út végén) választmányi gyűlés
és este 8 órakor az Ügyrend 3. §-a értelmében előértekezlet lesz,
A közgyűlésen résztvevő kartársak elszállásolásáról, kirándulások
ról — kellő időben bejelentett kívánságra — a helyi bizottság
gondoskodik.
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Nemzetközi kongresszus. A siketnéma-intézeti tanárok és
siketnémák f. évi augusztus hó 22—27 napján Romában nemzet
közi kongresszusra jönnek össze. Az előkészítő bizottság a felve
tendő kérdések tárgyalására 3 napot tűzött ki és pedig 22-én 10
órakor megnyítógyűlés s megalakulás 15 órakor gyűlések
23- án 9
15
„
„
24- én 9
17 „
„ s bezárás
25- én 13 „
bankett
22
„ fogadás Campidoglioban, 26-án a kiállítás megtekintése, 27-én kirándulás Tivoliba
és Adrianaba. A kongresszuson részívehetnek egyesek s kikül
döttek, valamint azok családtagjai is. Részvételi díj 10 lira, család
tagoknak 5 lira.
A vakok oktatása Dániában. Dániában két állami intéz
mény gondoskodik a vakok sorsáról. Az egyik a kopenhágai a
másik a kalundborgi. Költségvetési összegük az államtól 160.000
dán korona és a jótékony egyesületek valamint a bejárók szülei
től 4000 K.
A növendékek száma: az előkészítő fokon 50 (6 —10 éves
korral), az anya intézetben 100 (10—20 éves korig) és emellett
15—17 növendék (18—23 éves korral) kiknek utánképzését az
anyaintézet pénztára fedezi. Az előkészítő fokon 4 felmenő oszt.,
a középfokon 5 osztály és egy kisegítő osztály szerepel. Ezen
kívül 3 parallel csoport is van és pedig: az ipari — (a kefekötők,
kosárfonók, kötélverők és cipészek részére), a zenei — (zongora,
orgona, hegedű, flóta, hangjegyírás, zeneelmélet és zenetörténet
tanulására,) és a leányok csoportja a női kézimunka elsajátítására.
Végezetül az intézeten kívül az iparban, a zenében és a mássá
géban is nyernek a növendékek kiképzést.
Az előkészítő fokú elemi iskola Kalundborgban van, mely
körülbelül 100 km.-nyire van Kopenhágától. Ezen iskola első
sorban mint sanatoriumi intézmény jöhet tekintetbe, s különös
figyelemmel van a tüdővész és egyéb veszélyes betegségekben
szenvedő vagy arra hajlamos vakokra. Az intézetnek gyönyörű
árnyas kertje, egészséges pavillonjai vannak. A hálótermek a leg
felső emeleten, a tantermek pedig a földszinten feküsznek. A
növendékek napi 5 órában részesülnek oktatásban. Az oktatás
egy-egy tárgyból csak 25 percig tart, azután szünet. Tárgyai:
torna, ének, slöjd, gyékényfonás és női kézimunka. A gyermekek
naponta 3/4 órát sétálnak.
Hetenként 5-ször fürödnek, a fürdés előtt séta és testgya
korlatot végeztetnek a gyermekekkel.
Meleg időben a közeli tengeri fürdőt élvezik a szerencsés
vakok.
A gyermekeket minden 14 napban megmérik ruházat nélkül.
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Ezen üdvös kezelés eredményezte, hogy sok skrofulotikus, vérbajos,
tuberkulózisra hajlamos vak gyermeket mentett meg és erősített
meg a küzdelmes élet számára.
Az anyaintézetet végzett növendékek eddig egyenesen ki
léptek az életbe s csak újabbi intézkedés eredménye az ipari
foglalkoztató, mely átmenetül szolgál az intézet és az élet között.
Dániában ugyanis a vakok önállóan űzik a mesterséget, melyet
az intézetben elsajátitottak.
Keller Helénnek egy új könyve jelent meg „The world
1 live in.“ cimmel angol nyelven. Mielőtt azonban az új munkát
nagy vonásokban megismertetnők Keller Helén egyéniségéről és
élete történetéből egyet — mást az emlékezet számára újból le
kell szögezni.
Önéletrajzában azt mondja Keller Helén: A türelem a leg
nagyobb isteni adománya az embernek, melynek birtokában hihe
tetlen eredményeket érhetünk el. Keller Helén 1880. jun. 27-én
született, 19 hónapos korában vesztette el látását és hallását s
így a legsötétebb éj borult gyermekkorára. Dacára a legnagyobb
szülői szeretetnek — atyja a hadseregben mint főhadnagy szolgált
s Tuscumbiában egy kicsiny kis városban Alabama állam
ban laktak — nem sikerült a kis Helént foglalkoztatniok és szel
lemi képességeit sem tudták életre kelteni. Ekkor tűnt fel az ő
szerencse csillaga Mansfield-Sullivan Anna tanítónő, akit Anagnos
Mihály a vakok bostoni intézetének igazgatója ajánlt a szeren
csétlen szülőknek. Általa lett Keller Helén az élet számára meg
mentve. Eleinte Sulliván senkinek sem árulta el Keller Helén
képességeit s a bostoni intézetben is csak mint vendéget vitte el
a kis Helént. Saját módszeréről. — mellyel Helént nevelte — csak
1894-ben szólt egy a siketnémák beszédtanítását tárgyaló értekez
leten. Helén 1894-ben kezdett beszélni tanulni s utóbb nyelv
órákat vett Fuller Saroltától a horaci „Man-Schoole“-ban. Két
éven keresztül a „Wright-Oral“ siketnémák iskoláját látogatta
New-Yorkban, majd a cambridgei leánygymnáziumot, hogy elő
készüljön a radcliffei-collegiumra. Ezen idő alatt hü társa Sulliván
mindig vele volt s a kéz ábécé segélyével egyik nehézséget a
másik után győzte be Keller Helén, mig végre sikerült bejutnia
az egyetemre.
Keller Helén új munkájában egy hatodik érzékről értekezik,
melyet ő álomvilágnak keresztel el.
A legtöbb álom, melyet látó álmodik a felébredés után
elenyészik, mig Keller Helén megrögziti azokat s elraktározza
pontosan az álmokat, amelyek bár mindennapi kicsinyes esemé
nyekre vonatkoznak, mégis ezek összeségének tulajdonítja a
fenti hatodik érzékét. Ö aki oly rövid ideig látott, álmában hegye
ket, erdőket és patakokat lát! Látja az óceánt és a csillagos eget,
városokat s népeket ! Városokat lát égni, forradalmakat él át,
Napóleonnak képzeli, illetve látja magát stb. Azt mondja munká
jában továbbá: „1 hâve sensations, odors, tastes and ideas which
I do nőt remember to have had in reality !“ (Vannak oly benyo-
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másaim, szaglásaim, tapintásaim és ideáim, amelyekről a valóság
ban nem emlékszem, hogy lettek volna.) Beszél Keller Heién új
munkájában csodálatosan finom szagló képességéről s fejlett
hallásáról s a „látó kézről.“ Keller Heién ezen uj munkájával újra
bebizonyította nagy tehetségét hisz nem hiába irta Mark Twain
róla: „A 19-ik századnak két nagy alakja van Napóleon és Keller
Heién. “
Séra.
Lapszemle. A Schröter alapította Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger a folyó év elején 31 ■ik évfolyamába lépett.
A szerkesztést öten végzik; van köztük intézeti tanító (Giirtler,
Chemnitz-Altendorf), ez végzi a lap administrativ teendőit is,
javitó-intézeti orvos (dr. Meltzer, Waldheim, előbb a chemnitzi
gyöngeelméjűek és vakok intézetének orvosa), theologus (Oberregierungsrat Miiller), intézeti igazgató (Schwenk, Idsíein), kisegítőiskolái igazgató (Weniger, Schwelm). A kiadást a jó nevű Marhold
cég vállalta magára, A lap nagyjában a régi alakot tartotta meg.
Kemény munkát kell végezniük a szerkesztőknek, ha az e téren
megjelenő szaklapokkal akarnak lépést tartani. A szerkesztőség
azonban tudatában van feladatának s ha a nehézségek és a kon
kurencia dacára is a lap fentartása mellett döntött, ez csak dicsé
retére válik. Nem olvadt bele egyik lapba sem, bár több oldalról
kapott ajánlatot; ellenkezőleg az uj jelszó alatt, t. i. „getrennt
marschieren, vereint schlagen“ lelkesen indul útjára. Az első szám
ban Giirtler tollából hoz cikket, az ösztönszerű tevékenységnek a
beszéd- és értelemgyakorlatok keretében való értékesítéséről. Első
sorban a gyöngeelméjüség mivoltát magyarázza, majd áttér a
kézimunkának, mint a szellemi erők egyik legfontosabb képző
eszközének a méltatására. Azután a legegyszerűbb munkákat és
rajzokat ismerteti, amelyeket a beszéd- és értelemgyakorlatoknál a
gyengeelméjűek tanításánál is alkalmazni lehet és kell. Elveti a
mozdulatlan ülést a tanítás alatt és megkívánja, hogy a tanuló a
tanításban tevöleg is résztvegyen ;rha másképennem, legalább a
taglejtésekkel utánozza a szóban forgó cselekvést vagy tárgyat.
Dr. 0. Rehrri érdekes esetet ir le praxisából, mikor is egy
épelméjű gyermek lassan-lassan visszaesik és gyöngeelméjü
lesz. Ez a cikk a második számban nyer befejezést.
Ugyancsak az első számban Giirtler emléklapot szentel a múlt
évben elhunyt Stötzner-nek, aki mint hubertusburgi tanító, 1864
ben megjelent munkájával nagy lendületet adott a kisegítő iskolák
ügyének. Több munkát is írt, de legelterjedtebb a „Schulen für
schwachbefahigte Kinder“ című müve. 1865-ben többekkel együtt
ő is résztvett a konferenziák megalapításában. Az 1907-iki XII.
konferencián Chemnitzben még résztvett, s e sorok Írójától mele
gen érdeklődött a magyarországi kisegítő-iskolák ügye iránt s
kijelentette, hogy az ügy ekkora fejlődéséről 40 évvel ezelőtt ő
sem álmodott. 1851-től 1855-ig működött Hubertusburgban, ekkor
a dresdeni siketnémák intézetébe került, melynek 1887-ben igaz
gatója lett.
A 2-ik számban dr. Meltzer „Mongolian Imbecillity“ cimen
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behatóan ismerteti Schuttleworth munkáját. Utóbbi 350 megfigye
lésre alapítja következtetéseit. Szerinte Angliában az összes gyengeelméjűek 5%-a mongoloid. A mongoloid típus aetiologiájánál,
mint fontos tényezőt, az anya magas életkorát említi fel. 120
mongoloid tipusu gyengeelméjű gyermek egy harmadának az
anyja, a születés idején 40 éven felül volt, s csak 14-nek az
anyja volt 30 évnél fiatalabb. Feltűnő továbbá, hogy a mongoloi
dok az esetek nagyobb részében népes család utolsó szülöttei;
valamint az is, hogy azokban a családokba amelyekben m ongo
loid akadt, a gyermekek száma az átlagon felül van. Kétséges
már most, hogy melyik tényező a fontosabb: az előrehaladott
életkor-e, vagy pedig a gyakori terhesség következtében beállott
kimerülés? Legtöbbször talán a kettő együttvéve okozója a bajnak.
A magas társadalmi körökben sokszor mongoloid az első,
egyetlen szülött. Egynél több mongoloid a legritkább esetben
fordul elő ugyanabban a családban. A mongoloidok anyáinak
25%-ánál neuropathikus terheltséget mutattak ki. Ezekből azt a
következtetést vonja le Shuttleworth, hogy a mongoloidok az
anya nemzőképességének kimerülése következtében lesznek, amit
a magas életkor és a gyakori szülések idéznek elő. — Ugyan
ezen számban számolnak be a schreiberhaui gyengeelméjűek
intézetének 75 éves jubileumáról. Az intézetet 1835 ben szept.
27-én alapították a helybeli lelkész, kántor tanító és több ember
barát közreműködésével.
Ismertetik dr. Bayerthal nak, a wormsi kisegítő-iskola orvo
sának jelentését az 1909—10 tanévről. Különösen a kerti munkák
nagy jelentőségét emeli ki az orvosi jelentés, mert igen sok eset
ben ez a munkaág ad felvilágosítást arról, hogy a gyermeknek
minő életpályára vannak hajtamai és képességei.
A porosz kultuszminiszter utasította a kir, kormányokat, hogy
a kisegítő-iskolákban szerkesztett feljegyzéseket, ezen iskolák
szükség esetén bocsássák a törvényszékek rendelkezésére.
A harmadik szám Zschiesche P. munkáját hozza a munkaés kézimunkaoktatásról a kisegítő-iskolában. Az újabb lélektan és
élettan kimutatta, hogy a puszta szóbeli tanítás mellett a gyer
meknek sok értékes képessége és ereje parlagon hever, továbbá
hogy a gyermek harmonikus kiképzése csak úgy lehetséges, ha ő
maga képezi a tanítás és a nevelés középpontját. A munkaoktatás
nem szorítkozik kizárólag a mühelyi munkákra, hanem minden
más elméleti tantárgy keretében arra kell törekednünk, hogy a
gyermek abban cselegvőleg is résztvegyen. A beszéd- és értelem
gyakorlatoknál pl. ha a macska tulajdonságairól tanul, utánozza
kezével annak ugró mozgását, vagy az asztalosról tanulva utánozza
a fűrészelő, gyaluló stb. munkákat jellemző mozgásokat. A szám
tannál rakja ki a számképeket, a számtani feladatokat fejtse meg
minden gyermek külön-külön a kezébe adott filléreken stb.
Kirmsse az 1911 — 12 évi Kalender-rel kapcsolatosan vissza
pillantást vet a gyengeelméjűek és epileptikusok németországi
intézeteiről kiadott statisztikákra, melyeket tudvalevőleg, a konferen-
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dákkal kapcsolatosan, Sengelmann kezdett kiadni, Stritter folytatta
a vállalkozást, végül ezeknek a 3—4. évben megjelenő statiszti
káknak az évente való kiadását határozták el, a Kalender für
Heilpadagogische Schulen und Anstalten cimű munkában. (Kiadja
Scheffer Leipzig)*
A Kalender adatai nyomán összeállított statisztikából kitűnik,
hogy a német birodalomban 226 intézet van gyengeelméjűek és
epileptikusok számára, 34.404 bentlakóval. — Ezek közül 166 ki
mondottan gyengeelméjűek és epileptikusok intézete, 60 normális
gyermekek intézeteinek alosztályaképen szerepel stb. A 226 intézet
közül 124 jótékonysági-, 13 állami-, 21 tartományi-, 5 kerületi-,
7 városi-, 4 plébániai, 52 magánintézet. Az igazgatással megbí
zottak közt van: városi tanácsos 1, egyesületi elnök 2, theologus
74, pedagógus 22, orvos 34, diakónus és szerzetes 13, diakonissa
és apáca 21, közigazgatási hivatalnok 6, tanult kertész és gazda
8 intézetben. Megjegyzendő, hogy a felsorolt személyek az inté
zetek belső igazgatását végzik.
Ezen intézetekben együtt véve 260 orvos van alkalmazva,
akiknek egyrésze magán praxist is foglal.
Az intézetek iskoláit 8350 növendék (5100 fiú, 3250 leány)
látogatta, ezek 665 osztályba vannak beosztva. Az osztályok közt
van 142 előkészítő, 434 rendes iskolai, és 89 továbbképző osztály.
Ezekben összesen 742 tíantó, illetve tanítónő volt alkalmazva.
Ezen kívül 270 városban volt kisegítő-iskola gyöngetehetségüek számára, 25 ezer növendékkel s így a német birodalom
ban a folyó évben 60 ezer gyengeelméjű részesül, fogyatkozásá
nak megfelélő nevelésoktatásban. (ém.)
A siketnéma oktatásra vonatkozó gondolatok. (Folytatás.)
— Kiejtés. — A kiejtési oktatás feladata a növendékeket a beszéd
szervek izomérzésére, valamint a kéz tapintó érzésére támaszkodva,
a helyes hangképzésre vezetni. Hogy a növendékek kellő ellen
őrzést gyakorolhassanak beszédjükön lassúbb menetű, azonban
természetesen folyó beszédre szoktassuk őket. Csakis ilyen beszéd
modor mellett bírálhatja meg a növendék beszédének minőségét
a kiejtés szempontjából. A kiejtés jó minőségének fokozására
nem megvetendő szolgálatot tesznek a fokozatos hangkapcsolási
gyakorlatok is. (a, al, alá, alász, alászo, alászol, alászolg, alászolgá,
alászolgáj, alászolgája.) Enemű gyakorlatoknál természetesen a
hangmagasságot és a lélegzet helyes felhasználását figyelmen kívül
hagyni nem szabad. A növendékeket azonban külön figyelmez
tetni arra, hogy a szó, vagy szólam kiejtése előtt mély lélegzetet
vegyenek, nem szükséges, mert ezzel kiejtésük nem javul, hanem
ellenkezőleg a rendesen mutatkozó túlhajtás következtében roszszabbodik. Ha azonban következetesen arra törekszünk, hogy
* A Kalender 1911—12 évfolyamában a hazai intézeteinkről és kisegítő
iskoláinkról, továbbá az ott működő szakemberekről szóló részletes adatok is
fel vannak véve. Az adatokat az egyes intézetektől és iskoláktól szereztük be.
Sajnos korrektúrát nem kaptunk s így ítt-ott iráshiba csúszott be a statiszti
kába. Az érdekes munkát ajánljuk kartársaink s az intézetek figyelmébe.
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növendékeink lassan, de a fonetikai szólamok szem előtt tartásá
val beszéljenek, akkor a fokozatos gyakorlatok után, öntudatlanul
is helyesen fogják lélegzetüket felhasználni. Ilyen beszédgyakor
latok még a renyhe hangok keletkezését is majdnem kizárják sőt,
a beszédmozgások természetessége ellen sem lesz kifogás.
A kiejtést a beszédtanítás minden fokán kell ápolni. Külö
nösen fontos, hogy oly szavak és szólásformák tiszta, tökéletes
kiejtésére vezessük növendékeinket, amely szavak és szólásformák
naponta többször is előfordulnak (pld. a növ. nevei, kérések, köszö
nések, imádságok, számnevek stb.) Ezen kifejezések természetes
kiejtése legjobban kell hogy megközelítse az épérzékűek kiejté
sét, már csak a gyakori használat és csiszolás következtében is,
és így a növendéknek zsinórmértékül fognak szolgálni a kiejtés
tekintetében
Általános a panasz, hogy a felsőbb osztályokban a beszéd
tisztasága és érthetősége sokat veszít. Ennek elkerülésére ajánla
tos még ezen osztályokban is a beszéd technikai részének hetenkint több félórát szentelni. Ezen félórákban tisztán csak a kiejtés
tisztaságának, természetességének fokozása; halk és susogó lassí
tott és fokozatosan gyorsított beszédgyakorlatok végeztetése, vala
mint az erősségi hangsúly gyakorlása volna az oktató feladata.
Ezeket a gyakorlatokat karban, is egyenkint is kellene végeztetni.
Ha az e nemű gyakorlatokat fokozatosan, következetes kitar
tással vezetjük, akkor a beszéd, technikai tekintetben is, engedel
mes gondolatkifejező eszköze lesz a siketnémának és megkönynyíti a beszéd elsajátítását tartalmi és alaki tekintetben is.
A leolvasás. A leolvasás alatt a beszédhangoknak, hangkap
csolatoknak és az összefüggő beszédnek a beszélő egyén száj
mozgásaiból való megértését értjük.
A leolvasás a siketnémára nézve majdnem egyfontosságű a
beszédtudással. Tökéletesítésére különösen a következő szempon
tok vezéreljenek:
1. Hogy minél nagyobb szókinccsel rendelkezzenek növen
dékeink s hogy ennek alapján sok új szó, ismeretlen kifejezés, a
beszédnek a kombinálás segélyével való folyékony leolvasását
ne akadályozhassa.
2. Növendékeinket neveljük az életre még a leolvasás tekin
tetében is, tehát úgy tanítsuk azt, hogy teljesen idegen egyének
beszédét is megérteni képesek legyenek.
3. A leolvasást azonnal követi a leolvasottaknak reproduká
lása. Ez az első fokon a kiejtés ellenőrzése szempontjából külön
ben is elengedhetlen körülmény. A felsőbb fokon azonban, mikor
már megfelelő szókincs birtokában, tág tere nyílik a kombinálás
nak, a hangos utánmondás helyébe beszédmozgásokkal kisért
hangtalan beszéd léphet. De ezen hangtalan beszédmozgások
már a legfelsőbb fokon teljesen elmaradnak. Ezen a fokon már
reá kell szoktatni növendékeinket arra, hogy a leolvasott beszéd
nek megfelelőleg csak gondolatban idegezzék be beszédszerveiket,
anélkül, hogy beszédmozgásokat végeznének. A növendék tehát
már csak lelkében ismétli a leolvasottakat.
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Ilyenformán a leolvasás a saját beszédmozgásaira való emlé
kezés szellemi munkájává válik a növendéknek. Sokszor előfordul
azonban, hogy még a legtökéletesebb leolvasó is, egy kiejtésében
egyszerű szó leolvasásánál megakad. Beszédleolvasó szókincsé
ből ezen kifejezés még hiányzik, még nem tanulta leolvasni, tehát
ismeretlen előtte és így akadályozza a kombinálást.
Minthogy a leolvasás a kellően begyakorolt motorikus beszéd
érzéseknek a beszédközpontban való gyors felidézésében nyilvá
nul, ebből az következik, hogy biztos leolvasás, tökéletesen fel
épített beszéd és természetes kiejtés nélkül elképzelhetetlen.
A drezdai nemzetközi higyene kiállítás. Magyarország
önállóan szerepel a nemzetek kiállítása között. A magyaros
stílusban épült „magyar állami pavillon“ belseje két részből áll:
egy hatalmas nagy csarnokból. A két csarnok huszonhét külön
böző nagyságú területre van osztva, a kiállítási anyag részére.
A magyar kiállítás szigorúan tudományos jellegű és azon csak
állami (egyetemek, ministeriumok, más közintézmények) a nagyobb
magyar városok (Budapest, Pozsony, Szeged, Kolozsvár) köz
egészségügyi intézményei foglalnak helyet.
A kisebbik csarnokban foglal helyet a kultuszministeriumot
képviselő „magyarországi gyógypedagógia“ fehér fülkéje, közfeltünést keit a grafikonjaival és áttekinthető, művészi módon cso
portosított és díszített tárgyaival, melyek között a kézügyesítő
gyakorlat és a rajztanítás körében készültek az első helyet fog
lalják el. Különösen fölemlítenő a váci orsz. siketnéma intézete
és a bpesti gyógypedagógiai nevelő intézet, a kisegítő-iskola női
kézimunka és kézügyesítő gyakorlatai. A külföldi hasonló cso
portok között ennek nincy is versenytársa; ebben a tekintetben
a külföldet messze túlszárnyaltuk. Egyebekben ez a csoport be
mutatja a magy. gyógyped. egész fejlődését, 1802-től napjainkig;
a taneszközöket, melyeket ma használnak s amelyek tisztán magyar
gyártmányok és jórészt magyar gyógypedagógusok találmányai.
Nagy érdeklődéssel találkoznak Dr. Ranschburg Pál psychologiai
laboratóriumának kísérleti eredményei, melyek ezen egyedülálló
intézetünknek már régen jó hirt biztosítottak. A röpiratok, melyek
Dr. Náray Szabó Sándor, Éltes Mátyás és másoknak tollából német
nyelven jelentek meg s gyógypedagógiai szakkérdéseket tárgyal
nak európai nívóra emelik ezt a kis, de minden tekintetben nagy
értékű és tanulságos kiállítást.
Druschba Antal, az osztrák siketnéma intézeti tanárok egye
sületének jelenlegi elnöke, a bécsi cs. és kir. siketnéma intézet
igazgatójává neveztetett ki, az elhunyt igazgató Fink János helyébe.
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A gyógypedagógiai tanítóképzőbe az 1911 — 12. iskolai
évben ismét 12 ösztöndíjas hallgató vétetik fel. Pályázhatnak 30-ik
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életévüket még be nem töltött, elemi iskolai tanítói, vagy ennél
magasabb képzettséget igazoló oklevéllel biró nőtlen egyének.
A tanítás terén gyakorlatilag működő és valamely idegen (német,
francia, angol,) nyelvben jártas tanítók előnyben részesülnek. A
felvett hallgatók 360 korona évi ösztöndíjat és a vakok, siketné
mák és az állami gyógypedagógiai nevelő-intézetben teljes ellátást is
kapnak. A szabályszerű kérvények legkésőbb f. évi június hó 30 ig
személyesen nyújtandók be a tanítóképző igazgatóságánál (I. kér.
Alkotás-u. 53.)
Szünidei tanfolyam. A gyengetehetségü tanulók kisegitoiskoláiban működni óhajtó tanítók és tanítónők részére a f. évben
is tanfolyam tartatik, június hó 26-ától számított 5 héten át.
E tanfolyamra 20—22 okleveles népiskolai tanító és tanítónő
vétetik fel. A felvett haltgatók a budapesti állami gyógypedagógiai
nevelő-intézetben lakás és teljes ellátásban részesülnek. _
Az ideges gyermekek alsó és középfokú állami intéze
tének kibővítése. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium
elhatározta az ideges gyermekek budapesti intézetének tovább
fejlesztését s e célból az intézettel szomszédos házas telket meg
vásárolta. Ezzel az intézet növendék befogadási képessége már
a jövő tanévre is jóval nagyobbodik, a későbbi időre pedig meg
felelő építkezésre alkalmas területet nyer. A második tanévét élő
új intézet a lefolyt idő alatt beigazolta életképességét, szükséges
ségét és célszerűségét s tovább fejlesztése mindenképen indokolt.
Gyógypedagógiai szakmunkák bírálása. A gyógypedagó
giai oktatásügy terén a jövőben megjelenő munkák megbirálását
illetőleg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a f. évi
38.727. számú rendeletével a következőleg intézkedett.
1. A gyógypedagógiai oktatásügy terén esetről-esetre meg
jelenő munka véleményes jelentéstétel végett a szaktanácshoz utasíttatik.
,
2. A szaktatács a munka megbirálására annak minősege es
szakbeli hasznossága szerint esetről-esetre egy, vagy legfeljebb
két bírálót választ és ajánl. A választást a vallás és közoktatásügyi minisztérium hagyja jóvá.
3. A választott bírálók a szaktanács rendes, vagy külső tag
jai is lehetnek. De lehetnek a bírálók olyanok is, akik a szakta
nácsnak nem tagjai.
4. A szaktanácsnak fenntartatik az a jog, hogy minden mun
kára, — kérje bár a szerző annak csak a használatra való enge
délyezését, vagy pedig államköltségen való kinyomatását, — meg
tehesse a maga észrevételeit. Illetőleg a szaktanácsnak joga van
a birálatok és az egész munka felett felülbirálatot eszközölni és
azt legjobb meggyőződésének kifejezésével elfogadásra, vagy
elutasításra ajánlani.
5. A bírálók méltányos és az oktatásügy más ágazatainál
is szokásos bírálói tiszteletdíjban részesülnek.
6. E redelkezéssel a bíráló bizottsági tagok megbízatására vonat
kozó és az 1898. évi 85093. 1900. évi 22.581 és 49.418. sz. ren
deletben foglalt intézkedések hatályon kívül helyeztetnek.
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„Az iskolaorvosi intézmény Magyarországon“ annak
negyedszázados fenállása alkalmából“ címen dr. Juba Adolf egyet.
m. tanár, iskolaorvos és egészségtan tanár 100 oldalas könyvet
írt. A munka sok tekintetben belevág szakmánkba is, bár a szerző
első sorban a középiskolákban működő orvosokra van tekintettel,
akiknek a működése kiterjed az intézeti épület, a hőmérséklet, a
levegő, a szellőztetés, a tanulók egészsége, érzékszerveik műkö
dése, a trahoma, gümökor és egyéb ragadós betegségek ellen
őrzésére, a torna, rajz, énekoktatás alól felmentést kérő növen
dékek megvizsgálására stb. Felemlítésre méltó, hogy a budapesti
VII. kér. áll. főgimnáziumban a gyengék számára külön tanfolya
mot létesítettek. A Vili. kér. közs. főreál arra az elvi álláspontra
helyezkedett, hogy rajzmentességet nem ad, lévén az, aki rajzolni
nem képes, alkalmatlan a reáliskolára *) Tanulságos a Vll, kér.
István-úti áll. főgimnázium új épületének iskolaorvosi szempont
ból való méltatása, mint amely intézet a mai legmodernebb kívá
nalmak figyelembe vételével épült. Helyrehozhatatlan hibának látja
a szerző úr azt, hogy a pincéből csak annyi készült, amennyi a
fűtés elhelyezése szempontjából feltétlenül szükséges. A több
költséget, ha alá pinzézjk az épületet, kétféle módon lehetett
volna behozni, és pedig először a 3 emeletre szétosztott klozethelyiségeknek e pincékbe való összpontosítása által, mint ez fel
ügyeleti és tisztasági szempontból kívánatos lett volna; az ilyen
elhelyezést az iskolaépületek egyre növekvő költségei miatt szük
ségképen valónak tartja, ha nem sikerül a pincét még előnyö
sebben felhasználni. Másodszor célszerűbben, az ablakok alatt
lehetett volna a fűtőtesteket elhelyezni, míg jelenleg a folyosófal
mentén kellett ezeket felszerelni, miáltal sok meleg kárba vész
évről-évre. A pince ki nem építése miatt nincsen hely az iskola
fürdő számára, amire az 1000 tanulós iskolában nagy szükség
lenne. Úgyszintén nincs hely sem slöjd, sem a mintázás számára.
Hasonlóképen nincsen kiaknázva a padlás és a háztető; a lapos
játszótér a háztetőn tanítási és üdülési célokra kiváló haszonnal
lett volna. A függönyök valamennyi osztályteremben feleslegesek,
mert a tanítás ideje alatt nem süt be a nap.**) Oly hőmérők is
hiányzanak, amelyek a hőmérő állásának leolvasását a folyosók
felől is lehetővé tennék. A ruhákat nem lenne szabad modern
iskola épületben az osztályokba bevinni; a folyósokon elég hely
van 50—60 cm. mély vassodrony-szekrények elhelyezésére, oldalt
tolható ajtókkal, ahová a ruhát el lehetne helyezni. Munkájában
részletesen beszámol Juba dr. az iskolaorvos egy tanévi műkö
déséről. E jelentés valóban mintaszerű és például szolgálhat a
hasonló, meglevő vagy létesítendő iskolaorvosi jelentéseknek, (étn.)
*) Ezt az állásfoglalást annál inkább ki kell itt emelnünk, mert a benne
kifejezett elv — bizonyos mérvű fogyatkozás fenforgásának tekintetbe vétele —
az iskolák kiválasztásánál, a gyermekre nézve is elsőrangú fontossággal bír.
**) Ezt a gyógyped. intézetekre nézve is, ahová nap nem süt, annál
szívesebben aláírhatjuk, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a függönyök
nagy mennyiségű port vesznek magukba, ami az egészségre felette káros.
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Előadás a beszédhiák kór- és gyógytanából. Istenes
Károly kartársunk május hónapon sorozatos előadást tartott a
beszédhibák kór- és gyógytanából a budapesti szegényháztéri
óvónőképzőben. Előadásának tételei a következők voltak:
1. A gyermek beszédének fejlődése.
2. A gyermekkori beszédzavarok.
3. A gyermeki beszéd veszélyei és okai.
4. A beszéd helyes irányú ellenőrzése és fejlesztése az
óvodában.
5. A beszédhibák javításának módozatai.
E tételek ismertetésével kapcsolatosan különösképen arra
mutatott rá, hogy a beszéd milyen lassú s fokozatos fejlődésnek
az eredménye. Rámutatott egyben arra is, hogy ezen lassú s foko
zatos beszédfejlődés milyen sok veszélynek van kitéve.
Az óvónők teendőit (a beszédfejlesztést illetőleg) két cso
portba sorozta. Megjelölte elsősorban azokat a teendőket, ame
lyek azt vannak hivatva szolgálni, hogy a gyermeknél megelőz
zék a beszédhiba fellépését, avagy állandósulását. Másodsorban
pedig azokat a teendőket és eljárási módokat vázolta, amelyek a
beszédhiba megszűntetését eredményezik.
Az óvónők e kettős teendőjüket közvetlenül is, közvetve is,
érvényesíthetik. Közvetlenül a saját maguk hatáskörében, illetve
óvó- és nevelő munkájuk közepette lépten-nyomon; közvetvepedig az óvodán kívül, különösen a szülők körében felvilágo
sítások és tanácsadások alakjában.
Megemlékezett végül arról is, hogy a beszédhibák szem
pontjából milyen esetekben indokolt az orvosi beavatkozás, illetve
gyógykezeltetés.
A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület közgyűlése. A
Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület a múlt hó 30 án tartotta
lmrédy Kálmán dr. udvari taoácsos elnöklete alatt saját helyisé
gében rendes évi közgyűlését, melyen az egyesület vezetősége
beszámolt a múlt évi működésével.
Lapunk olvasó közönsége tudja legjobban, hogy ez a hazai
humánus intézményeink között páratlanul álló szervezet mily nagy
arányú munkásságot fejt ki hazánk vakjainak gyámolítása érde
kében. A gyámolítást ez az egyesület nemcsak a szó legneme
sebb és legkiterjedtebb értelmében gyakorolja, de céljait oly
emelkedett kultúrái magaslatról tekinti, amely elismerést és tiszte
letet kelt minden művelt ember lelkében. Gyámolít, de nemcsak
kenyér, ruházat adományok nyújtásával, melyek bármily eszmeien
emberszerető kezekből jönnek is, mégis csak leaiacsonyítók;
hanem az épérzékü emberrel egyenlő arányúnak tekintvén a vakot,
neveli, oktatja, munkát ad neki, életének reális alapot nyújt, erköl
csi célt tűz eléje és kifejlesztvén ezáltal benne a normális ember
önérzetét, lehetővé teszi neki is az élet élvezését, a földi boldog
ság érzését.
12000 koronás költségvetéssel indult meg 1897-ben hivatása
útján a Vakok Önképző és Segélyező Egyesületéből született
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Gyámolító Egyesület s bérelt pincehelyiségben dolgozó néhány
munkásának 750 koronát fizet ki az első évben munkadíjakként.
A gyámoltak száma azonban évről-évre emelkedik, a helyiségek
tágulnak, az iparágak megszaporodnak s mikor az állam hatal
más támogatása új tető alatt állandó otthont ad az életerős intéz
ménynek, ez kiterjeszti működését a vidékre, megmozgatja az
egész ország társadalmát, egymásután létesíti szerveit az ország
résznek gócpontjaiban, a központi foglalkoztatóban szélesebb
alapokra fekteti az ipari és a szellemi oktatást, megkezdi a gyermek
vakok oktatását, a felnőttek számára önképzőkört létesít, meg
erősíti a vakok társas körét, könyvtárt alapít és végre az elaggot
tak és munkaképtelenek számára menedékházat létesít; úgy hogy
1910-iki eredmény számlájának végső összege már 328 000 koro
nát mutat, mely keretben mintegy 400 vakot gondoz s egyedül
a budapesti foglalkoztatóban 43000 korona munkadijat fizetett ki
vak embertársainknak az utolsó esztendőben.
Jól tudjuk, hogy ezt a rohamos fejlődést az egyesület
magára hagyatva el nem érhette volna. Főtámogatója maga az
állam, a kultusz kormány volt és sokat köszönhetnek a vakok
annak, hogv ezen idő alatt ügyeiket ott közvetlenül dr. NáraySzabó Sándor államtitkár intézte. Az évi jelentést kezünkben tartva,
mégis kalapleemelve állunk az egyesület vezetősége előtt, mely
az emberszeretet feladatait ily magas nézőpontból tekinti s annak
megoldásában ily fáradalmat nem ismerő készséggel munkálkodik.
Az egyesület vagyona már kétszázezer korona, melynek
azonban sajnos, igen tekintélyes része a vakoktól készített ipari
árúkban hever. Ennek az állapotnak azonban részben maguk a
vakok az okai. Önmagukkal meghasonlott emberekre hallgatva,
a gyalogjáró szélén árult lapok lelkiismeretlen hírvivőivel meghurcoltatták az egyesületet és annak vezetőségét miáltal a vakok
készítményeinek kelendősége csökkent. Vajha mihamarább lehe
tővé válnék, hogy az egyesület nyugodtan teljesíthesse nagy tár
sadalmi és nemzeti misszióját.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógiára“ elő
fizettek: Siketnémák int. Eger 10, Frey József Bpest 10, Gyógyped. psych laboratórium Bpest 10, Zemkó Péter Bpest 5, Reichel
Lajos Misérd 5, Blum-féle intézet Pelsüc 10, dr. Szily Adolf
Bpest 10, Hochrein Lajos Budapest 10, Kelemen Ignác Bpest IC,
Schreiner Ferenc Bpest 10, Simon József Bpest 10, Zádor Endre
Temesvár 10, Zsembay Ferenc Bpest 5, Szépfalusi Ferenc Bpest
5, Stoff János Nagyszőllős 10, Siketn. int. tanári kara jolsva 10,
Pákán Árpád Jolsva 5, Kábán József Kolozsvár 10, dr. Szőts Elek
Bpest 10, Fizáry Bódog Bpest 5, Supka Károly Bpest 5 K.
Budapest, 1911. junius 6.
A kiadóhivatal nevében
É ltes flátyás,
pénztáros
Vili., Mozsonyi-utca 6.
Bichler Y. könyvnyomda, Budapest. 111., Lajos-utca 94. sz.

Hangképzés — beszédtanítás.
Tulajdonképpen nem képezzük a hangokat. Az elnevezés
tehát nem egészen találó, de már annyira megszokottá vált, hogy
teljes polgárjogot nyert. Szolgai fordítása volt a német Lautbildungnak, de hát a ténykedés kifejezésére nem találtak a magyar
ban alkalmasabb elnevezést s megmaradtunk mellette.
Most a tanév elején az első osztály vezetőjének elég gon
dot okoz, hogy mi módon csaljon ki hangot a néma gyermekből
s mi módon adja meg a hangnak azt a színezetet, amely a beszéd
nél megkivántatik. Talán nem végzek felesleges munkát, hogy ha
e feladatnak nehézségeit ecsetelem s egyúttal rámutatok azokra a
módokra, melyek, szerintem, a nehézségeken átsegíthetnek ben
nünket.
Előbb azonban jöjjünk tisztába egy dologgal. A folyékony
beszédben a hangok sohasem jelentkeznek úgy, mint ha maguk
ban ejtetnek ki, vagy megfordítva: önmagában a hang színezete
sohasem olyan, mint amikor más hanggal kapcsolatosan ejtetik ki.
Ezt azt hiszem mindenki tudja, viszont azt is tudja, hogy két
egyént is alig lehet találni, akinek kiejtése, hangszinezése meg
egyezzék s mindennek dacára mind a kettőnek beszédje érthető
s tisztának mondható.
A beszéd érthetősége tehát teljesen független az egyes han
gok tiszta hangoztatásától, valamint a hangok egyforma színeze
tétől is. Végtére, ha az a-nál másodpercenként 1—2 rezgéssel
kevesebbet produkál a kis siketnéma hangszálaga, azért a hang
ból sem o, sem a nem válik s azért még a halló ember fülének
érthetővé válik a beszéd, mert a halló egyének beszédjében is
igen sokszor csak hozzávetőlegesen közelíti meg a kiejtett hang
a törvényszerű rezgési számot s tiszta kiejtés szempontjából még
a hallók között is gyakran találhatnánk kifogásolni valót. Ennek
dacára ezeknek az egyéneknek a beszédje is érthető, mert az
érthetőség nem a hangok feltétlen tiszta kiejtésétől, hanem inkább
a kifejezések szabatosságától függ.
Az érthetőség és tiszta kiejtés között különbséget teszek.
Tisztaság szempontjából kifogás alá eshetik a halló beszédje is,
bár érthetőség szempontjából teljesen kifogástalan lehet. Melyik a
fontosabb a mi szempontunkból ? Azt hiszem mindannyian egyet
értünk abban, hogy az érthetőség lényegesen fontosabb, mint a
tisztán artikulált beszéd, ha az a megérthetőség kellékeivel nem bir.
M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia .

U

2 J0

Hangképzés — beszédtanítás.

A hangképzés célját tehát én abban állapítom meg, hogy a
siketnéma beszédje legyen első sorban érthető s másodsorban a
kiejtése legyen lehetőleg tiszta. A mai eljárásunk szerint az első
követelményre kevesebb gond fordíttatik, mint ez utóbbira s külö
nösen a hangképzés fokán majdnem egyedüli célként a tiszta
kiejtés áll, míg az érthetőség háttérbe szorul. Azt mondhatná
valaki, hogy ez az állítás nagyon is önkényes, mert akinek tiszta
a kiejtése, annak a beszédje érthető is egyúttal. A valóság azon
ban az, hogy egyes szavak eléggé tisztán ejthetők ugyan ki, de
mihelyt két vagy három szóból álló mondatot kell kimondani, a
kifejezés hiányossága az érthetőséget semmivé teszi. Erről különben
majd a beszédtanítás során bővebben is megemlékezem, egyelőre
a hangképzésre vonatkozólag kívánok egyet-mást elmondani.
Schwartzer Antalnak, a kiváló siketnéma tankönyvírónak van
egy teljes következetességgel keresztülvitt elve a siketnémák beszéd
tanítását illetőleg.
A beszéd elemeiből indul ki. Az első tehát a hang. Aki a
hangokat nem tudja, az nem mondhat ki szót. (?) Az összes han
gok ismerete után következnek a szavak és pedig az emberi test
ből kiindulva, csoportok szerint az ismertebb, használatosabb
szavak. A szavak azonban a beszédben sohasem, vagy ritkán jelent
keznek törzsszavakként, hanem a legtöbbször ragozva. Meg kell
tehát tanulni a ragozást s a ragozás jelentőségét. Csak mikor
ezeket mind tudja a siketnéma, akkor szabad neki mondatokat is
tanulnia, tehát beszélnie.
Mikor némely intézet tanítási eljárását látom, önkénytelenül
is Schwartzer jut eszembe s 100 évvel vissza képzelem magam a
múltba. Különösen az első osztály tanítása teszi reám ezt a benyo
mást, amikor azt látom, hogy hónapokon keresztül 8—10 hang
nak s 10—15 szónak a kimondásával töltik az időt és pedig nem
is valami nagyon kevés időt s egyebet semmit sem végeznek.
Korántsem kívánom hibáztatni az osztályvezetőket s még
kevésbé kívánom őket megróni, csak nem helyeslem eljárásukat.
Fentebb említettem már, hogy az egyes hangok a szavak
ban máskép szineződnek, mint önmagukban. Ha azt figyelembe
vesszük s ha ennek a helyességét elismerjük, akkor arra a követ
keztetésre kell jutnunk, hogy a hangoknak önmagukban való han
goztatása sokkal csekélyebb fontosságú, semhogy arra olyan temér
dek időt használjunk fel, mint azt sok helyt teszik. Sokkal termé
szetesebbnek tartom, ha minden hang a megfelelő szóban rögzíttetik meg, illetőleg fejlesztetik ki.
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Első teendőnek a lélegzés szabályozását tartom s minden
óra előtt 10— 15 percet a lélegzetvétel gyakorlására kívánok for
dítani, Ez a gyakorlás együttesen történhet az egész osztállyal s
közbe-közbe meggyőződés szerezhető, váljon egyes gyermekek
tényleg vesznek-e lélegzetet s váljon ez a lélegzetvétel megfelel-e
a kívántnak. Azután játékszerüen a hangok kimondása következik
s ezzel eltelik az óra. Az első hónap úgyis játékkal és játékszerü
foglalkozással töltetik ki. Van tollfuvás, gyertyafuvás, tollszivás, a
gyertyalángnak a szívása, van nyitott szájjal erős lehelet, van
golyógörgetés a lélegzettel, a szegletes irónnak sima lapon való
fuvása és még számtalan hasonló játék, amely azonban mindig
a tüdő erősítését, a lélegzés szabályozását célozza. Hogy hangot
is kapjunk, van kiabáló játék, ugatás utánzása, a gégén, mellen
érzékelés után egyes hangok hangoztatása, de mindez játéksze
rüen, csak addig, amíg vele a gyermekek érdeklődését ébren
tarthatjuk.
Közbe a krétával vagy irónnal iratás. Egyes vonalak, egyes
alakok rajzolása tetszés szerint, vagy előírás után. Az első hónap
a szoktatás hónapja s ez inkább a gyermek lelkének meg
figyelésére, képességeinek megállapítására, sem mint rendszeres
tanításra használtatik fel. De már az első perctől kezdve a játék
nak is öntudatosnak kell lenni s azt a célt kell szolgálnia, amely
az első osztály feladata. Eszméltetni a gyermeket arra, hogy a
száj mozgásai értelmes beszédet jelentenek, amelyre figyelni kell
s hogy úgy a megértés, valamint a közlés is a száj mozgásai
útján történik.
Az első osztálynak igen fontos feladata van, amely nem
közönséges tudást igényel. Nem az elvégzendő anyag a nehéz,
hanem az a mód, amellyel elvégeztetik. Azt mondhatnám, hogy
a tanítás mesterségi része a hangok kicsalása, összetűzése, a
betűk íratása a mellékes cél, a főcél pedig az, hogy azt a jelek
kel értekező gyermeket az élőszó, a hallók beszédjének, közlési
módjának szükségességéről, nélkülözhetlenségéről meggyőzze, hogy
az a gyermek a kényszerűségét érezze annak, hogy szóval nyi
latkozzék meg. Ezt a célt alig-alig láttam az intézetekben kidom
borítva, inkább azt tapasztaltam, hogy minden kis nehézségnél
a jel közvetítéséhez folyamodnak s az eleven, valódi szemlélet
helyét egy jel tölti be.
Az előkészítés, tehát az első hónap vagy másfél hónap mun
káját a következőkben állapíthatjuk m e g :
1. A tüdő erősítése, a lélegzés gyakorlása, szabályozása.
14*
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2. A beszédszervek gyakorlása, a nyelv, az ajak, az egész
száj különféle, de nem erőltetett mozgásai.
3. Az első parancsok: állj fel, ülj le, köszönj, menj a he
lyedre megértése (de nem jelekkel, hanem közvetlen szemlélettel)
s azok begyakorlása.
4. Ugyanezek követelése, bármily kiejtéssel is, a gyermek
részéről.
5. Az írás előkészítése. Vonalak, alakok rajzolása.
6. Egyes hangok, szavak utánoztatása.
A tanterv heti 20 órát állapít meg, naponta tehát 3 óra jut
e foglalkozások elvégzésére. Tudom én azt, hogy nehéz ezt a
napi három órát kitölteni és pedig úgy kitölteni, hogy sem a
gyermek ne unatkozzék, sem a tanítója túlságosan ki ne fáradjon.
Nem is kicsinylem e munkát, mely értelmet, tudást, tapasztalatot,
türelmet követel s éppen azért alig-alig tudom megérteni, hogy
ezt a feladatot is tapasztalatlan s igen sokszor türelmetlen, kezdő
fiatal emberre bízzák, holott a legtapasztaltabb egyénre kellenék
bízni. Az az elv, hogy mindenki vezesse fel osztályát, szép lehet,
bár nem mindig a növendékek érdekében történik, de hogy az
első osztályt is beleszámították, ezt kevésbé helyeselhetem. Annyira
különleges feladata van az első osztálynak, hogy ezt bátran ki
lehetett volna venni az általános elv alól.
De ha nem történt meg s nem történik meg, számolnunk
kell a helyzettel.
Amint a fentiekből kitetszik, az előkészítés idejében hatféle
munkát végeztethetünk. A napi 3 órát tehát bátran ki lehet tölteni
elég változatosan és érdekesen.
A foglalkozás körülbelül a következő lehet. A gyermekek
helyeikre ülnek. Álljatok fel vezényszóra felállnak s imádkozzunk
szóra kezeiket összeteszik. Az ima elmondása után köszönjetek
szóra meghajolnak s akár pá, akár mindjárt jó reggelt, jó napot
szóval köszönnek. Természetes, hogy a gyermekek nem mondják
ki a szót, de hogy legalább szájmozdulatokat végezzenek, figyel
meztetjük őket a mi szájmozgásunkra. Utánozzák, úgy a hogy
tudják.
Ezután következik a lélegzési gyakorlat, fuvási gyakorlatok.
Igen helytelenül járna el az a kartársam, aki ebben a foglalkozás
ban túlságos rendszert állítana fel. Az egész ténykedésnek játékszerűnek kell lennie s az osztályvezető találékonyságának tág tere
nyilik.
15—20 perc elteltével az egyes hangok kimondása, illetve a
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szájállás utánzása következhet. Először a könnyebben érzékelhető
hangok p, t, a, u, f, h és azok összetételei azután, egyes szavak
kimondása vehető elő. Közbe a száj, nyelv különböző mozgásai
végezhetők. Amint a gyermekek figyelme lankadni kezd, részben
a falitáblán, részben a palatáblán vagy papíron huzatunk vonala
kat, alakokat stb. Az első óra ezzel el is telt A második órában
szemléltetés alapján némely tárgynak optikai képét adjuk, hogy
azt a gyermek a száj mozgásai után megismerje. Az asztal, szék,
tábla, Írón, kép, ablak, ajtó stb. optikai képét a szájról való olva
sás gyakorlása végett, tekintet nélkül arra, váljon a gyermekek
kellőleg utánozni tudják-e vagy sem, játékszerü foglalkozáskép
gyakoroljuk. A gyakorlás változatossá tehető. Megadjuk a szót,
a gyermek megmutatja a tárgyat, megmutatjuk a tárgyat, a gyer
mek utánozza úgy a hogy a szájállást. Ugyanezt a gyermekek
egymás közt is gyakorolják. Ily módon megtanulják egymás neveit
is. A cél nem az, hogy a gyermek a szót helyesen és jól tudja
mondani, hanem az, hogy arra eszméltessék, hogy gondolatait
szóval fejezze ki s ugyancsak a szóval várja a közlendőket is.
Hogy ez a foglalkozás sok türelmet, sok szeretetet igényel
s hogy ez a ténykedés korántsem folyik le oly simán, mint azt
leírtam, hogy az ember sokszor akadályozva van a megállapított
menet betartásában, azt, azt hiszem, felesleges is megemlítenem.
Hogy az osztályvezető hogyan tudja legyőzni a kezdet nehézsé
geit, azt tapintata, tudása, ügyessége állapítja meg.
Az első napok eredménytelensége azonban senkit se kedvetlenítsen el. Gondolja meg, hogy teljesen szokatlan foglalkozást
kiván attól a kis tudatlan gyermektől s legyen tisztában azzal is,
hogy teljesen tökéletes eredményt nem fog elérni. De legalább
megközelítheti a tökéletességet.
Ezeknek az előgyakorlatoknak folyamán kitapasztalhatja az ügyes
osztályvezető, hogy mely hangot tud egyes gyermek eléggé tisz
tán kimondani, mert átmenvén nem egyszer játékszerüen az egész
abcén s minden gyermeknél megjegyezvén a meglevő kész han
got, a tulajdonképeni hangképzés nehézségeivel eleve tisztába
jöhet s a nehézségeket eleve mérlegelheti. Amint a gyermekek
az intézeti rendet megszokták, amint tüdejük fokozatosan erősíttetett, amint kezük az írási előgyakorlatok végzése után kellőleg
ügyesíttetett, következik a rendszeres hangképzés.
Minő sorrendben vétessenek elő a hangok, ezt különösen
lényegesnek nem tartom. Ha nem osztálytanításról lenne szó, azt
mondanám, azzal a hanggal kezdődjék a tanítás, amelyet a gyér-
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mek legkönyebben tud kimondani. Tömegtanításról lévén azonban
szó, bizonyos sorrendet meg kell tartanunk. Maradjon meg az a
sorrend, amit a tanterv előír.
Nem tudom, hogy mennyiben felel meg az első osztály veze
tője annak a feladatnak, amelyet a fentiekben vázoltam. Az én
tapasztalatom szerint az intézetekben az első osztály tanítását sok
helyt nem ilyen szellemben végezik. Kényelmesen elhyezkednek
a székben, törülközőt fognak kezükbe, a kézitükröt szépen letörülgetik, a gyermekeket a padokba ültetik s vagy vonalakat, vagy
később betűket és szavakat másoltatnak s azután egyenként maguk
elé idézik a gyermeket, s fújják, fújják az á-t tüdőszakadásig. Közbe
hol a gyermek mellét verdesik, hol a vállát rázzák, hogy az á
valahogy kijöjjön a szorongatott lelkű gyermekből. Majt a tükröt
tartják eléje, a száját feszítik szét, nyelvét szorítják lejebb, integet
nek s szüntelenül várják, hogy természetes, csengő hangot kapjanak.
Vaijon csengő hangot lehet ilyen módon kifejleszteni?
Ezen a módon minden gyermekre 5 - 6 percnyi idő fordíttatik külön-külön. A többi másol, másol, egymással jelelget, szóra
kozik, míg a feddő szó, vagy a lábdobbantás néhány perc csen
det támaszt. Valahogy azonban meg van már az á. Jaj, de másnapra
újra kell kezdeni, mert a gyermek hangja rnég bizonytalan, csen
gése kétes, a hosszúság és rövidség, az időtartam, beosztás nem
megfelelő s addig bizony nem szabad más hangot fejleszteni ki.
S eltelik egy-két hét s a gyermekek egy — mondd egy hangot
tanultak meg.
Azt hiszik önök, hogy íorzképet rajzoltam ? Nagyon csalód
nak. Ez, sajnos, valóság, hála isten nem sok helyt. Lehet-e aztán
csodálkozni, hogy ilyen szakavatottság mellett a félévi vizsgálatok
alkalmával csak 8 —10 hang fejleszteteít ki, 10—15 szót tudnak a
gyermekek másolni és még ezeknek a jelentésével sincsenek
tisztában ?
Egy miniszteri rendelet a hangok kifejlesztésére 6 hónapi
határidőt enged. Abban a tűszerűben történt ez, hogy lehetnek
olyan körülmények, melyek ezen maximalis időt is indokolttá teszik.
Ilyen szakavatott vezetés mellett lehet-e azután csodálni, hogy
sokan még ennek — a magam részéről indokolatlannak tartott —
hosszú időnek elteltével is csak a hangok felét tudják kifejleszteni
s még 10 hónapi szorgalmas munka után is csak annyit képesek
elérni, hogy a gyermek, segítség mellett, 100— 120 szót tud úgy ahogy
kimondani, de mondat képzésnek hire sincs, gondolkozni s gondo
latot szóval kifejezni a legjobb növendék sem tud, sőt ennek a
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120 szónak értelmével sincs teljesen tisztában, pedig semmisem
zavarta az oktatás folytonosságát, s a növendékek átlagos képes
sége is megfelelő ?!
Szorgalmas munkát mondottam teljes meggyőződésből, mert
az én tapasztalatom legalább az, hogy ilyen, sajnosnak nevezhető
esetben is, az osztályvezető buzgósággal, lelkiismeretességgel dol
gozott. Nem a szorgalom hiányának tudom tehát be az ilyen
nagyon is szegényes eredményt, hanem a tanítási mód helytelen
ségének.
Nézzük csak milyen hibát követ el az ilyen osztályvezető.
Először is azzal, hogy külön ül, a kellő fegyelmezést, s a
figyelem ébrentartását mulasztja el. Lehetetlen egy gyermektől meg
kívánni, hogy órákon át csendben üljön, másoljon, vagy rajzoljon.
Önkénytelen is kitör belőle az unalom, vagy a foglalkozás utáni
vágy s mert helyén ülni kénytelen, a szomszédjával jelelget, vagy
az átellenében ülővel.
Fegyelemről itt tehát szó sem lehet.
(F o ly ta tá s a k ö v e tk e z ik .)

V akok között olasz földön.
Firenze.
Irta: K Irschenheuter Ferenc.

Róma és Nápoly intézetei után végre valami szép, valami
kedves, valami igazán értékes. Valóban sajátságos az a harmónia,
ami az olasz intézetek és otthonuk, a városok között megvan.
Az intézetről rá lehet ismerni a városra és viszont. S mert Itália
ősi metropolisai úgy külsőleg, mint a falaik közt folyó életet nézve
sok tekintetben oly élesen elütnek egymástól, az intézetek dolgá
ban is sablonról itt szó sem lehet.
Fia végig utazunk Németországon, a második héten már
unottan állunk meg az intézetek homlokzata előtt. Tudjuk, hogy
semmi újat nem látunk, nem hallunk. Mindenütt egy és ugyanaz
a szellem, irány, ugyanaz a módszer, ugyanaz a fölszerelés. A
nálunk járó idegennek sem kell Budapestből kimennie, hogy tanul
mányozza a magyar gyógypedagógiai oktatást. Itt is, egymás
kópiája minden intézet. És így van ez bizonyára mindenütt, ahol
a kultúrának valamely ága fokozottabb fejlődésében már meg
találta azt az utat, mely az ország és népe viszonyainak és egyé
niségének legjobban megfelel.
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Itália, az más.
Nápoly sürgő-forgó, tüzes, hangos élete nem ér rá a rész
letekkel foglalkozni. Bizonyos fölületesség, szeszély jellemez itt
mindent, kezdve a piszkos utcáktól a S. Martino világhíres kilátá
sáig. De azért mindent egybevonva, szép, mert egyéni, erős hatá
saiban harmonikus, szóval művészi Ilyen benne a vakok intézete
is. Külseje elhanyagolt, belül sem tiszta, munkájában hiányzik a
kellő gondosság. De vidám élet folyik falai között s a zenét a
művészi fokig kultiválják.
Róma a históriáé. Ódon romjai komorak, százötven Máriatemploma mindmegannyi ujj mutat az égre, istenimádásra intvén
állandóan az örökváros lakóit. Benne a vakok intézete sok száza
dos falai is egy szent hamvait őrző templomot zárnak körül,
ájtatos élet folyik köztük s a Braille-nyomó klasszikusokat nyomtat.
Milánó már közel van Középeurópához, modern. Intézete is
nagyarányú, világos, szellős s növendékeinek jórészét külön épü
letben már iparra oktatja.
A bájos Firenze, minden Itáliában utazó legkedvesebb állo
mása. A cinque-cento művészete tartja itt fogva a lelkeket, a rene
szánsz művészete, mely az újkor elején a múlt és jelen minden
szépségét kikristályosította, nyomja rá mindenre bélyegét. Szép itt
minden. A paloták patinájukkal is gondozottak, mindenen Ízlés,
az emberek is csendesebbek, még nyelvük is itt cseng legkelle
mesebben. Úgy érezzük magunkat, mintha mindig templomba jár
nánk. Ilyen hatást tesz az intézete is. Ami jót, szépet az olasz
szakoktatása nyújt, iit mind együtt találjuk. Szerény, de művészies
és praktikus építkezést, pazar berendezést, humánus nevelést és
fejlett oktatást, kellő harmóniában zenét és ipart s mindezt tiszta,
Ízléses, bizonyos ünnepies keretben.
Egy idegenforgalmi iroda útmutatása nyomán akadtunk rá
Karnay Árpád kartársammal a város keleti részében, a Via Colonnán. Reneszanszmodorú, egyszerű, nyerstéglakülseje, bár tetszetős,
egyáltalában nem árulja el belső díszeit. Utcafelőli frontja egy-, a
többi kétemeletes. A távollevő igazgatót egy fiatal kartárs helyet
tesítette, ki igen előzékenyen kalauzolt bennünket.
Amint az előcsarnokból a főfolyosóba léptünk, meglepetve
néztünk egymásra. Festett falak, színes, finom kockatéglaburkolat,
szőnyegek, pamlagok, a jóltevők karrarai márványba faragott mell
szobrainak egész sora. Mintha a Strozzi palota folyosóin járnánk.
Az igazgatóság fogadóirodájába vezetett először kollegánk.
Nagy terem, inkább szalon, mint hivatalos helyiség. Angol bőr
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bútorzat, vázák, a falakon Cipriani professzor elnök-alapító és más
alapítók olajképei. Mindmegannyi művészi alkotás. Oldalt az inté
zet egyik büszkeségének, Paciani Teréz zeneakadémiai tanárnőnek
zongoravizsgálata hatalmas vásznon Luzinitől. Találunk itt más
szokatlan és érdekes dolgokat is. Az intézetben használt minden
tanítási eszköznek egy-egy példáját, írópapirokat, írásokat, nehány
sikerültebb kézimunkadarabot, nyomtatványokat; úgy, hogy akinek
sürgős a dolga, dióhéjban itt látja az intézet egész működését.
Bennünket természetesen a részletek is érdekeltek.
A fogadó mellett van az igazgató magánirodája, a tanács
terem, a tanárok írószobája, valamennyi célszerűen és kényelem
mel berendezve. Nem hiányzik itt még a telefon sem. A díszterem
egyszersmind hangversenyterem orgonával és koncertzongorával.
A kápolna is igen szép. Selyemmel bevont falai és nemesfém
kegyszerei a jóltevők bőkezűségéről beszélnek.
Mielőtt a tanítási helyiségekbe indultunk volna, általános tájé
koztatást kértünk olasz kartársunktól. Az intézet 1866-ban alapult
épült, mint királyi intézet. Jelenleg 45 fiú- és 23 leánynövendéke
van, kik hat osztályba járnak, az internátusbán pedig négy cso
portba osztva vannak elhelyezve. (Az első csoportba az 1—-IV.
oszt. fiú-, a második csoportba ugyanezen osztályok leánynöven
dékei; a harmadik csoportba az V—VI. oszt. fiú-, a negyedik
csoportba pedig ugyanezen osztályok leánynövendékei.) Egy-egy
osztályba tíz-tizenkét növendék jár, fiúk és lányok vegyesen. Tíz
tanár foglalkozik velük, kik közül két zenetanár és az irodalom
tanára vak. A tanárok mellett kilenc apácát alkalmaznak asszisz
tensekként, ötöt a fiúknál és négyet a lányoknál, kiknek főteendő
jük az iskolán kívüli leckegyakorlás. A nővéreknek ily minőségben
való alkalmazását célszerűnek kell tartanunk még akkor is, ha
képzettségük hiányossága miatt munkásságuk kevésbbé intenzív.
A gyakorlóórákon való jelenlétük a fegyelmet és a növendékek
komoly foglalkozását feltétlenül biztosítja. A növendékek tizenhat
évig maradnak az intézetben hat éves koruktól fogva, tehát huszonkétéves korukig.
Lépjünk most már be egy osztályba. Tágas, világos, terem
nek is beillik. Hasonló praktikus iskolai padokat még sehol sem
láttam. Egy pad két tanulót fogad be. Alúl nyitott, úgy hogy a
gyerekek lába látható, de már a közepétől az asztaldeszkájáig
szekrényalakú. A szekrény ajtaja a pad asztaldeszkája, melyen a
növendék dolgozik; fölfelé nyílik, lecsukva vízszintes s mélyen
bevésett vályúval van ellátva a pontozó és egyéb eszközök befő-
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gadására. A pad szekrénye akkora, hogy a tanulók összes szerei
ket, könyveiket, írásaikat benne tartják; széles asztalrésze meg
olyan hatást tesz, mint egy íróasztal. Ülése az ismert mozgó ülés,
mely munka közben a helyes ülést biztosítja s a fölálló tanulót
nem feszélyezi. Az ily mintaszerű padokat csak az tudja kellőkép
értékelni, aki ismeri a tanulási szerek és eszközök folytonos ideodahurcolásából származó vesződségeket és kellemetlenségeket,
nem is említve a drága eszközök rongálását. Az iskolaszobák
padozata márvány, mely a nyári hőség ellen óv és a lehető leg
nagyobb tisztaságot biztosítja. Télen a padok alatt deszkarács védi
a növendékeket a hideg márványtól. íróasztalformájú a tanári
asztal is.
Tanítási eszközökkel való fölszereltség tekintetében a firenzei
intézet szintén fölülmúlja az eddig látott olasz intézeteket, bár oly
gazdagnak nem mondható, mint a budapesti királyi intézet. Külön
szertára nincs. Az eszközök az egyes osztályokban vannak elhe
lyezve.
Eszközei közül kiválik geometriai párnája. Hasonlít a Pablasek-MelI rajzpárnához, de négyzetalakú. A négyzetben egy-egy
360°-ra osztott körív domborodik ki, melyen kívül a fokjelzésekkel
és a kör középpontjával egy irányban vaskampók illeszkednek a
párnába. A középpontból zsinegek húzhatók és akaszthatok a
kampókba a rajzolandó szög nagyságának megfelelően. De rajzolhatók egész idomok is meghatározott nagyságú szögekkel. Az
egész szerkezet igen egyszerű, könnyen kezelhető és amellett,
hogy pontos, egyben stabil és tapogatható rajzot ad. A szögmértan tanulásánál föltétlenül jobban beválik, mint a nálunk is hasz
nált és teljesen az épérzékűek szerszáma mintájára készült szög
mérő. Ajánlatos volna egy darabbal kísérletet tennünk és siker
esetén, minthogy szabadalom nem védi, általános használatra sokszorosíttatni.
Föltűntek még kézitérképeik, melyek mindamellett, hogy gipsz
masszából készültek, igen tartósaknak mutatkoznak. Rajzuk töké
letes, alapjuk és keretük fa, moshatók. Egy-egy darab ára 5 —9
márka. Aljukon: Indesthaalth llzach. Kunz. Zürich — ismert cég
neve olvasható. Ugylátszik ezek Kunznak legújabb készítményei,
mert eddig még nem akadtunk rájuk seholsem, holott minden
tekintetben messze fölülmúlják Kunz papír kézitérképeit. Haszná
latbavételüket nálunk is csak ajánlani tudnám.
Számolásra a bécsi felszerelést használják olasz kiadásban.
Számai hosszabbak a bécsiénél, minek megfelelően a típusok sem
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négyzet-, hanem téglalapalakúak s így a sorok is távolabb vannak
egymástól. A szedőtábia és a tipustartó külön-külön darab, mint
a régi bécsinél. Célszerűségét nem voltam képes belátni. Hogy
két darabból van, az pedig határozottan hibája.
A zenei oktatás iránya is más itt, mint a többi olasz intézet
ben. Míg másutt mindenütt a zenekari hangszerek dominálnak, itt
csak zongorát és orgonát tanítanak, de már az első osztálytól
kezdve. Céljuk zongoratanííók és óraadók képzése.
Az intézet főiparága a kosárfonás, de készítenek porolókat
és ablakfüggőket is füzvesszőből. Foglalkoznak még kókusz- és
székfonással is, bár az utóbbi gyengén van képviselve. A kész
árúkból állandó kiállítást tartanak a folyosók üvegszekrényeiben.
Az iparágak tanítását, ép úgy mint a zenei tárgyak tanulását, már
az első osztályban kezdik.
Állandó kiállításuk van női kézimunkákból is. Szokatlan azon
ban, hogy horgoláson és kötésen kívül mást nem tanulnak.
Még a könyvekről kel! megemlékeznünk, mielőtt az interná
tusba mennénk. Az olaszok könyveit már többször dicsértem, itt
is csak jót és szépet mondhatok róluk. Papiruk acélszilárd, pont
jaik olyanok, mint a gyöngy. A könyvnyomó az intézeten kívül,
a város északi részében van. (S. Maria Novella 17.) Láttunk kéz
zel írott könyvet is. Ezeknek itt valamivel hosszabbra nyúlik az
életük, mint nálunk, mert a papírjuk sokkal jobb. Az egyik terem
ben egy leányka Mozartnak egy szerenádját másolta.
És most menjünk föl az internátusba.
Ami elsőnek szembeötlik, a tökéletes nemi elkülönítés nem
csak az épületben, de azon kívül is. A kertet az épület benyúló
szárnya két egyenlő részre osztja, mindegyiken árnyas fák és
játékhely, egyik a fiúk, a másik a lányok számára. Étkezés ideje
alatt sem érintkeznek a különnemű tanulók, mert a fiúknak is, a
lányoknak is külön-külön ebédlőjük van. Az ellátás igen jó és bő.
Ozsonnára hideg sültet és gyümölcsöt tálaltak. A bor általában
szerepel az olasz internátusok asztalán, ozsonnához azonban itt
láttam először bort osztogatni. A dohányzást ellenben tiltják. Az
ebédlőkben is, a konyhán is, mint mindenütt a legpedánsabb tisz
taság uralkodik, ami bizonyára a nővérek érdeme.
A hálótermek fölszerelése annyira pazar, hogy nevelési szem
pontból a magam részéről határozottan kifogásolandónak tartom.
A fényezett vaságyak sodronybetétjeit gyapotmatrác tetézi, ami a
vakoknak az elpuhulástól egyébként sem idegenkedő egyéniségé
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vei és szexuális életével nem egyeztethető össze. Az ágyak kere
keken és síneken tólhatók, ami tisztogatás szempontjából előnyös.
Minden ágy mellett éjjeli szekrény a szokott fölszereléssel. A fej
táblával ellátott ágyak között kaucsukszőnyegek védenek a már
ványszerű téglák hidege ellen. A tágas külön mosdó- és fürdő
szobák minden fölszerelése márvány és fayenc. Ilyen zsánerűek a
betegek szobái is.
Még az internátusi nevelés családias jellegéről kell külön
megemlékeznünk. A növendékek csoportonkint körülfogják a nővé
reket, akik járkálnak, beszélgetnek velük, olvasnak nekik, játszanak
velük. Hogy a takarékosságot is ismerik ebben az intézetben,
abból véltem következtetni, hogy úgy a fiúk, mint a lányok ruha
védő köpenyben járnak. (Avagy dísz ez is ?)
Egyben azonban mégis szegények.
Nagy szegénységet tapasztaltam a testi nevelés terén. A
díszes folyosókon, az elegáns termekben, az egészség szabályai
nak mindenben megfelelő és pompásan fölszerelt intézetben jár
kálva, egyedül az figyelmeztetett, hogy Olaszországban vagyunk.
Az épület tervezője a lépcsők karfáira kigyószerűen hullámzó vas
kapaszkodókat alkalmazott, hogy a szegény vakok könnyebben
fölvánszoroghassanak. Látva ezt, nem is vetjük szemére, hogy nem
épített nekik tornatermet. De kinek jut eszébe őt vádolni ? Hogy
hol voltak a tervezésnél a pedagógusok? Talán ők sem tartották
szükségesnek a tornacsarnokot. Elég a vakoknak ott lenn a folyosó
végén az a két mászórúd. S hogy a modern svédtorna se hiá
nyozzék, ott van mellettük a falon egy ripsztol. Még egy szál
kenderkötél s végeztünk a testneveléssel. Bezzeg jutott dupla gyapotderékaljra, kaucsukszőnyegre, puha papucsra.
De meg is látszik a viaszarcú gyerekeken. Hol vannak ezek
a mi kézenjáró, az udvar fái közt versenytfutó, hajadon fővel
szánkázó, görög-rómaimód birkózó, szárazizmú fiainktól!
Fordítsuk vissza tekintetünket ebből az irányból. Annyi szé
pet, jót, okosat láttunk e falak közt, hogy ez a disszonáns pont
szinte összeszorítja a szivünket. Hisz nem először tapasztaljuk,
hogy Olaszország tiflopedagógusai még nem fedezték föl a vakok
számára az életre nevelésnek achillessarkát.
Meghatottsággal léptünk ki a kapun. S míg a kanyargós
utcákon szótlanul haladva rendezgettem impresszióimat, a felséges
dómhoz értünk.
— Még ilyen szép intézetet nem láttam — fordultam útitár
sam felé.
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— Nem csoda, hogy itt láttad a legszebbet, hol századok
óta ilyen alkotások nevelik az emberek ízlését.
És míg bele nem fáradt szemünk, újból végig néztük a dóm
égbeszökő íveit, az emberi ész és munka e csodáit.

A vakok magyarországi intézeteinek Braillekönyvtára.
Irta: Herodek Károly.

Magyarországon a vakok Braille-könyvtára egészen új keletű
intézmény. A vakok budapesti országos intézete, melyet a dicső
emlékezetű József nádor 1826-ban alapított, igen későn, 1893-ban
kezdett a pontrendszerü írással rendszeresen foglalkozni; és ebben
az évben kapott engedélyt a minisztériumtól, hogy a tanítási
tárgyak sorába felvehesse a Braille-rendszerü írás tanítását. Voltak
ugyan az intézetnek tanárai, akik a Braille-rendszert már a 70-es
években teljesen ismerték és egyes növendékeket, akik a francia
nyelvet tanulták, ezen írásmóddal megismertették. Különösképen
Megyeri Károly tanár volt az, aki a Braille-rendszert ismerte és
arra magánúton a növendékeket tanította. Ugyancsak ő volt az,
aki 1887-től 1892-ig Braille-hangjegyek igénybevételével tanította
a zeneelméletet. Ebből az időből van is az intézet múzeumában
néhány francia leckéje fatáblákon domború szegekkel kiverve.
Megyeri Károly úgylátszik a Braille-rendszert már abban az időben
általánosítani akarta az intézetben, azonban igazgatója, mint egyik
hozzám intézett leveléből olvasom, ettől kereken eltiltotta, mondván:
„Ne ártsa magát olyanba, ami nem a maga dolga.“ Így aztán a
Braille ábcé szerint való oktatás 1893-ig szünetelt. 1893-ban az
intézetnek egyik tehetséges növendéke, Lovács József kezdett a
Braille-rendszerrel foglalkozni. Dr. Mihályik Szidor fia Mihályik
Elemér 1905. november hó 22-én küldött nyilatkozatában a Braille
ábécé bevezetésére a következő nyilatkozatot teszi:
„1. Tudomásom van arról, hogy Lovács József úr boldogult
édes atyámtól Mihályik Szidor dr.-tól, a vakok budapesti országos
intézetének igazgatójától, abban az időben, mikor Lovács József
úr az intézeti nyomdát vezette, megbízást nyert a magyar ábécé
betűit felölelő egyjegyű Braille ábécé szerkeztésére.
Ezen tény magában hordja annak igazolását, hopy ezen
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megbízás előtt egyjegyű Braille ábécé nem létezett, mert külömben
annak szerkesztésére szükség nem lett volna.
2. Tudomásom van arról, hogy Lovács József úr ezen
egyjegyű ábécé szerkesztésének megfelelt, láttam őt azon dolgozni,
sőt tőle a jegyek ismeretét én is elsajátítottam. Úgy, hogy ma
körülbelül 12— 13 év óta is emlékszem az egyes betűk írásmódjára.
3. Emlékszem rá, hogy a fennt vázolt megbízásnak Lovács
úr megfelelt, vagyis hogy édes atyám említést tett, mint elfogadott
ábécéről, mely az intézetben alkalmaztatni fog.
4. Tudom, hogy Lovács József úr által szerkesztett egyjegyű
Braille ábécé a kenyérkereső vakok kiállításán 1893-ban saját neve
alatt épen a Megyeri Károly úr által szerkesztett és kiállított
térképek és egyéb tárgyak mellett volt kiállítva és hogy a nevezett
úr akkor szerző jogaiban nem látta magát megsértve.“
Az a kérdés, hogy ki alkalmazta a Braille ábécét legelőször
a magyar nyelvre, élénk és értékes vitára adott alkalmat. Megyeri
Károly akinek a fentebbi nyilatkozatot bemutattam, hozzám intézett
soraiban az első magyar ábécét sajátjának mondja. Pécsi Gyula
egyházi karnagy pedig 1906. február hó 17-én a következő nyilat
kozatot állítja ki e tárgyban: „Lovács barátom téves információja
alapján tisztán az igazságért kénytelen vagyok őt figyelmeztetni,
hogy Lovács barátomnak Braille ábécé rendszere előtt (amely
1893 ik év elején jelent meg) már előzőleg 1887—88-ik évben
Beregi nevű növendék Megyeri Károly tanár úrtól megjelent Braillerendszer szerint könyvet írt, amely tényt bármikor igazolhatom.“
Ugylátszik, hogy Megyeri Károlynak tényleg volt egy magyar
ábécéje, melyet Lovács József 1906, márc. hó 11-én kelt levelében
elismerni látszik: „Lett légyen azonban Megyeri ábécéje akár két,
akár egyjegyű: azt határozottan állíthatom, miszerint azt hivatalosan
intézetünkben nem használták, csupán egyes növendékek tanulták
tőle magán utón.“ Ebből tehát kitűnik, hogy az első magyar Braille
ábécét Megyeri szerkesztette s azon aztán Lovács József változta
tásokat eszközölt, melyet hivatalosan el is fogadtak. Az első hiva
talosan elfogadott abc tehát Lovács nevéhez fűződik.
Ez az ábécé azonban nagyon rövid életű volt, mert mikor
1895-ben Pivár Ignác átvette az intézet vezetését, a Braille ábécé
ügye sem kerülte el figyelmét. A hivatalosan elfogadott Lovács-féle
ábécét, mely Paliasz nagy lexikonában is feltalálható, fonetikai és
nyelvészeti szempontból teljesen megreformálta és mindenben a
magyar nyelv természetéhez alkalmazta A vakok budapesti inté
zetének testületé éveken át nem tudott e kérdésben dönteni, mert
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időközben Mihalik József az intézetnek egyik tanára egynéhány
jegy ellen állást foglalt és jelentékenynek látszó érvekkel a maga
álláspontját a testületben plausibilissé tette. Nagyon természetes ilyen
formán a minisztérium is ingadozott, hogy melyik ábécét fogadja
el véglegesnek. 1901-ben e sorok Írójával elkészítette a Közérdekű
tudnivalókat, amelyben a végleges Braille ábécét közölni kellett.
Az intézet adminisztratív és tanulmányi ügyeit abban az időben
alulírott vezette; meggyőződvén arról, hogy a Pivár-féle ábécé a
célnak teljesen megfelel, azon legfennebb jelentéktelen módosítá
sokat kell eszközölni, melyek meg is történtek s a magyar Braillerendszerü ábécét a kultuszminisztériummal 1901-ben el is fo
gadtatta.
A teljesség kedvéért meg kell még emlékeznünk azon kísér
letről, melyet Roboz József az emberbaráti tanintézetek akkori fel
ügyelője a Braille ábécén eszközölt. Ez a kísérlet bár nem volt
új, abban állott, hogy a hosszú magánhangzók elé hosszítási jelet
alkalmazott, a kétjegyű mássalhangzókat pedig ugyancsak két jegy
gyei irta. Ez az ábécé azonban mint csak kísérlet maradt fenn.
Nagyon természetes, hogy ilyen előzmények után alig lehet
arról szó, hogy abban az időben a vakok részére Braille-könyvtár
létesíttessék. Igaz, hogy a kísérletezési időszak alatt készült egy
tankönyv, sőt egynéhány kézirat is, mert Pivár, dacára, hogy a
ábécéjét nem fogadta el, barátai és ismerősei körében az általa
megállapított Braille-rendszert terjesztette és a külföld példájára
előkelő hölgyeket igyekszik megnyerni, hogy a Braille ábécét sajá
títsák el és szépirodalmi munkákat másoljanak a vakok részére.
Ezen igyekezete azonban nem sok eredménnyel járt, mert úgy
gondolom, hogy 1897-ben átírt néhány kisebb munkán kívül több,
a vakok könyvtára részére nem készült.
A Braille-rendszerű írás és olvasás elsajátítása akkor vett
nagyobb lendületet, mikor a minisztérium 1901-ben az ábcét hiva
talosan elfogadta. Egymásután készülnek tankönyvek s az intézet
rohamosan igyekezett pótolni ama hiányokat, melyek évtizedek óta
fenállottak. Eleinte minden időnket a tankönyv-készítés foglalta le,
csak mikor ezzel már készen voltunk, gondolhattunk arra, hogy
a vakok könyvtárügyével behatóan foglalkozzunk.
A könyvtár fejlesztésére eddig fel nem ismert, igen hálás
anyagot nyertünk serdült növendékeinkben, főképen leányainkban.
Ugyanis 1906-ban serdültebb növendékeink részére önhépző-kört
létesítettünk, melynek szabályzatába bevettük, hogy a vakok köte
lesek a vakok könyvtára részére műveket másolni, ezen műveket
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olvasás végett időről-időre megkaphatják. Tehát a vakok könyvtá
rának alapítási ideje 190ö-ra tehető.
A következő évban a vakok részére Braille-rendszerű lapot
indítottunk Vakok Közlönye címmel, ügyekkor a lapban egy köz
leményt tettünk közzé, mely szerint kisded könyvtárunkból az érdek
lődő, az intézeten kívül álló vakoknak is nagyon szívesen adunk
könyveket olvasni. Csupán biztosítékul 1 koronát kellett befizetni
és a póstaköltségeket fedezni. Ilyenformán a vakok könyvtára
1907-ben vakok központi kölcsönkönyvtárává alakult át.
A könyvtár már az első évben a növendékek buzgólkodása
folytán a 100 kötetet meghaladta. A következő évben pedig a 300
kötetet megközelítette. Azóta évről-évre igen gyakran gyarapszik.
A f. évi gyarapodás körülbelül 4 —500 kötet. A vakok központi
kölcsönkönyvtárának ez idő szerint 1800 kötete van, mely 350 műből
került ki. Ebből 20 kötet a Hincze-féle nyomdai gépen Íratott s
tankönyvül szolgál, 1780 kötet pedig kézírással készült.
Nagyon érdekes, hogyan készül hazánkban a vakok könyv
tárának ügye. A budapesti központi köícsönkönyvtár könyvanya
gának legnagyobb részét az önképzőkör növendékeitől kapja. Az
önképzőkör növendékei ezt a valóban értékes munkásságot rész
ben nemes ambícióból végzik, részben pedig kisebb nagyobb
jutalmak fejében. Ugyanis az intézetnek vannak alapítványai, melyek
kamatjövedelme a könyvtár részére iró növendékek megjutalmazá
sára szolgálnak. Az 1910/11-ik iskolai évben 32 növendék megjutalmazására 264 koronát fordítottunk.
De vannak külső íróink is, még pedig a művelt hölgyek köré
ből. Ezek közül a vagyonosabb osztályhoz tartozók ingyen másol
nak, míg az arra rászorulók ívenként 5 fillért kapnak a másolásért;
a vakok ellenben 7 fillérért másolnak. A külső másolók munkáinak
díjazását befolyt adományokból és egyéb bevételi forrásokból esz
közöljük. Egyik jelentékeny bevételi forrásunkat az önképzőkör
növendékei által rendezett előadások jövedelme képezi.
A Braille rendszerű írás terjesztésében és a központi könyv
tár feljesztése körül hathatós segítő kezet dr. Szili Adolf egyetemi
tanár és szemorvos úr személyében nyertünk, aki a később meg
vakult intelligens egyéneket hozzánk küldi a Braille-ábécé megta
nulása végett. Dr. Szili a lapok útján is felhívja a közönséget, hogy
a vakok pontírását igyekezzenek megismerni es legyenek segítsé
gére a külföldiekhez hasonló nagyszabású könyvtár létesítésében.
A Braille rendszerű írásnak széles körben való terjesztésére
a közoktatásügyi minisztérium szintén minden lehetőt megtesz.
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Már az 1901-ben kiadott Közérdekű tudnivalókban megismerteti a
müveit közönséget a pontrendszerü írással és felhívja különösen
a müveit hölgyeket, hogy a vakok részére könyveket másoljanak.
1910-ben pedig e sorok írója összeállítja azon módozatokat, melyek
szerint a Braille-rendszerű írás könnyen elsajátítható és a minisz
térium anyagi támogatásával „A vakok Braille-rendszerü írásának
ismertetése“ címen kiadja. Ezt a füzetet az érdeklődőknek a vakok
budapesti intézetének igazgatósága ingyen adományozza.
Könyveink nagy része már az előbb közölt számadatokból
kitetszőleg is főképen kézírással készült. De reméljük, elkövetkezik
az az időpont, amidőn a nyomdát vehetjük igénybe és sok száz
számra készíthetjük a vakok könyvtára részére átírt munkákat. A
minisztérium máris megadta a lehetőséget, hogy egy modern sajtót
vásárolhassunk s a közel jövőben abban az előnyös helyzetben
leszünk, hogy intézetünk igen értékes és a kontinensen levő vakok
intézeteiben kevés helyen található nyomdai gépekkel lesz fel
szerelve.
A kölcsönkönyvtár nagyon természetes, állandó munkásságot
igényel, mert hiszen az ország minden részébe küldünk könyve
ket, továbbá kéziratokkal is mindegyre szaporodik. Gondoskodnunk
kellett megfelelő szakértő személyzetről, aki a kincstár ügyét intézi.
A kölcsönkönyvtár vezetője és lelkes irányítója, akinek e tárgyban
mindenkor maradandó érdemei lesznek, Iván József intézeti tanár.
A könyvkötészeti munkát Stenger György vak könyvkötő végzi,
ki mellé segédmunkásúl, egyben tanoncul egy növendék van
beoszta. A nyomdában pedig Szabó András vak ifjú van alkal
mazva, ki a Vakok Közlönyét nyomja, tanköny javítási munkálato
kat végez, továbbá, ha új tankönyvek nyomásáról van szó, azt
végzi.
A vakok budapesti országos intézete központi köicsönkönyvtárán kívül a vakokat gyámolító országos egyesületnek Budapesten,
a vakok kolozsvári intézetének, a lovag Wechselmann-féle intéze
tének, az ifjú vakok szombathelyi intézetének és a vakok miskolci
foglalkoztató-intézetének van a vakok részrére könyvtára.
A vakokat gyámolító országos egyesület Braille könyvtára
1903-ban létesült. Legnagyobb mértékben az egyesület a maga erejé
ből fejleszti a könyvtárt, valamint az egyesület által felkért nemeslelkü
hölgyek szívesek a könyvtár részére ügyszeretetből másolni. A Braille
könyvtár köteteinek száma 580, míg a müvek száma 207-et tesz
ki. A könyvtárt az egyesület kötelékéhez tartozó vakok használják.
Az egyesület évi költségvetésében a könyvtár gyarapítására 1000
M agyar G y ó g y p ed agógia.
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koronát vett fel. A másolásnak egy igen ügyes módja van beve
zetve az egyesületben, u. i. a felolvasónő diktafonba diktál egy
napra való munkát, melyet a vak leányok bizonyos díjazásért fel
váltva Braille gép segítségével leírnak.
A vakok kolozsvári intézetében a braille könyvtár 1903-ban
létesült s úri hölgyek gyarapítják. A könyvtár köteteinek száma
136 és 38 müvet tesz ki. A könyvtárt a jelenlegi és kilépett növen
dékek használják. A könyvtár fejlesztésére alapjuk nincs.
A lovag Wechselmann-féle intézetben 1908-ik év tavaszán,
mikor az intézet működését megkezdette, létesült a Braille-könytár
is. Ez idő szerint a kötetek száma 205; a müvek száma 80, mely
hez Írott katalógusuk van. A könyvtárt elsősorban az intézet növen
dékei használják, de mások is igénybe vették már. A könyvtár
részére a növendékek másolják a munkákat, olykor 3 4 úrhölgy
is gyarapítja. A növendékek közül különösen Egri Margit vak-siketnéma leány másolt igen sokat a könyvtár részére. Az intézetnek
külön könyvtár alapja nincsen.
Az ifjú vakok szombathelyi intézetében a könyvtár alapját
1905-ben vetették meg. A kötetek száma 25. A könyvtárt az
önképző-kör tagjai gyarapítják.
A miskolci foglalkoztató intézet csak a kezdet kezdetén áll a
könyvtár dolgában. 1909-ben létesítették s ma 18 kötetük van. A
könyveket az intézet gyámoltjai használják s ugyancsak ők igye
keznek azt gyarapítani. A könyvtár fejlődését akadályozta ez ideig
az a sajnálatos körülmény, hogy hiányoztak hozzá az anyagi
eszközök. Újabban azonban a Múzeumok és Könyvtárak országos
tanácsa jóvoltából 300 koronát kaptak. Ezáltal lehetővé vált, hogy
egy Hali féle billentyűs Braille-féle írógépet és egy megfelelő
könyvszekrényt vásárolhattak.
Mindezekből láthatjuk, hogy a vakok kőlcsönkönyvtárának
fejlesztése körül hazánkban még sok a tenni való. Azt is láthatjuk,
hogy a könyvtárügy csak néhány évre vezethető vissza. Hazánkban
nagyon természetes, ez az intézmény is akkor fog venni nagyobb
lendületet, ha a szükséges anyagi eszközök birtokában leszünk.
Mi sajnálattal tapasztaljuk, hogy előkelő hölgyeink között alig akad
egynéhány, aki ezen írásmód elsajátítására és müvek másolására
vállalkozik. Bizzunk azonban a jövőben s amilyen eredményeket
tudtunk aránylag rövid idő alatt elérni, azt hisszük, hogy ez a
munkásság az évek számának emelkedésével csak fokozódni fog.
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A siketnéma-intézeti tanárok és siketnémák
nemzetközi kongresszusa Rómában.
Olaszország politikai újjászületésének 50-ik évfordulója alkal
mából a folyó évben talán minden foglalkozási ág munkásait nem
zetközi kongresszusra hívták össze az olaszok. A siketnémák s
azok tanárai is tartottak kongresszust, amelyre az összes államok
siketnémáit és azok tanárait is meghívták. Közoktatásügyi kormá
nyunk a magyarországi gyógypedagógiai intézetek képviseletében
Berkes János előadót, továbbá Klis Lajos és Ákos István szakta
nácsi tagokat küldötte ki. Hozzájuk csatlakozott még Michelsz
Fülöp kartársunk is.
A kongresszus aug. 22—24. napjaiban tartatott meg.
Megvitatandó tételekül a következők tűzettek k i:
I A siketnémák tankötelezettsége.
Előadók: Emilio Tortosa Orero, a barcellonai siketnémaintézet igazgatója Spanyolországból, továbbá Francesco Micheloni
siketnéma, a földmívelésügyi minisztérium hivatalnoka Rómában.
11. A siketnémák psychologiai, physiologiai, jogi és gazdasági
helyzete.
Előadók voltak:
Dr. Giuseppe Montesano egyetemi tanár a psychologiai;
Dr. Tommaso Mancioli egyetemi tanár a physiologiai;
Dr. Salvatore Ottolenghi az egyetemi kórház igazgatója és
Giovanni Brunialti ügyvéd a jo g i;
Dr. Ernesto Scuri a nápolyi siketnéma-intézet igazgatója a
gazdasági tételé.
Hl. A szegény siketnémák gyámolítása.
Előadó Giuseppe Martinelli ügyvéd, a másik előadó nem
jelent meg.
IV. A siketnémáknak legalkalmasabb életpályák:
Előadók: Henry Gaillard siketnéma, közoktatásügyi minisz
teri hivatalnok Párisban és Salvatore Orengo siketnéma, hivatal
nok Genovában.
A kongresszus tanácskozásait az Angyarvárban tartotta. A
megnyitó gyűlésen Attilio Brunialti tanár, országgyűlési képviselő
elnökölt. Mellette jobbról Luigi Credaro közoktatásügyi miniszter,
balra Ernesto Náthán Róma polgármestere foglaltak helyet.
Külföldről aránylag kevesen vettek részt. Magyarországon
kivül hivatalosan vettek részt Spanyolországból: a madridi és bar
cellonai siketnéma intézet igazgatói, Hollandiából a Groningeni
15*
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intézet igazgatója és neje, Franciaországból ketten, Cubából 3-an,
Japánból 1, Ausztriából 1. Elmaradtak részben a kolerától való
félelmükben a németek, angolok, franciák, amerikaiak, sőt maga
Olaszország sem volt kellőleg képviselve.
A siketnémák közül képviselve volt Török, Német, Francia,
Spanyolország, Flollandia és Amerika.
A kongresszus megnyitása aug. 22-én délelőtt a szokott ünne
pélyességek közt folyt le. Az elnök nagyhatású s valóban szép
megnyitó beszédje után üdvözölte a külföldi képviselőket s a meg
jelent vendégeket. Érdekes volt különösen az a megjegyzése,
melyet önérzettel hangsúlyozott, hogy a külföldiek azt fogják tapasz
talni, hogy ők (az olaszok) nem beszélnek, hanem cselekesznek,
s arra utalta őket, hogy erről győződjenek meg saját maguk is.
Utána Credaarv miniszter köszönte meg az elnök üdvözlését s egy
úttal sikert kívánt a kongresszusnak. Majd Náthán polgármester
üdvözölte a kongresszus tagjait a város nevében.
Az elnök felhívására a külföldiek szólaltak fel. A magyarok
üdvözletét Ákos István tolmácsolta előbb magyar, azután francia
nyelven; végül olaszul éltette a siketnemák barátait. Az üdvözlést
látható tetszéssel fogadták a kongresszus tagjai s a szónoknak,
valamint a többi állam képviselőjének is kijutott a tetszés nyilvánítás
ból. A megnyitó gyűlés a választásokkal fejeződött be. A magyarok
közül a kongresszus alelnökéül Ákos István választatott meg.
Délután vette kezdetét a tanácskozás. A kogresszus tanács
kozásainak legfontosabb tétele, a siketnémák tankötelezettsége, élénk
vitát keltett. Első előadó Micheloni Francesco egy valóban kiváló
műveltségű siketnéma volt, akinek kívánalmai nem annyira nemzet
közi vonatkozásúak, mint inkább helyi érdeküek voltak s a tanköte
lezettség részletkérdéseire vonatkoztak. Majd a második előadó
(spanyol) tette meg javaslatait, melyek már általánosabbak voltak s
melyek némi módosításssl el is fogadtattak. Ákos Istvánnak is alkalma
nyílt, hogy röviden vázolja a magyar törekvéseket. Másnap a követ
kező tételek kerültek sorra, lassú menetben. Délután nem tartatott
gyűlés, mert 5 órakor a város látta vendégül a kongresszus tag
jait. Csütörtökön délelőtt (ez alkalommal Ákos István elnökölt) a
siketnémák jogi helyzete került sorra, mely isméi élénk vitát keltett.
Általában a tárgyalások a sok hozzászólás miatt igen lassú menetüek voltak. Hátráltatólag hatott még az a körülmény is, hogy a
beszédeket a jelnyelven tolmács fordította le a siketnémáknak, viszont
a siketnémák jelelését ugyanazon tolmács mondotta el élőszóval.
A megértés egy kissé nehezen történt. A hozott határozatokat szó-
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szerint csak akkor fogjuk közölhetni, ha azokat hiteles szöveggel
megkapjuk. Jelen alkalommal csak vázolni kívántuk a kongresszus
külső lefolyását s a szerzett benyomásokat.
Ezeket körülbelül a következőkben vázolhatjuk.
A kongresszus összehívói nem gondoskodtak kellő időben
arról, hogy a megvitatandó tételek a kongresszus tagjainak eleve
megküldessenek s azért a hozzá szólások hirtelen felvetődött meg
jegyzések lehettek csak. Azonkívül csak olasz nyelven nyomtatták
ki őket. A külföldiek, akik az olasz nyelvet vagy semmikép, vagy
nagyon kevéssé értették, nem vehettek részt intenzivebben a tanács
kozásokban. Ezek számára legalább a határozati javaslatokat kellett
volna francia nyelven megküldeni.
A hozott határozatok tehát kevésbé tekinthetők nemzetközi
eknek, mert a külföldiek inkább csak passiv (a spanyolok kivéte
lével, akik a nyelv rokonságánál fogva előnyösebb helyzetben voltak
a többiek felett) vettek benne részt, a megvitatásokban többnyire
az olaszok vehettek s vettek csak részt.
A siketnémák s azok tanárainak együttes tanácskozása, bármily
liberális is volt ez különben, mind a két félt erősen befolyásolta.
Különösen kitűnt ez a jogi helyzet megvitatásánál, ahol a siketné
mák közül többen a tanárok felfogását, mely a még tanításban
részesült siketnémáknál is aggályosnak látta a teljes önrendelkezési
jog megadását, rósz néven vették, s a teljes jog megadásának szük
ségességét hangoztatván azokkal erősen összetűztek.
Ha a nemzetköziség kevéssé domborodott is ki, a kongreszszusnak az olaszországi siketnémák ügyében nagyfontosságú hatá
rozatai nem maradnak eredmény nélkül. Ez a körülmény az olaszországi kartársakra nézve jelentékennyé teszi a kongresszust.
Meg kell még említenünk, hogy az elnök szerdán (23-án)
este vendégeiül látta a külföldi szakférfiakat s az egyesületek kikül
dötteit. A fehér asztal barátságos hangulatát az elnöknek francia,
német és olasz nyelven tartott szívélyes felköszöntője élénkítette,
melyre a visszhangot a külföldiek felköszöntőikben ugyanolyan
szívélyes hangon adták meg. A magyarok köszönetét Ákos István
tolmácsolta francia nyelven.
A teljesség kedvéért hozzá tesszük azt is, hogy a számos
üdvözlő távirat közt Magyarországból is 3 távirat érkezett. Egyet
a budapesti siketnémák-intézetének tanári testületé, a másikat a siketnéma-intézeti tanárok országos egyesülete, a harmadikat a Chazar
András siketnéma-otthon elnöksége küldte. A kongresszus az olasz
királyt is táviratban üdvözölte, amelyet a király kabinetirodai főnöke
útján igen szívélyes szavakban köszönt meg.
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Mint minden tanév végén, úgy a legközelebb múltban is
értesítő kiadásával adtak számot a magyarországi állami és államilag
segélyezett gyógypedagógiai intézetek 1 évi működésükről. A
legtöbb intézet nem kíméli a költséget és elég részletességgel
számol be mindenről, ami részint a fölöttes hatóságnak tudomá
sára hozandó, vagy a nagyközönséget érdekli. Intézeteink többnyire
társadalmi intézmények is lévén, főleg a nagyközönség érdeklő
déseinek felkeltése és jótékony támogatásának megnyerése szem
pontjából az értesítők jelentékeny hivatást töltenek be. Úgy látszik,
így vélekednek az intézetek igazgatói is s azért igyekeznek értesí
tőiknek mentői gazdagabb tartalmat adni. Azt az összeköttetést,
melyet az értesítők az egyes intézetek és a nagyközönség között
létre hoznak a Magyar Gyógypedagógia is méltányolja s azért
szívesen teszi szóvá s veszi szemlére ezeket a füzeteket.
Egy-két intézet, ahol részint a kezdet nehézségeivel, részint
pedig nagy anyagi bajokkal küzdenek, természetesen az idén sem
adott ki jelentést, hanem csak a minisztériumnak számolt be
működéséről. Nincs értesítője az ideges gyermekek alsó és közép
fokú áll. intézetének, az ifjú vakok szombathelyi intézetének, a
siketnémák egri és debreceni intézetének.
De nézzük az előttünk fekvő értesítőket egyenkint.
1.
A siketnémák szegedi intézete értesítőjének különös jelen
tőséget ad, hogy ez immár az intézet 10. évi működéséről számol
be. Vezető helyen Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár úr írt 3
oldalra terjedő cikket az intézet 10 éves jubileumáról, a tőle meg
szokott meleg szeretet hangján a gyógypedagógiai oktatásügy
iránt s elismeréssel adózva az ügy munkásainak s a siketnémák
szegedi intézetének. Az értesítő olvasói bizonyára nagy érdeklő
déssel látják az államtitkár úr szép sorait s erős buzdítást nyernek
belőle a gyógypedagógiai oktatásügy támogatására.
Második helyen az intézet keletkezésének és fejlődésének
története következik. Igen értékes adatokat tartalmaz ez a 10 év
munkájából. Elismeréssel sorolja fel a közlemény mindazoknak a
nevét, akiknek az intézet életre hívásában részük volt. Érdekes az
intézet fejlődését feltüntető statisztika is. Hogy 10 év alatt a növen
dékek száma 13 ról 156-ra emelkedett s hogy a növendékekre
fordított költségek most már a 24 ezer koronához közel járnak,
ezek eléggé tanúbizonyságok a kifejtett munka lankadhatatlansága
mellett. Az intézet fejlődése tényleg oly szép, hogy párját a hazai
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intézetek között alig találjuk. Megnyugtató lehet az Klug Péter
igazgatónak, hogy nehéz, fáradságos és ügybuzgó munkájának
ily szép eredményét láthatja. Felemlítésre érdemes a siketnémák
szegedi intézeténél, hogy itt az elmúlt tanévben már iparos tanonc
iskola is működött 8 növendékkel, a végzett leánynövendékek
részére pedig gépkötö foglalkoztató állíttatott fel, hol 14 siketnéma
leány dolgozott szép eredménnyel. Az a része az intézet értesí
tőjének, ahol az adományokról számol be, elég terjedelmes.
Látszik ebből, hogy az illetékesek sikeresen tudják a nagyközönség
adakozó kedvét felébreszteni az intézet iránt.
Az olyan szép sikerű múltat, mint a szegedi intézet elmúlt
10 éve, csak a legsikeresebb jövő követheti. Ezt mi szívből
kívánjuk is a szépen fejlődött intézetnek.
2.
Tíz évet jubilál a siketnémák jolsvai intézete is, mert ez
is 1901-ben nyitotta meg kapuit a siketnémák oktatásának. Az
alkalmat tudvalevőleg a váci orsz. intézet 100 éves jubileuma
szolgáltatta a jolsvai intézet létre jöttének. Az volt ugyanis a
szándék, hogy a siketnémák első magyar jóltevőjének, Cházár
Andrásnak emlékére, vármegyéje területén intézet létesüljön. így
jutott a gömörmegyei jolsvai intézet a „Cházár András“ intézet
névhez. Eleinte vakok oktatására is terveztetett, de ezzel a tervvel
fel kellett hagyni. Ügybuzgóság, szorgalom nem hiányzott a
jolsvai intézet vezetésében sem, lelkes pártfogói is elég számmal
akadtak s hogy fejlettség tekintetében mégsem állíthatjuk az ugyan
csak 10 éves szegedi intézet mellé, annak oka az intézet sajátságos
helyzetében keresendő. Jolsva és Szeged! említhető-e egy napon?
A felvidéki soványan termő megyék földje s az Alföld gazdag
rónája, mily nagy ellentét a kettő. Ha a siketnémák intézeteinek
anyagi szükségletei nem lennének, talán könnyebben tarthatnának
fejlődésben lépést egymással. De mily nehéz ezeknek az anyagi
eszközöknek megteremtése egyik-másik intézet keretében. No de
Jolsván sem maradt el teljesen az önzetlen és fáradságos munka
jutalma. Mint az értesítőben közzé tett szép megemlékezésben
olvassuk, a fejlődés ott is örvendetesen mutatkozik, különösen
az utóbbi években. Növendék szama volt már az intézetnek 62
is, az 1910/11. tanévben azonban csak 42 növendéket oktattak a
hat osztályban. Az adakozók, hagyományozók, segélyezők száma
is folytonosan emelkedőben van, ami az intézet anyagi nehézsé
geit lassanként eloszlatja. A 10 esztendőt azzal a bizonyos remény
nyel zárja le ez intézet, hogy a közel jövőben már új, a célnak

232

Intézeteink értesítői.

megfelelő épületbe költözhet s a közetkező 10 évre fényesebb
jövő nyílik számára. Adja Isten, hogy úgy legyen.
3. A siketnémák soproni intézete értesítőjében is történetet
olvashatunk. Ugyan még csak 8-ik évét élte az intézet, az a
körülmény azonban, hogy új díszes épülethez jutottak, alkalmúl
kínálkozott az intézet történetének megírására. A külsőleg is igen
csinos 3 emeletes épületnek a képét is megtaláljuk az értesítőben.
Sopron városa s mindazok, akiknek benne része volt, büszkék
lehetnek a szép alkotásra. Az intézet különben szépen fejlődött,
nyolc osztályú s új épületében már 71 növendéket részesített a
legutóbbi tanévben oktatásban.
4. A váci kir. orsz. intézet értesítője most is a szokott bő
tartalommal jelent meg. Az első rész a nevelő- és tanintézetről, a
másik rész az előkészítő-iskoláról, a harmadik rész pedig az inté
zetből kilépő növendékek gyámolításáról szól. Örvendetesen tudjuk
meg az értesítőből, hogy a Náray-Szabó Sándor dr. államtiikár
nevére létesített jubileumi alapítvány 5.273 korona 14 fillér öszszeggel teljessé lett és rendeltetését megkezdheti. Az alapítvány
kamatát minden év október 19-én, a jubileumi évfordulón oly
siketnéma ifjúnak adják ki ipari segély címén, aki az intézetet
végezte.
Az intézetben önképzőkör is működik már több év óta. Úgy
tudjuk a felsőbb osztályos növendékeknek ez jó hasznára van.
Másutt is megkísérelhető volna, ahol az intézet már 8 osztályú.
A váci intézetnek az elmúlt tanévben 181 növendéke volt
kik közül lő az előkészítő osztályba tartozott. Úgy látszik a pár
évvel ezelőtt kisérletképen létesített előkészítő teljes mértékben
megfelel a várakozásnak. A fejlettebb intézetek jól teszik, ha
mihamarabb gondolnak ily előkészítő iskola létesítésére.
5. A siketnémák budapesti intézetének értesítője terjedelem
tekintetében felülmúlja mindegyiket. Már a 20-ik tanévről számol
be az intézet a mostani füzettel. 152 rendes és 2 magántanulót
tüntet fel. A magántanulók a budapesti Intézet különlegességei.
Máshol nem igen találkozunk ilyenekkel. Az értesítő külön feje
zetet szentel a gyógypedagógiai képzőnek, melynek tudvalevőleg
gyakorlóiskolája is.
6. A siketnémák temesvári intézetében az elmúlt tanévben
nyolc külön osztályban 95 növendék tanult, az iparos tanonc
iskolában pedig 9 növendék volt. Az intézet helyiségei szűkeknek
bizonyultak, azért a tanév végén megkezdték azoknak kibővítését.
Az intézet különben az utóbbi években extensive is sokat fejlődött.
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7. A siketnémák kolozsvári intézete azzal tette nevezetessé
az elmúlt tanévet, hogy első esetben vett fel párhuzamos első
osztályt. Örvendetes, hogy a délkeleti országrésznek ez a nagy
körzettel bíró intézete végre a jelentékenyebb fejlődés terére
lépett s nagyobb számú siketnéma gyermeket igyekszik meg
menteni, mint eddigelé. Bár már 23 éve ál! már fenn az intézet,
azért még most is csak 6 osztályú 73 növendékkel. Iparos tanonc
iskolát is tartottak fenn 10 növendékkel. Reméljük, hogy 25 éves
jubileumára már a Vili. osztályt is megnyitja az intézet.
8. A siketnémák aradi intézetében a kiadott értesítő szerint
87 gyermek tanult 6 osztályban és a fiú- s leány iparos tanonc
iskolában. Fiú iparostanonc 12, leány pedig 5 volt.
9. A kecskeméti intézet értesítőjében nevezetesebb esemény
képpen azt találjuk feljegyezve, hogy a tantestület minden anyagi
támogatás nélkül iparos íanonc-iskolát létesített, amelynek már az
első évben 4 fiú és 10 leány tanulója volt. A leányok a varróiskola
növendékei közül kerültek ki. A rendes növendékek száma 84
volt az intézetben.
10. A siketnémák pozsonyi intézetének értesítője fedőlapján
büszkén viseli városának színeit. Ezzel is demonstrálja, hogy az
intézet a várossal összeforrt. Kevés helyütt is tanúsítanak nagyobb
érdeklődést és jóakaratot gyógypedagógiai intézet iránt, mint
éppen Pozsonyban. Bizonyság e mellett az is, hogy a legutóljára,
alig 6 évvel ezelőtt létesült intézet már is kényelmes és céljának
megfelelő helyiségbe vonulhat be, ahol 14 tanterem, tágas rajz-,
torna-, kézimunka- és slőjdtermek állanak rendelkezésre. A növen
dékek száma 72.
11. A siketnémák körmöcbányai intézetének értesítője szintén
az örvendetes fejlődésről számol be. Annyira kedvezően alakultak
itt az ügyek, hogy 1913-ra már új e célú épület nyeréséről remény
kednek. Körmöcbánya város áldozatkészségét minden esetre elis
merés illeti ezért. 8 osztályban 84 növendék tanult az intézetben.
12. A siketnémák ungvári intézetének értesítője helyes képeket
közöl a növendékek foglalkoztatásáról. Az érdeklődés felköltésére
minden esetre ez is célszerű. Hét osztályban 68 növendék tanult
az intézetben. A fiatal és nehéz viszonyok között élő intézet
fejlődésében ez elég tekintélyes szám.
(Folytatása következik.)
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A napi lapok és a sportsajtó terjedelmes cikkekben emlé
keztek meg azokról a birkózó, atlétikai és tornaversenyekről, melyek
a Vakok Kir. Intézetében a múlt iskolai év végén lefolytak.
Amerikában, amennyire az intézetek évi értesítőinek fotográ
fiáiból következtetni lehet, nem ismeretlen a vakok előtt sem a
küzdelem porondja, de Európa intézeteiben hasonló nyilvános
versenyek tudtunkkal eleddig még nem tartattak. (Angolországban
igen. Sőt a látókkal is versenyeznek. Cricket matchek. Szerk.)
A versenyek eszméjét Kirschenheuter Ferenc, az iparos fiúk
első tornász csapatának vezetője vetette föl, aki miután Herodek
Károly igazgató a legmelegebben pártolta az eszmét, még az
iskolai év derekán megkezdte a hozzákészülést.
Először csak kisebb szabású, főként tornászati produkciókról
és birkózásról volt szó. De amint kitavaszodott, megkezdődtek a
kísérletezések az atlétika terén is. Ennek gyümölcsei azonban
nagyon nehezen fejlődtek. A versenyszerű futás, indulásodé külö
nösen az ugrások és dobálások, az ezeknél alkalmazandó fogások,
fortélyok olyannyira egyéni dolgok, hogy sablonszerű tanításuk
csaknem lehetetlen. Az összes testgyakorlatok közül ezeknél leg
nehezebb a látási fogalmak pótlása. Alig is sikerült volna e téren
elérni eredményeket, ha segítségül nem jő az, ami a testedzésben
a leglényegesebb: az ifjúság munkaszeretete, lelkesedése, a vetél
kedés- és az egymás legyőzésének vágya; szóval azok a nemes
érzések és jellemvonások, melyeket a test kultusza ébreszt és
fejleszt.
Soha nem remélt, hihetetlen változásokat idézett elő a ver
seny kihirdetése. A tétlenségre hajló vakok, akiket eddig nógatni
kellett a gyorsabb mozgásra, szabad idejükben futnak, súlyt dob
nak, fogadnak egymással, hogy egy héten belül három centimé
ternél magasabbat ugranak, este alig akarnak megválni a tornasze
rektől s különórák tartására kérik tanárukat. Az egyik titokban
guggolásokat végez ágya mellett este és reggel, hogy izmait a
távolugrásra erősítse, a másik belesoványodik az erős tréningbe.
Az eredményekről aztán az évvégi versenyek számoltak be,
melyek csekély eltéréssel a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve a
Magyarországi Testedző Egyesületek Szövetségének versenyszabá
lyai szerint bonyolíttattak le.
A birkózó verseny jún. 8-án folyt le az intézeti tornacsarnok
szőnyegén. Általános sportszempontól ebben a sportágban nyúj-
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tották a legérdekesebbet, ami természetes, mert a görög-római stilü
birkózás elsajátítása a vakoknak különösebb nehézségeket nem okoz.
A versenyben húsz növendék vett részt, tiz súlycsoportba osztva.
Az eredmények a következők:
Könnyűsúlyúak csoportja 50 kg.-ig. 1. Lengyel Mihály. 2. Schafiarszky
Károly.
Közepes súlyúak csoportja 5 0 -5 5 kilogrammig. 1. Kirchner Mihály.
2. Racskó Lajos.
Néhéz súlyúak csoportja 55 kg.-on felül. 1. Pobuda József. 2. Németh
Menyhért.

Különösen a nehézsúlyúak helyezettjei oly pompás formát
mutattak, hogy bármely országos versenyen megállnák helyüket.
Az elsők ezüst-, a második helyezettek bronz-emlékérmeket kaptak.
Június 18-án, az évzáróünnepek előtt folyt le az atlétikai és
íornaverseny az intézet játékterén, melyet a szülők és vendégek
százai vettek körül. Sporttársadalmunkat számos sportférfiú kép
viselte, köztük Csegedy Béla, dr. Speidl Zoltán és Luntzer György.
A fölvonulást komplikált szabadgyakorlatok követték, melye
ket húsz növendék végzett. A közönség a négy csúcsgyakorlatot
hangos tetszéssel fogadta. Az egyes versenyszámokró! a Sporthirlap főszerkesztője, dr Speidl Zoltán meglepő éleslátással a követ
kezőket írja lapjának június 26-iki számában:
,.A szabadgyakorlatok után a 45 méteres futás következett.
Páranként állottak fel egymástól tizenöt méter távolságnyira, hogy
össze ne fussanak. jDe hiába minden, ösztönszerüen követve a
lábdobogásból eredő hang irányát, szorosan egymás mellett érték
el a célfonalat. Sok futóversenyt, nagy bajnokok gyönyörű küzdel
mét néztem már végig, de ilyen izgalmasan érdekes futást még
nem láttam. Leírhatatlanul különös valami volt. Futás közben valami
rettenetes nagy lelki harc kifejezése tükröződött vissza arcukon. A
tőlük telhető legnagyobb gyorsaság kifejtésének, az ellenfél legyő
zésének vágya és a tájékozódás, a helyes irány betartása után
való kinos iparkodás vívott a belsejükben irtózatos csatát. A tájé
kozódás sokat emésztett fel a gyorsaság kifejtésére fordított ener
giájukból. Amint a kezüket előre nyújtva futottak, mintha meg-meg
álltak volna egy szempillantásnyira, hogy aztán annál elkeseredet
tebben vessék magukat a képzeletbeli cél felé. Igazán érdekes,
hogy a futók szabályos amerikai starttal tapsra indultak.“
„A hét és egynegyedkilós súly golyót az idén még nem a
sportszerű körből dobták, hanem tetszésszerinti helyről. Jövőre
megkísérlik a teljesen szabályszerű dobás megtanítását is.“
„Megkapóan érdekes szám következett ezután, a horláttorná-
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zás. A versenyzők ki-kilépve a sorból, a vakok ismert mozgásá
val, kezüket előrenyújtva, tapogatódzva közeledtek a korlát felé.
De amikor a korláthoz értek, hirtelen erélyes mozdulattal megragedták a korlát támfáját, mintha azt mondták volna: Most hatal
mamba vagy! És azután csodálatos biztonsággal, félelmetes vak
merőséggel tornásztak a két vékony szál lécen. Még kézállást is
csináltak. Igaz hittel mondhatom, hogy a győztes bármelyik torna
versenyen bátran részt vehetne.“
„A korláton és a földön csinált gúlák és csoportgyakorlatok
fejezték be az érdekes versenyt. Azokat is példás precizitással
végezték, örömmel és életkedvvel, úgy oda-odaverve a talpukat a
kavicshoz, mintha csak dacosan dobbantanának a mostoha ter
mészetnek.“
A verseny eredményei a következők.
45 méteres futás. 1. Neuhof László 7 másodperc (intézeti rekord). —
2. Lengyel Mihály.
Távolugrás helyből 1. Németh Menyhért 242 cm. (intézeti rekord). —
2. Beck Antal.
Magasugrás helyből. 1. Neuhof László 107 cm. — 2. Pobuda József.
Súlydobás. 1. Pobuda József jobb és bal kézzel 1356 cm. (intézeti
rekord). — 2. Horváth Ferenc.
Korlátverseny. 1 Beck Antal 18-5 pont. — 2. Györffy János.

A verseny végeztével az igazgató buzdító beszéd kíséreté
ben kiosztotta a zemlékérmeket, az elsőknek ezüst-, a második helye
zetteknek pedig bronzérmeket. A versenyeket a jövőben minden
évben megrendezik.

HAZAI HÍREK.
S zaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsa 1911. évi július hó 5-én, 7-én és 8-án tartott gyűlésé
nek tárgysorozata:
1. A gyógyped. intézetek jövő évi tanerőszükséglete.
2. A tanítóképző képesítő vizsgálatán felvett jegyzőkönyv.
3. Az 1. éves hallgatók alapvizsgálatán felvett jegyzőkönyv.
4. A snk. váci intézete ig.-nak a H. Nagy Sándor-féle hagyo
mány felhasználására tett javaslata.
5. A vakokat gyámolító dunántúli fiókegyletnek segély iránti
kérvénye.
6. Zádor Endre igazgató tanulmányúti progratnmja.
7. Borbély Sándor kérvénye nyelvalaktani füzeteinek kinyomatásához szükséges segélyért.
8. Pelsőc nagyközség felterjesztése a snk. jolsvai intézetének
Pelsőcre való áthelyezése iránt.
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9. A snk. szegedi int. igazgatóságának beszédhibások tan
folyama iránti felterjesztése.
10. Véglegesítés iránti kérvények.
11. Varga Gyula Géza ungvári sn. int. hitoktató szakvizsgá
latán felvett jegyzőkönyv.
12. A gyógypedagógiai intézetek tanévvégi jegyzőkönyvei,
a jövő évi órarendek, óradíjak.
13. Az intézetek tanévvégi vizsgálataira vonatkozó jelentések.
A szeptember 20-iki gyűlés tárgysorozata:
1. A gyógypedagógiai tanítóképző tanári testületének szep
tember 9-iki jegyzőkönyve.
2. A siketnémaintízetekkel kapcsolatosan működő iparos
tanonciskolák segélyezése.
3. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgatóságának typusos
számológépek beszerzése iránti felterjesztése.
4. Tasch Péternek személyes ügyére vonatkozó beadványa.
5. Medgyesi Jánosnak az esperantonyelv terjesztése iránt
beadott kérelme.
ó. A snk. szegedi intézete igazgatóságának Horváth István
szabadságolására és helyettesítésére vonatkozó felterjesztése.
7. A snk. körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságának jegyző
könyve.
8. A snk. jolsvai intézete tantestületének jegyzőkönyve.
9. A snk. körmöcbányai intézete tantestületének jegyző
könyve.
10. Az ifjú vakok szegedi int. tantestületének jegyzőkönyve.
11. A borosjenői intézet tantestületének jegyzőkönyve.
12. A budapesti áll. kisegítő-iskola tantestületének jegyző
könyve.
13. Az ideges gyermekek intézetének jegyzőkönyve s óra
rendje.
14. A snk. temesvári intézete gyámolító-bizottságának az
iparos-tanonciskolák olvasó- és tankönyveire vonatkozó felter
jesztése.
Kinevezések. A m. kir. vall. és közoktatásügyi miniszter úr
az 1911. évi 78.322. számú rendeletével Dávid Mihályt, Hribik
Aladárt, Fodor Istvánt és Horváth Istvánt a X. fiz. oszt. 3. foko
zatába, — az 1911. évi 80.073. számú rendelettel Vas Jánost,
Fáklya Károlyt és Tiffert Györgyöt a X. fiz. oszt. 3. fokozatába, —
Varga Róbertét, Szabó Gézát, Kovács Zoltánt, Jávor Gyulát a
XI. fiz. oszt. 3. fokozatába, — az 1911. évi 87.906. számú rende
lettel Vollmann Jánost, Zsutíy Bélát, Zengő Pétert, Szirt Jánost, Vas
Istvánt, Milassin Gyulát, Katona Gézát, Molnár Antalt, Ürmösi Jenőt,
Jónás A. Jenőt, Klampfer Ferencet, Fehérvári Sándort, Maár Jánost,
Szász Józsefet, Mayer Dezsőt, Kunsch Ferencet és Szép Józsefet
a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába nevezte ki. Kartársaink kinevezéséhez
őszinte szerencsekivánatainkat örömmel fejezzük ki.
Áthelyezések. A minisztérium a f. évi 89.739. számú ren
deletével az 1911/12. tanévre a gyógypedagógiai statusban Schrei-

238

Hazai Hírek.

ner Ferencet a siketnémák budapesti intézetétől az ideges gyer
mekek alsó és középfokú áll. intézetéhez, Pető Ferencet a siket
némák szegedi intézetétől a budapesti intézethez, Tasch Pétert az
ifjú vakok szegedi intézetétől a borosjenői intézethez, Tiffert Györ
gyöt a borosjenői intézettől a vakok budapesti intézetéhez, Veress
Lajost a siketnémák körmöcbányai intézetétől a debreceni intézet
hez, Varga Bélát a siketnémák váci intézetétől a jolsvai intézethez
helyezte át.
Az alapvizsgát tett gyógypedagógiai hallgatók beosz
tása. Az elmúlt tanév végén alapvizsgát tett gyógypedagógiai hall
gatók közül a minisztérium az 1911. évi 89.739. számú rendeleté
vel Zsemberi Józsefet a siketnémák váci intézetéhez, Pongrácz
Mihályt a siketnémák körmöcbányai intézetéhez, Kádas Györgyöt
az ifjú vakok szegedi intézetéhez, Gyovai D. Józsefet a siketnémák
szegedi intézetéhez, Sólymos Sándort a siketnémák jolsvai intéze
téhez, Supka Károlyt a siketnémák kecskeméti intézetéhez, Zsembai
Ferencet a siketnémák ungvári intézetéhez, Nagy Lajost a siket
némák kolozsvári intézetéhez, Ungermann Józsefet a budapesti áll.
kisegítő-iskolához, Sehmitz Mátyást a siketnémák temesvári intéze
téhez, Szépfalusi Ferencet és Fizáry Bódogot a siketnémák pozsonyi
intézetéhez osztotta be szolgálattételre s valamennyiüket állami
tanítói minőségben kinevezte.
Középiskolai tanári kinevezés. Dr. Vértes Józsefet a vallás
és közoktatásügyi minisztérium az ideges gyermekek alsó- és közép
fokú állami intézetéhez a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába rendes közép
iskolai tanárrá kinevezte.
Véglegesítések. A minisztérium a f. évi 87901. számú ren
deletével fiatalabb kartársaink közül a következőket véglegesítette
állásaikban: Hochrein Lajost a siketnémák budapesti, Berinza Ist
vánt a vakok budapesti, Kun Ernőt, Takáts Gyulát a siketnémák
soproni, Gábor Lajost a siketnémák szegedi, Góts Ottót a siket
némák kecskeméti, Dankó Istvánt, a siketnémák egri- és Szabó
Lászlót a siketnémák debreceni intézeténél.
Hallgatók felvétele. A gyógypedagógiai képző ösztöndíjas
hallgatóiul az 1911/12. tanévre a következők nyertek felvételt:
Zsenaty Dezső, Bárczi Gusztáv, Takáts József, Lengyel Gyula,
Bartha Jenő, Füzesi Árpád, Konrád György, Hajdú Lajos, Besse
nyei Elemér, Gogola Aladár, Schnell József, Fialkovits Gyula.
Felügyelő tanítók. A minisztérium megengedte, hogy a
gyógypedagógiai intézetek egynémelyikéhez a képzőre pályázott
tanítók közül 5 felügyelő tanítói minőségben alkalmaztassék. Ez
engedély alapján az orsz. szaktanács a siketnémák váci intézetéhez
Kákonyi Sándort, a siketnémák budapesti intézetéhez Z. Kiss Jánost,
a budapesti áll. kisegítő iskolához Leopold Rezsőt, az ideges gyer
mekek alsó és középfokú áll. intézetéhez Faragó Bélát, a boros
jenői gyógypedagógiai intézethez pedig Ruszvurm Kálmánt osz
totta be felügyelő tanítókul.
Hitoktatói vizsgálat. Az elmúlt tanév végén egyedül a
siketnémák ungvári intézeténél tartatott hitoktatói vizsga, ahol
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Vargha Gyula róm. kath. hitoktató szerezte meg a kiküldött min.
biztos jelenlétében a siketnémák hitoktatására a képesítést.
Az alapvizsgát tett gyógypedagógiai hallgatók alkal
mazásának új módja. A gyógypedagógiai képző 1. évfolyamát
végzett és alapvizsgát tett hallgatók eddigelé hivatalból osztattak
be gyakorlati szolgálattételre az egyes intézetekhez és neveztettek
ki áll. tanítókká. Mivel azonban ebből egyes esetekben az előzetes
szolgálati idő beszámítása s az illetmények megállapítása tekinte
tében félreértések keletkeztek, a minisztérium az 1911. évi 64.339.
számú rendelettel kimondotta, hogy a jövőben a gyógypedagógiai
intézeteknél az áll. tanítói állások pályázati folyamodványok útján
fognak betöltetni.
Gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam.
A f. évben június hó 26-tól július hó 27-ig tartatott meg ez a
tanfolyam a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelőintézetben és
az áll. kisegítő-iskolában az előző évek gyakorlata szerint. Elő
adókul dr. Ranschburg Pál^ egy. m. tanár, dr. Rejtő Sándor orvos,
Berkes János igazgató és Éltes Mátyás igazgató szerepeltek. Részt
vettek a tanfolyamon: Juvancz Iréneusz budapesti áll. főreáliskolai
tanár, Boros Lőrinc, Fejér Domokos, Jánosy Imre, Novák Rózsi,
Jónás Géza, Mézes János budapesti, Benedek Béla ózdi, Filipovits
Rózsi kaposvári, Fliegler Julianna pásztói, Hajdú Mária, Radványi
Erzsi, Vagner Sándor győri, Hollitzer Nándor kolozsvári, Jancsó
Margit pelsüci, Kubányi János, Telkes Alfréd brassói, Maurer
Mihály temesvári, Mazurek Irma újkigyósi, Ritoók Sándor nagy
szalontai, Sárkány Pál kecskeméti, Sztricha Sándor szegedi oki.
tanítók és Schul'eisz Izabella az ideges gyermekek áll. intézete
óvónője. Az előadásokat valamennyien sikerrel hallgatták s tanul
mányaikról július 27-én a dr. Bielek Aladár min. biztos elnöklete
alatti vizsgálóbizottság előtt tettek tanúságot.
Szünidei tanfolyam. A beszédhibák javítására szolgáló áll.
tanfolyam vezetősége ez évben is tartott szünidei képesítő tanfo
lyamot a beszédhibák kór- és gyógytanából. A tanfolyamon 15
hallgató vétetett fel. Volt közöttük 1 tanítóképző-intézeti igazgató,
6 tanítóképző-intézeti tanár, 1 gyakorló iskolai tanító, 2 fővárosi
tanítónő, 2 fővárosi tanító, 1 áll. el. iskolai igazgató-tanító, 1 áll.
el. iskolai tanító és 1 tanítóképző intézeti nevelő. A tanfolyam
befejeztével — július hó 29-én — képesítő-vizsgálat tartatott. A
vizsgálatra jelentkezőknek mindannyian igen szép eredménnyel
vizsgáztak. A képesítő-tenfolyam hallgatói ez évben is meglátogat
ták a budapesti és a rákosszentmihályi gyógypedagógiai intézeteket.
Kézügyességi tanfolyam. A vall. és közoktatásügyi minisz
ter úr a nyáron június hó 22-től július hó 6-ig a budapesti és
váci gyógypedagógiai intézetek szaktanárai részére az iparművé
szeti iskolában kézügyességi oktatásra képesítő tanfolyamot rendezett.
A tanfolyam célja az volt, hogy azok, akik a kézügyességi
oktatást ellátják, egyrészt megismerjék a papírnak, a bőrnek, a
fának és a fémnek a gyakorlati élet kívánalmainak megfelelő fel-
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dolgozását, másrészről pedig, hogy e munkák — a művészi motí
vumok felhasználásával — az iparművészet szolgálatába álljanak.
Az iskolai kézimunkaoktatásról, a háziipar gazdasági jelentő
ségéről és az ipar művészeti hivatásáról dr. Czakó Elemér az
iparművészeti iskola igazgatója tartott tartalmas előadásokat. A gya
korlati részt Mihalik Gyula iparművészeti tanár vezette.
A tanfolyam befejezése után a készített tárgyakból a tan
folyam vezetői sikerült kiállítást rendeztek, amely élénken látoga
tott volt.
A tanfolyamon részt vettek: a váci siketnémaintézettől Vatter
Ferenc és Schaffer Mátyás, a budapesti siketnémaintézettől Derbész
Bertalanná, Medgyesi jános, Michels Fülöp, Lázár P á l; a vakok
budapesti intézetétől Kirschenheuter Ferenc; az áll. kisegítőiskolá
tól Frey József és Kelemen Ignác; a budapesti áll. gyógypeda
gógiai intézettől Faragó Géza, Szabó Károly, Török Gyula. Az
I. éves gyógypedagógiai hallgatóknak kötelező volt a tanfolyam
látogatása.
A tanfolyam látogatásáról mindenki bizonyítványt kapott.
A siketnémák jolsvai intézetéről. A „Gömöri Újság“ bán
olvassuk: „A jolsvai siketnémák intézetébe szeptember elsején
7 siketnéma érkezett Tahy József, Abaujtornamegye alispánjának
pártfogása következtében két vármegyei hajdú kíséretében. Októ
berben ismét 8 siketnémát küld a kitűnő intézetbe az emberbaráti
gondolkozásáról hires alispán, úgy hogy a bentlevők és a most
érkezettek után Abaujtornamegyében nem marad siketnéma gyer
mek (tanítás nélkül). Követésre és elismerésre méltó példa!“

K Ü L F Ö L D I SZ E M L E .
Az első tanfolyam kisegítő-iskolái tanítók számára
Berlinben. E címen Fuchs Arno berlini kisegítő-iskolái rektor 50
oldalra terjedő füzetet írt, amelyben a négy hétig tartó tanfolyam
lefolyását ismerteti. A tanfolyam elég népes volt, 28 berlini és 15
vidéki kisegítő-iskolái tanító vett benne részt. A előadásokat Fuchs A.
tartotta. Munkásságuk köre az ismert pedagógiai, gyógypedagógiai
szervezeti stb. kérdésekre, gyakorlati tanításokra, intézetek meg
tekintésére terjedt ki. Kiemelendő, hogy egy egész hetet szenteltek
az e téren megjelent jelentősebb irodalmi termékek olvasásának
és méltatásának, továbbá a kisegítő-iskolákban használatos kérdő
ívek és egyéb nyomtatványok ismertetésének. Ezekből a hallgatók
kivonatokat készítettek. A tanfolyamból hiányzott azonban az orvosi
rész, illetve a degeneratió orvosi méltatása és demonstrálása.
Enélknl pedig — az összes német szaklapok azt hangoztatják —
a tanfolyam hézagos volt. Mert bármily kiváló pedagógiai tudást
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nyújtanak is a hallgatóknak, azt biológiai és psychologiai ismere
tekre kell alapítanunk.
.
[¿n i)
Az órarend összeállítására vonatkozólag végzett igen erdekes
kísérletet egyik német psychologus tanító (Zeitschr. für päd. Psy
chologie). Általánosan elfogadott elv az órarendek összeállításánál,
hogy a tantárgyakat symetrikusan helyezik el a hét napjain, úgy
hogy ha pl. heti két földrajzi óra volt egy osztályban előírva, azt
eddig hétfőre és csütörtökre tették. Az újabb kutatások azt bizo
nyítják, hogy ez a beosztás nem gazdaságos eléggé. A tanuló
35%-kal többet nyer, ha azok az órák nem — mint eddig —
symetrikusan vannak napokra beosztva, hanem úgy, hogy az
egyik földrajzi óra hétfőre, a másik keddre, a harmadik ismét
hétfőre stb. essék. A gyermekek 35%“kal többet tudnak ez újabb
beosztás szerint, mintha ugyanazt az anyagot hétfő —csütörtök
hétfő stb. beosztás mellett tanítjuk nekik.
(ém.)
A 8-ik svájci konferencia május 26-án és 27-én volt
Bernben. Svájcban két egyesület működik a fogyatékos elméjűek
javára. A „schweizerische Konferenz für Erziehung und Pflege
Geistesschwacher“ a gyöngeelméjüek összes barátait és jóakaróit
magába fogadja, a másik a „Verband schweizerischer Lehrkräfte
für geistesschwache Kinder“ csak gyakorlatilag működő tanítókat
fogad be tagjai közé. Mind a két egyesület kétévenként közös
konferenciát rendez; amelynek első napján gyakorlati, a második
napján általános érdekű kérdésekkel foglalkoznak. Az elnöki meg
nyitóból megtudtuk, hogy Svájcban jelenleg 32 intézet áll fenn
gyöngeelméjüek részére, amelyekben 1911. március havában 1503
növendék volt elhelyezve. Ezek közt 54-6»/0 fiú, 45’40/0 leány.
62'3°/„ evangélikus, 37'3% kath. és 04 % más vallású. Az elhelye
zettek 80’3% képezhető, 197% a képezhetetlen elem. A 32 inté
zet között van 25 nevelő-intézet, 4 nevelő- és ápoló-, 2 ápoló-,
1 foglalkoztató intézet. Jogi helyzetére nézve 2 állami-, 1 községi-,
7 magán-, 4 jótékonysági intézet állami segítség nélkül, van ezen
kívül, 19 államilag segélyezett jótékonysági intézetük. Valamennyi
intézet paedagogusok vezetése alatt áll. Kisegítő-iskola van ^ 37
községben 91 osztállyal, 2009 tanulóval, ezekben 31 tanító es
65 tanítónő működik. Az előadások sorozatát a kézimunka
oktatásról szóló referátum nyitotta meg, amelynek két férfi és egy
nő előadója volt, mindannyian a kézügyességi oktatásnak kerti,
vagy mezei munkákkal való kibővítését sürgették, amint ezt már
több iskolánál meg is honosították. Ami a konferencián legélén
kebb megbeszélés tárgyát képezte az az internationális kongresszus
eszméje volt, amelyet 1915-ben akarnak megtartani Münchenben.
A gazdag tárgysorozat részletes ismertetését legközelebbi számunk
ban hozzuk.
_
.
(érrí)'
¿Johannesbergi értesítő. Említettük, hogy intézeteinket május
hó folyamán a Svédországban levő johannesbergi intézet igaz
gatónője tanulmányozta. Emlékül megküldötte intézetük értesítőjét,
amelyből érdekes képet nyerünk ezen intézet belső életéről. 142
elhelyezettük volt és pedig 77 iskolás növendék, 53 an a munka-

242

Vegyes.

osztályon foglalkoztak, 12-őt pedig csak ápolásra fogadtak be. Az
intézetben majdnem kizárólag csak tanítónők foglalkoznak a növen
dékekkel és pedig négyen teoretikus tárgyakat, öten kézimunkát
tanítanak; férfi csak kettő tanít, azok sem pedagógusok, hanem az
egyik slöjd-, a másik cipész mester. Az értesítőben 17 kép van,
minden osztály és csoport tanítónőjével együtt látható a képeken’
ez a növendékek érdekében van így, akik a jó képeknek bizo
nyára jobban örülnek s azokat többet nézik, mint a 17 oldalra
terjedő nyomtatott statisztikai anyagot.
(ém.)
Alsterdorf. Junius 17-én töltötte be dr. Sengelmann Mátyás
özvegye életének 80-ik esztendejét. Az intézet nagyérdemű alapí
tójának özvegyét, aki jó egészségnek örvend és állandóan az
intézeti elhelyezettek javán fáradozik még ma is, kedves ünnep
ségben részesítették az intézet lakói. Kiváltképen megható volt az
a jelenet, amikor az intézet egyik növendéke elszavalta dr. Sen
gelmann költeményét, melyet az 15 évvel ezelőtt neje nevenapjára írt.
Az intézet értesítőjéből megtudjuk, hogy junius 4-én
eddig kiderítetlen okból, tűz pusztított az intézetben. A gyógyít
hatatlanok osztályán tört ki a tűz és bár nappal volt, az épület
is csak egy emeletes, mégis nagy nehézséggel járt a szerencsét
lenek megmentése. Mert eltekintve attól, hogy az elhelyezettek
magukkal tehetetlenek s mindannyiukat kézben kellett lehordani,
a veszély nagyságáról sejtelmük sem volt: ugráltak, kezeikkel
tapsoltak a tűznyújtotta látványnak. Sokkal végzetesebb kimenetelű
lehetett volna az eset, ha a tűz pl. éjjel támad.
(ém.)

VEGYES.
Közgyűlés. A „Cházár András orsz. siketnéma Otthon“ tagjai
f. évi szeptember hó 17-én közgyűlést tartottak a siketnémák buda
pesti áll. intézetében, melynek legfontosabb tárgyát az alapszabá
lyok módosítása képezte.
Esküvők. Szentgyörgyi Gusztáv, Fürj Pál, Schaffer Mátyás,
Karnay Árpád és Fiedler Lajos kartársak a szünidőben tartották
esküvőjüket. Tartós boldogság kisérje az új párok életét.
Eljegyzés. Schmitz Mátyás karíársunk eljegyezte Mitschauk
Erzsiké kisasszonyt. Az új jegyespárnak boldogságot kívánunk.
Gyászhírek. Özv. Krenedits Ferencnét, a váci kir. orsz.
siketnémainíézet volt igazgatójának özvegyét f. évi augusztus hó
13 án kísérték örök nyugalomra a váci kir. orsz. siketnémaintézet
házikápolnájából. — Lázár Pál kartársunkat súlyos veszteség érte
édesanya halálával. — Dr. Bihari Károly kartársunk szeptember
hő 11-én temette el 24 napos kis leányát, Margitkát. — Pótolha
tatlan veszteség érte Várnái Zsigmondot, a körmöcbányai siket-
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némaintézet igazgatóját is, aki 16 éves József fiát temette el Kés»
márkon szeptember 15-én. Fogadják a gyászolók őszinte részvé
tünket.
Választmányi gyűlés. A Cházár András emlékünnepéllyel
kapcsolatban e hó 23-án Vácon tartja meg a siketnéma intézeti
tanárok orsz. egyesülete f. tanévi első választmányi gyűlését a
következő tárgysorozattal: 1. Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése.
2. Elnöki bejelentések. 3. Pénztárnok jelentése. 4. Szerkesztő jelen
tése. 5. Tagfelvétel, 6. Újítás a kézügyességi oktatásban. 7. A taní
tási kötelezettség ügye. 8. Indítványok.
Cházár András ünnepély. Az első magyar siketnéma-intézet
megalapítójának, a fenköltlelkű jólészi Cházár Andrásnak emlékére
évenként rendezi szokott emlékünnepélyt a jelen tanévben f. hó
23 án tartja meg a váci intézet tantestülete, melyre a magyar
siketnéma-oktatás munkásait és azok családtagjait szívélyesen meg
hívják. Az est ünnepi szónoka Klug Péter, a szegedi siketnémaintézet igazgatója lesz.
Szolgálati időnk redukálása. Közoktatásügyi miniszterünk,
akinek ügyünk és munkásai iránt tanúsított jóakaratát már tapasz
taltuk, a képviselőház 1911 június hó 16-án tartott gyűlésén a szol
gálati időre vonatkozólag a következő kijelentést tette: „De a szol
gálati időnek 35 évre való leszállítását tervezem a polgári iskolai
tanítóknál és a gyógypedagógiai intézetek tanítóinál részben azért,
mert csak sokkal később nyerik el képesítésüket, részben pedig,
mert különösen a gyógypedagógiai tanítók rendkívül terhes és
fárasztó munkát végeznek.“ Azt hisszük, hogy ezen kijelentés
mindnyájunknál a megnyugvás és biztató remény érzését kelti fel.
Egy néma szónok. Saint-Loupból írják ezt a különös dol
got. A város kereskedelmi egyesülete a napokban lakomát rende
zett amelynek ünnepi szónokai között szerepelt egy néma ember
is. A szónoki tehetségű némát León Balestran-nak hívják és művirág
nagykereskedése van a városban. Balestran úr szónoklatából ugyan
a jelenlevők egy hangot sem hallottak, de a magas intelligenciájú
néma ember olyan nagyszerű mimikával és olyan pompás magya
rázó gesztusokkal fejezte ki mondanivalóit, hogy „beszédét“ az
egész társaság tökéletesen megértette. A néma szónokot az egész
lakoma alatt ünnepelték. (Ez a közlemény „Az Újság“ 1911. évi
július 27. szsmában jelent meg. Szerk.)
A siketség és némaság az ókorban. A legutóbbi népszám
lálási adatok szerint hazánkban a tanítási korban levő siketnémák
száma meghaladja az ötezret. Ha ezzel szemben alig kétezer része
sül még rendszeres oktatásban, az elég szomorú ugyan, de ered
ménynek, ha csak negyed századdal tekintünk ís vissza, tisztes,
mert minden egyes irni-olvasni tudó siketnémával egy-egy hasznos
polgárt nevelünk az országnak. Nem érdektelen különben vissza
tekinteni az ókorra sem, hogy a tudomány terén a siketnémákra
vonatkozóan is elért órius különbséget szemlélteivé tegyük. A
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régi görögök és rómaiak a siketség és a némaság közötti okozati
viszonyt nem ismerték föl (hogy tudniillik a siketnéma azért néma,
mert siket s így a beszédet gyermekkorában hallás útján nem sajá
títhatja el.) Mindkét fogalmat rendszerint egymástól külön, teljesen
függetlenül használják. Úgy a siketséget, mint a némaságot beteg
ségnek tartották. Sokan azonban a siketséget fogyatkozásnak minő
sítették, a némaság okát pediga beszélőszerv valamelyes hibás
alkatában keresték. A némát képezhetetlensége miatt a szellemi
fogyatékossal és elmebajossal egysorba helyezték. Szabinus Maszszuriusz azt hitte, hogy a siketnémaság, úgy mint a legtöbb beteg
ség gyógyítható. Sőt Pliniusz a híres természettudós is ezen a véle
ményen volt. 0 a siketnémaságot fülbetegségnek tulajdonította.
Celzusz a némaságon operatív utou akart segíteni. ,.A nyelvfék
fölvágásánál — úgymond — arra kell ügyelnünk, hogy a szom
szédos ereket meg ne sértsük.eTamasztalataim révén mondhatom,
hogy ez az eljárás nem mindig vezet célra, amiből viszont az
következik, hogy az orvostudománz tuoja ugyan, mit kell ilyen
esetékben tennie, de nem tudja, mi lesz a beavatkozás következ
ménye.“ Mindezekből láthatjuk, hogy a siketnémaságon már a régiek
is akartak segíteni. Hogy rossz utón jártak, azon nem is szabad
csodálkoznunk. Laikus közönségünk még a XX. században se
képes a siketnémaságot illetően tiszta képet alkotni magának. (Ez
a közlemény a „Pesti Napló“ 1911. szept. ő. számában jelent
meg. Szerk.)
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógiádra elő
fizettek: Mlinkó István Eger 10, Benedek Ábrahám Budapest 5,
Szabó Géza Eger 10, Virga Lajos Eger 10, Vakok int. Szeged 10,
Vakokat gyám. orsz. egylet Budapest 10, Siketnémák intézete
Kolozvár 10, Éliás Jakab Arad 10, Knapp 1. Kálmán Gyarmat 5,
Góts Ottó Kecskemét 5, Scholtz Lajos Ungvár 10, dr. Kiasz Pál
Budapest 5, Jávor Gyula Debrecen 5, Iván József Budapest 5,
Kleits János Budapest 5, Kossovics József Budapest 10, Tóth
Zoltán Budapest 5, Pischinger Nándor Budapest 10, Fiedler Lajos
Budapest 5, Fodor Anna Budapest 5, Berinza István Budapest 5,
Vollmann János Budapest 5, Nagy Péter Kolozvár 10. K.
Budapest, 1911. szept. 6.
A kiadóhivatal nevében
Éltes Hátyás,

pénztáros
VIII., Mozsonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
Eötvös L. A küldötteket megkaptuk s lapunk legközelebbi számában
méltatjuk. — Sch. L. A cikket tárgyhalmaz miatt nem adhattuk. Kérünk
helyette szakcikket. Szíves üdvözlet.

Bichler I. könyvnyomda, Budapest. 111., Lajos-utca 94. sz.

Indokolás
az érzéki és az értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatá
sáról és gyám olításáról szóló törvényjavaslathoz.
Az érzéki és az értelmi fogyatékosok éppen olyan polgárai
az államnak, mint az épérzékűek és épelméjüek. Ebből önként az
következik, hogy épp oly jogos igényük van az iskolára is, mint
nekik.
Törvényeink sajnos e tekintetben még kívánni valót hagynak
fenn. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. csak az ép és egészséges gyer
mekeket kötelezi arra, hogy iskolába járjanak, ellenben az érzéki
és az értelmi fogyatékosoknak a 2. és a 3-ik §-ok határozataival
módot és alkalmat nyújt arra, hogy magukat az oktatás kötelezett
sége alól kivonják. így azután, ha a statisztikát megnézzük, azt
tapasztaljuk, hogy a hazánkban az 1910. évi népszámlálás adatai
szerint élő 22.126 siketnéma közül 16 intézetben csak 1465 siket
néma, 16.482 vak közül 5 intézetben csak 342 vak, 26.650 szelle
mileg fogyatékos és eskóros közül 4 intézetben és 6 iskolában csak
700 részesül oktatásban. A többi tudatlanul marad, elhagyatottan,
minden nevelés és tanítás nélkül nö fel, terhére van a családjának,
a társadalom gyámolítására, segélyezésére szorul, mint koldus vagy
mint a falu bolondja tengeti napjait, a társadalmi renddel és a
törvény szakaszaival nem egyszer kerül összeütközésbe.
A gyakorlati tapasztalatok pedig azt bizonyítják, hogy a
fogyatékos gyermekek, szakszerű nevelés és tanítás révén, alkalmas
iparosokká, kenyérkereső és adófizető állampolgárokká lesznek,
akik családot alapítanak és nemhogy segélyre szorulnának, de
segélyt nyújtó tagjai a társadalomnak.
Ennélfogva nemcsak az emberbaráti, hanem a közgazdasági
és társadalmi érdek is megköveteli, hogy ezek, a ma még mostoha
elbánásban részesülő egyének hasznos polgárokká neveltessenek.
Meg kell találni a módot, hogy lehetőleg minden fogyatékos egyén
tanításban részesüljön és megszerezhesse azokat az elemi ismere
teket, amelyek nélkül sem iparos nem lehet, sem más pályán nem
boldogulhat.
Ennek egyedüli módja csak az, hogy az 1868. évi népokta
tási törvény kiegészíttessék, annak az a hiánya, mely a siketnémá
kat, a vakokat és a szellemileg fogyatékosokat az iskola látogató
ié
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sától felmenti, illetve eltiltja, megszüntettessék és törvényhozásilag
kimondassák, hogy a tankötelezettség ezekre az érzéki és értelmi
fogyatékosokra is kiterjesztetik.
Ezt azonban csak különleges intézkedésekkel lehet elérni.
Mert sem a sikeínéma, sem a vak, sem a szellemileg fogyatékos
nem szerezheti meg az ismereteket a rendes iskolában. Ezeknek
a tanítási módja más, mint a normális gyermekeké. Ez a körül
mény azt is megköveteli, hogy a tanítók különleges képzésben
részesüljenek.
Másrészt a fogyatékosság szórványossága miatt még a nagyobb
városokban sem él annyi fogyatékos gyermek, hogy azokból egy
iskola létszáma kitelnék, szükséges tehát, hogy a fogyatékosok,
a fogyatékosságuk szerint az egyes vidékek központjaiba tömöríttessenek.
Ez azonban a taníttatás költségeit tetemesen szaporítja. Arra
való tekintettel pedig, hogy a fogyatékosság a szegényebb osztá
lyokat sújtja leginkább, akik a taníttatás költségeit fedezni nem
tudják, ismét gondoskodni kell arról, hogy azért ezek is részesül
hessenek kiképzésben.
A törvényjavaslat, összhangzásban a magyar törvényekkel
általában, ezeket a költségeket az állam, a törvényhatóságok illetve
községek és a társadalom együttes közreműködésével óhajtja elő
teremteni. Egyébként ugyanezek az elvek nyilvánulnak meg azok
ban a törvényekben is, melyek a fogyatékosok iskoláztatása érde
kében a külföldi államokban hozattak.
Utalunk e tekintetben az
Angolországban a siketnémák és a vakok tanítására vonat
kozó 1893 évi szept. 12-iki és a szellemileg fogyatékos és eskóros
gyermekek tanítására vonatkozó 1899 évi 32 t.-c.-re, valamint
az Anhalt hercegségnek az 1884 április 1-én az érzéki és
értelmi fogyatékosok;
a Badeni nagyhercegségnek az 1902 aug. 12-én az érzéki és
értelmi fogyatékosok;
Bajorországnak 1903 junius 4 én az érzéki és értelmi fogya
tékosok ;
Braunschweignak 1894 március 3-án az érzéki és értelmi
fogyatékosok;
Dániának 1880. március 23. a siketnémák, 1857. a vakok,
1902-ben a szellemileg fogyatékosok;

247

indokolás,

Franciaországnak az 1910. évben a szellemileg fogyaté
kosok :
Norvégiának az 1881 junius 8-án az érzéki és értelmi fogya
tékosok;
Németországnak 1911 évben a siketnémák;
Oldenburg nagyhercegségnek 1876 január 1.8-án a siket
némák;
Svédországnak 1856 május 29. a siketnémák és vakok 1908
junius 16-án a szellemileg fogyatékosok;
Schweiznak 1892 —1903. években az egyes cantonok részéről
általában a fogyatékosok; . . .
'
Szász királyságnak az 1873 évi április 26-ikí népoktatási tör
vény 3—4—5. §§. a fogyatékosok;
Szász-Weimár nagyhercegségnek 1874 junius 24-iki népokta
tási törvényben a fogyatékosok;
Szász-Coburg-Gothanak a népoktatási törvény 25. §-ában az
érzéki és értelmi fogyatékosok;
Szász-Meiningennek az 1887. febr. 18-án általában a fogya
tékosok;
Weimar nagyhercegségnek 1874 május 28-án a siketnémák
és vakok;
Würíemberg királyságnak az 1899. dec. 29. a szellemileg
fogyatékosok köteles oktatásáról szóló törvényekre és rendele
tekre.
Mindezek a törvények az állam hozzájárulását biztosítják az
intézetek fenntartásához többé kevésbé kiterjedt mértékben, sőt
Dániában és Svédországban az összes költségeket az állam fedezi.
Hazánkban a lakosság, a törvényhatóság egymagában nem
képes az intézetek fenntartására, hiszen még az elemi oktatás költ
ségei is tetemes állami hozzájárulást igényelnek.
A gyógypedagógiai intézeteknél egyedül az államot terhelő
költségek, melyek az egyes intézetek tanerővel való ellátásából
származnak, tehát tisztán a tanításból eredő költségek hozzávető
legesen a következő költséget, illetve a törvény életbelépte után a
következő költségtöbbletet okozzák.
A meglevő 16 siketnéma, 5 vak, 4 szeli, fogyatékos gyer
mekek számára szolgáló intézet személyi szükséglete az 1911.
évben 674.219 koronát tesz ki.
A törvény végrehajtása esetén a tanköteles korban levő 5351
siketnéma közül eddig tanításban nem részesülő 3886 siketnéma
16*
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gyermek számára még 260 tanerő szükséges átlag évi 3000 K
fizetéssel, összesen t e h á t .........................
780.000 K költséggel
Az 1163 vak közül tanításban még
nem részesülő 821 vak gyermek számára
még 55 tanerő szükséges átlag évi 3000
K fizetéssel..................................................
165.000 K költséggel
Az értelmileg fogyatékos tanköteles
korban levő 5830 gyermek közül oktatás
ban még nem részesülő 5130 gyermek
számára még 350 tanerő szükséges átlag
szintén évi 3000 K fizetéssel.................... 1,050.000 „
„
Összesen . . 1,995.000 K költséggel
Hozzászámítva ezen összeghez a je
lenlegi személyi járandóságok összegét . 674.219 K
az állampénztárt e cimen . 2,669.219 K
kiadás terhelné, melyhez hozzáadva még
a hitoktatásból származó s egyéb óratöbb
letek remélhető k ö ltsé g eit.........................
160.000 K
az állam hozzájárulása végeredményében 2,829.219 K volna
egyelőre, miután természetes, hogy ezen kiadások évek folyamán
az előléptetések folytán emelkednek.
Ha figyelembe vesszük azt, hogy ezen kiadások olyan egyé
nek munka és keresetképességét biztosítják, akik anélkül másokra
vannak utalva, mások munkaképességét csökkentik, mások kerese
téből élnek, akkor az emberbaráti érzésen kívül az önérdek is
arra sarkal, hogy ezt a keresetképességet mentül előbb elősegít
sük s mentül hamarabb tegyük lehetővé. Az az esetleges ellen
vetés, hogy a fogyatékosok tanítás nélkül is keresetképesekké vál
hatnak, mint az épérzéküek, a tapasztalat szerint nem állhat meg.
Mert a siketnéma tanítás nélkül a közlés és megértés eszközeit
meg nem szerezheti, anélkül pedig a halló és beszélő társadalom
mal érintkezni nem tud. A vak, látás hiányából kifolyólag, csak
különleges módon tanulhatja meg az ipart. A szellemileg fogya
tékos pedig a kellő műveltség hiányából, amit szintén csak külön
leges módszerü tanítás segítségével sajátíthat el, legfeljebb nap
számos munkára, teherhordásra válhatik alkalmassá.
A törvényhatóságok, községek s a társadalom évi kiadásai
szintén évi 2,000.000 K.-ra tehetők. Végeredményében tehát a
fogyatékosok tankötelezettségének a keresztülvitele évi 5,000.000
K tenne ki.
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A javaslat a szülőket nem kívánja teljesen felmenteni az el
tartás gondjaitól. Annak megítélése, hogy mennyiben képes erre
a szülő, az illetékes község elöljáróságának a feladata.
A javaslat egyes szakaszaira vonatkozólag a következők jegyez
tetnek m eg :
1. §. Az első szakaszban mondatik ki a fogyatékosok tan
kötelezettsége.
2. §. A törvényben kimondandó volt az, hogy a fogyatékos
ságnak mik az ismérvei, hogy e tekintetben visszaélés ne történ
hessék. A legtöbb törvény az elemi iskolában való képezhetetlenséget állapítja meg ismérvül s ehhez alkalmazkodik a jelen törvény
is, midőn úgy a siketnémák, valamint vakok s értelmileg fogyaté
kosok sorába azokat veszi fel, akik bár talán nem teljesen siketek,
vakok vagy értelmileg fogyatékosok, de fogyatkozásuk oly nagy
fokú, mely az épérzéküekkel való együttes tanítás eredményessé
gét kizárja.
3. §. A fogyatékosság megállapításának jogát legcélszerűbb
volt a község elöljáróságára ruházni, mint amely minden személyi
tekintet nélkül hozhatja meg határozatát. Az elöljáróságnak joga
van szakértők segítségét igénybe venni, különösen pedig a ható
sági orvosra hárul az a feladat, hogy kétesebb esetekben eldöntse,
váljon az illető gyermek külön intézeti nevelésre szorul-e, vagy
sem?
4. §. A fogyatékosok tanköteles korát általában mindenütt a
betöltött 7. évhez kötik. Ennek az az indoka, hogy a fogyatékos
gyermek legtöbbször testileg is hátramaradottabb, mint az épérzékü s a 6 éves korban, iskolai foglalkoztatásra még kevésbé
alkalmas. A tankötelezettség befejezésének ideje 15 éves korban
állapíttatott meg. Ennyi idő alatt a gyermek, ha egyébként tanításra
alkalmas, elsajátíthatja azokat az ismereteket, melyeket ezen szakasz
első bekezdése megkövetel. A 15 éves kort már azért is el kellett
fogadni, mert a gyermekvédelmi törvény a segélyre szoruló
szegény gyermekek nevelési és eltartási költségeit csak a betöltött
15 éves korig biztosítja. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a
vagyonosabb szülő, esetleg az eltartási díjat fizető község méltány
landó esetekben ne kérhesse azt, hogy a gyermek 15-ik életévén
túl is ne maradhasson az intézetben, mindaddig, mig a tanulmá
nyait befejezi. Viszont értelmesebb gyermek ezen koron alul is
megszerezheti az előirt ismereteket s miután gyakorlati életre való
nevelés a főcél, nem volna indokolt őt csak azért visszatartani,
mert 15, életévét még be nem töltötte,
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5. §. A tankötelezettség elrendelése maga után vonja, hogy
az annak eleget tenni vonakodókkal szemben kényszer is alkal
mazható legyen. A gyógypedagógiai intézetek is a népoktatási
intézetek közé tartozván, más rendszabályok megállapítása, mint
amelyek az 1868. évi XXXV11I. t.-c. alapján joghatálylyal bírnak,
nem látszott szükségesnek.
6. §. A szülők szabadságát nem lehet annyira korlátozni,
hogy gyermeküket okvetlen intézetben neveltessék. Azért meg kel!
engedni, hogy magán utón is taníttathassák. Azonban korlátlan
szabadság nem adható a szülőknek, hanem ki kell mondani, hogy
a magán utón tanuló gyermek nyilvános intézetben évente vizsgát
tenni köteles. És pedig nem tetszés szerinti intézetben, hanem az
ő körzetébe tartozó nyilvános intézetben.
7. §. A testileg vagy szellemileg gyenge gyermekeknek az
iskolába járási kötelezettség alói való ideiglenes felmentését biz
tosítani kell, miután az iskola az ilyen gyermekekkel szemben a
célját nem képes megvalósítani. Az ideiglenes felmentés jogát az
igazgatóságnak adja meg a törvény, miután az egy évi elodázás
veszélyeket nem vonhat maga után. A végleges felmentés jogát
azonban a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak kellett fentartani, nehogy esetleg egyéni befolyásolás érvényesülhessen.
8. §.— 13. §-ok nem szorulnak indokolásra.
14. §. A tanköteles kornak megfelelőleg a gyógypedagógiai
intézetek mindegyikének 8 évfolyamúnak kell lennie. Mert
azoknak az ismereteknek az elsajátítására, a melyeket az elemi
népiskolában is tanítanak s a melyeknek megfelelőt kell a gyógyp.
intézeteknek is nyujtaniok, 6 éves tanfolyam kevés volna. Sőt még
a 8 éves tanfolyamot is kevésnek kell tartanunk, tekintettel arra,
hogy a fogyatkozás sok esetben olyan súlyos mérvű, mely a gyer
meket a haladásban erősen gátolja. (Angolországban 7— 16, SzászMeiningenben 7— 16, Bajorországban 6—16, Norvégiában 7—17,
Franciaországban 6—16 éves korig állapíttatott meg a tanköteles kor).
15. §. A növendékek maximális létszáma évfolyamonként
általában 15-ben állapíttatott meg. Legtöbb államban 10 —12 a
növendékek létszáma osztályonként. A legnagyobb létszám meg
állapítása nem azt jelenti, hogy minden osztályban ennyi növen
déknek keli lennie, mint inkább azt, hogy ennél több nem lehet.
A tanítás individuális lévén, s minden gyermekkel külön kelletvén
foglalkozni, ennél több növendék sikeresen nem oktatható. Vala
mint az is kockáztatná az eredményt, ha két, bár szomszédos foko
zatú osztály egyesíttetnék egy tanító vezetése alatt. Ezért az osztály

Indokolás.

251

összevonások meg nem engedhetők s minden osztály számára
külön tanerő biztosítandó.
16. §. Az intézetek, mint népoktatási intézmények, tulajdondonképpen teljesen a községek, illetve a törvényhatóságok által
volnának létesítendők és fenntartandók. Mégis az oktatás egyön
tetűségének megóvása, másrészt az igy felmerülő tetemes költségek
megosztása szempontjából célszerűnek mutatkozott, hogy az inté
zetek évi kiadásaiból a törvényhatóságokat csak az úgynevezett
dologi kiadások (iskola épület, annak fűtése, tisztogatása, jókarban
tartása) terheljék. Meg kellett azonban állapítani azt is, hogy minő
növendéklétszám mellett köteles a törvényhatóság az intézet fel
állítására. Alapul az szolgál, hogy 2 —2 évenként való felvétel
mellett a 8 évfolyamú iskolában 50—60 gyermek tanítható, így
tehát, ha a törvényhatóság területén ilyen számban nem volnának
siketek, vakok, szellemileg fogyatékosok vagy eskórosok, amint a
statisztika szerint a vakok valóban kevesebb számban vannak, 2
vagy 3 törvényhatóság közösen tarthat fenn intézeteket. Esetleg
pedig bármely törvényhatóság, a másik törvényhatóság által fenn
tartott vagy magán jellegű intézetben helyezheti el a fogyatékos
gyermekeket. Az állami hozzájárulás minden hatóság által fenntar
tott intézetnél a tanerők fizetésében nyer kifejezést. Egy 8 év
folyamú, de 4 osztályú iskola dologi szükségletei legmagasabb
számítással évi 2000 koronára tehetők. Ennek a kiadásnak a fede
zéséről a törvényhatóság tartozik gondoskodni. Ezzel szemben az
állami hozzájárulás a tanerők fizetésének s az óraadók dijainak
révén legkisebb számítással 13.000 K-t tesz ki évente. Oly nagy
fokú segítség ez, melynél nagyobbat jogosan várni sem lehet.
17. §. Az intézetek felállításának határidejét meg kellett álla
pítani, annyival is inkább, mert e nélkül a törvény végrehajtása
illuzoriussá válnék. Rövidebb időpontot már csak azért sem lehe
tett megállapítani, hogy a kormánynak elegendő idő álljon rendel
kezésére a szükséges tanerők kiképzésére. Hosszabb időt viszont
azért nem lett volna célszerű kitűzni, mert az intézetek a felállítás
tól számított 8 év múlva fejlődnek csak ki úgyis teljessé, egy-egy
osztálylyal bővülvén évente. Egy-egy osztály felállítása, mint ezt a
hazánkban eddig szerzett tapasztalatok is igazolják, sem nagy költ
séget nem okoz, sem hosszú időt nem vesz igénybe.
A törvényhatóságnak a felállítást célzó intézkedései, hogy
akadálytalanul megvalósíthatók legyenek, szükségessé teszi e sza
kasznak azt a rendelkezését is, hogy az állam a tanerőt a kérvényezéstől számított egy éven belül kinevezni köteles. Ezen rendel-
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kezes nélkül megtörténhetik, hogy a törvényhatóság hiába állítaná
fel az iskolát, azt a tanerő hiánya miatt megnyitni nem volna
képes.
18. §. Az óraadó tanerők, hitoktatók, szakorvosok tisztelet
dijai a tanításokból eredő személyi természetű kiadások lévén, e
kiadásokat e törvény intenciója szerint az állam viseli.
19. §. Kimondandó volt a törvényben az is, hogy az egye
sületek és a magánosok által létesített intézetek is részesíthetők
segélyben. Miután egyrészt a törvényhatóságoknál is felmerülhet a
szüksége annak, hogy az épület felépítéséhez, de a dologi szük
ségletekhez is segélyre szorulnak és segélyt nyernek, másrészt az
egyesületek és a magánosok, tehát nem a hatóságok részéről fel
állított intézetek tanerőt nem követelhetnek, de fordulhatnak elő
olyan okok, amelyek a segélyezést indokolttá teszik, nem lett volna
célszerű tehát a segélyezésnek útját állani.
20. §. Hogy az államnak, mint legfőbb tanügyi hatóságnak
jogában áll intézetet felállítani, ez szinte önként érthető.
21. §. Az ingyenes népoktatás elvének megfelelőleg a taní
tást a gyógypedagógiai intézeteknél is ingyenesnek kellett tekinteni.
22. §. Természetes kötelessége a szülőnek, hogy gyermeke
ellátásáról, ruházatáról gondoskodni tartozik. Ez a kötelesség akkor
is fennáll, ha a gyermek más városban kénytelen tanulni. A fogya
tékosok számára nem minden községben lesz intézet, a szülők,
illetve az eltartásra kötelezettek tehát kénytelenek lesznek őket az
intézet székhelyére szállítani s ott elhelyezésükről, ruházatukról,
ellátásukról gondoskodni. A vagyonosabb szülő ennek a kötele
zettségnek megfelelhet, a szegényebb sorsú vagy vagyontalan
szülő pedig a
23. §. rendelkezései szerint illetékes községe részéről nyer
részleges, vagy teljes gyámolítást. Ez a rendelkezés teljesen meg
felel a gyermekvédelmi törvény intézkedéseinek, mely az elhagyottá
nyilvánított gyermekekre a jelenben is alkalmazásban van.
24. §. Az egyes intézeteknél nem volt célszerű ezen eltartási
költséget határozott összegben megállapítani. Minden törvényható
ság területén eltérő viszonyok lehetnek, amelyek indokolttá teszik az
eltartási költség alacsonyabb, vagy magasabb voltát. Legcélszerűbb
volt tehát az összeg nagyságának megállapítását, valamint annak
kezelését az iskolát fenntartó hatóságra, illetve a törvényhatóságokra
bizni. Ezen hatóság azután maga gondoskodik arról, hogy e teendőt
akár saját közegei, akár pedig a 30. §-ban megállapított felügyelő
bizottsággal végeztesse. Önhatalmúlag azonban, fennálló törvényeink
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értelmében el nem járhatván, a módozatokra nézve szabályrende
letet dolgoz ki s terjeszt az illetékes fölöttes hatóságához.
25. §. A díjak behajtása tekintetében a késedelmeskedésből
származható hátrányok elkerülése végett szükséges volt kimon
dani, hogy azok végrehajtás útján is behajthatók legyenek.
26. §. A legtöbb gyógypedagógiai intézetnél van egy, vagy
több magánalapítvány. Az illető alapítványtévő rendelkezéseit e
törvény épségben kívánja fenntartani.
27. §. Különösebb indokolásra nem szorul.
28. §. A fogyatékosok különleges oktatása különleges fel
ügyeletet kíván meg. A tanítás ellenőrzése, valamint a gyógypeda
gógiai intézetek ügyeinek elbírálása a már működő gyógypeda
gógiai intézetek országos szaktanácsának feladata marad. Ezen
szaktanács, mely a gyógypedagógiai oktatás minden ágazatában
működő, tapasztalattal biró tagokból áll, van hivatva arra, hogy
az úgynevezett szakfelügyelet teendőit ellássa s szakvéleményt
adjon, továbbá, hogy az oktatásügyet általában irányítsa. Az elemi
népoktatásban is kívánatos, hogy a tanítást az azzal foglalkozók
ellenőrizzék, a közoktatásnak ebben az ágazatában pedig a szak
szerű ellenőrzés egyáltalán nélkülözhetlen.
29. §. Természetes az, hogy ha valamely törvényhatóság a
saját területén élő fogyatékosok számára intézetet állít fel, úgy
annak az intézetnek a körzetét a törvényhatóság területe képezi.
Abban az esetben azonban, ha az egyes fogyatékosok száma cse
kély s 2 vagy több törvényhatóság egyesülni kénytelen, szüksé
gesnek mutatkozik, hogy a túlzsúfoltság, esetleg pedig a növen
dékhiány veszélyének elkerülése végett határozottan kimondassék,
hogy egyes intézetekbe mely törvényhatóság területén élő fogya
tékosok helyezhetők el.
30. §. A társadalom közreműködése a gyógypedagógiai okta
tás terén nem csak kívánatos, hanem elkerülhetlenül szükséges is.
Ez a közreműködés a felügyelő-bizottságok révén érhető el leg
inkább, amely felügyelő-bizottságok különösen a gyermekek fel
vétele, elhelyezése s általában szükséges gyámolítása dolgában
intézkednek. Ezek a felügyelő-bizottságok eddig is igen szárnbavehető eredménnyel működtek s további működésűktől csak az
ügy mielőbbi fellendülése várható.
31. §. A tanköteles korú fogyatékosok összeírása ugyanazon
módon eszközölhető, mint az épérzékűeké, az összeírási lapoknak
az illetékes igazgatósághoz május hó végéig való beküldése azért
szükséges, hogy a felvétel tekintetében a felügyelő-bizottságok
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kellő időben határozhassanak. Megtörténhet ugyanis, hogy több
a tanköteles korú fogyatékos, mint amennyi a jelen törvény értel
mében egy osztályban elhelyezhető. Eleve intézkedni kell tehát,
hogy fejletlenség vagy egyéb okok miatt egy évre kik menthetők
fel a tanítás kötelezettsége alól.
32. §. Megtörténhetik, különösen az értelmi fogyatékosoknál,
hogy a fogyatkozás nem vehető azonnal észre s csak hosszabb
kísérletezés s tapasztalás után tűnik ki, hogy a gyermek nem elemi
iskolába való. Az iskola igazgatója ilyen esetekben köteles a gyer
meknek megfelelő intézetben való elhelyezése céljából a kezde
ményező lépéseket megtenni, annyival is inkább, mert a szülők a
külső jelekből a fogyatékosságot nem mindig ismerik fel s az
elemi iskolában nyilvánvalóan fogyatékosnak talált gyermeket is
rendes fejlődésünek tartják.
33. §. Jelen törvénynek számítania kell az iskolai hatóságok
jóakaratú közreműködésére, mert a fogyatékosok oktatásához fűzött
sokoldalú cél csakis az illetékes tényezők harmonikus együttmű
ködése révén érhető el.
34. §. A fogyatékosok tanítása avatatlan kezekre nem bízható.
Szükséges volt tehát azt is kimondani, hogy rendes alkalmazást
csak szakképzett egyén kaphat. Az előképzettség szempontjából
általában mindenütt az elemi iskolai tanítói oklevelet kívánják meg,
nem zárván ki, hogy magasabb képesítésű egyének is léphessenek
e pályára. A gyengetehetségű gyermekek tanítása azonban nem
követel annyi különleges szakismeretet, hogy az úgynevezett kise
gítő-iskolái tanítók is nagyobb szakképesítést igényelnének. Azért
ezekre vonatkozólag rövidebb ideig tartó tanfolyamok tartása is
elegendőnek bizonyul.
Sö. §. A gyógypedagógiai tanítóképzés jogát kizárólag az
államnak kellett fenntartani. Egyrészt egy tanítóképző is képes az
összes intézetek tanerő szükségletét ellátni, másrészt a különleges
és eléggé költséges szakképzésre testületek vagy egyesek úgy
sem vállalkoznának. A jog alatt inkább csak kötelesség értendő.
36.
§. 4 szakképzés terjedelmét általánosságban meg kellett
állapítani. Itt eltérés mutatkozik a külföld szakképzése és hazai
szakképzésünk között. Mig másutt ugyanis minden fogyatkozású
gyermekek részére külön tanfolyamok vannak, nálunk az összes
fogyatékosságokra vonatkozó ismeretek előadatnak a hallgatóknak.
Ez a két éves képzéssel annyival inkább megvalósítható, mert
egyrészt a tanítási anyag terjedelme nem túlságosan bő, másrészt
mert a fogyatékosságoknak két neme is észlelhető egy és ugyan
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azon egyénen s igy kívánatos, hogy a tanító ezeket is ismerje s
tanítási módjukkal is foglalkozzék. Előfordul ugyanis, hogy a siketség vaksággal, vagy gyengeelméjűséggel párosul, vagy a vak egyén
gyengeelméjű is egyúttal. Ez esetekbon a tanítónak csak előnyére
válik, hogy ha mindkét fogyatkozás természetét ismeri s annak
legyőzést módjával is tisztában van.
37. §. a 35. §-bó! önként következik.
38. §. A gyógypedagógusok jogviszonyai ezideig nem voltak
rendezve. Fizetésük ingadozást mutatott fel s bár az mindig
nagyobb volt, mint az elemi iskolai tanítóké, az egyéb szakinté
zetek alkalmazottjainál részben többet, részben kevesebbet kaptak.
Szükséges volt tehát megállapítani, hogy az állami ágazatban
melyik helyet foglalják el. Úgy az előismeretük, valamint szakképe
sítésük is a polgári iskolai tanítókéval azonos lévén, legjogosabb
nak az látszik, hogy ezekkel vétessenek egyenlő elbírálás alá.
39. §. a 35. § ból önként következik.

. Hangképzés — beszédtanítás.
Másodszor: egy gyermekkel foglalkozván hosszabb ideig, a
többi nem tartja szükségesnek, hogy a tanárjára figyeljen, csak
akkor, amikor reá kerül a sor. Figyelésről tehát szintén nem
lehet szó.
Egy gyermekkel 5—6 percig való feszegető, erőszakos hangkicsalással a természetes csengést elérni nem lehet, az ilyen módon
tanított gyermek amellett, hogy fintorít, tátogat, természetes beszédű
sohasem lehet.
De a legnagyobb veszedelem az, hogy a szájról való olva
sás nem a szóképek, hanem betükepekre szorítkozik csupán s a
gyermek nem a szót tanulja meg leolvasni, hanem csak a hango
kat. Természetes folyománya ennek az, hogy a szavak és kifeje
zések megértése nagy nehézségekbe ütközik, s mert a tapasztalat
azt. mutatja, hogy a gyermekek legnagyobb része a kifejezések
megértésére képtelen, az a téves felfogás került felszínre, hogy a
mondatok kifejezésének tanítása az első osztály értelmi fokát túl
haladja, tehát meg kell elégedni a szóval s legfeljebb a tőmon
dattal.
A tapasztalat azonban mást is mutat. Azt t. i., hogy a gyer
mek a hangképzés fokán annyira elszokik a közlésnek az élőszó

256

Hángképzés — beszédtanítás.

utján való gyakorlásától, hogy még az olyan igazán könnyű és
gyakori kérdésre is, mint mi ez ? képtelen válaszolni.
Mi volna tehát a helyes eljárás? Nézetem szerint az egyes
hangok kiejtése csak a betüismeret és olvasás-irás szempontjából
bír értékkel. A hang színezése, tisztasága csak mellékes követelmény
a hangok tanításánál. A huzamos hangjavítás helyett tehát inkább
arra kell törekedni, hogy a gyermek a betűt felismerni, azt többékevésbbé tisztán hangoztatni, leirni s a másik betűvel összefoglalni
tudja. Ezek a követelmények nem olyan súlyosak. A siketnéma
értelmes lény, egy betűnek vagy hangnak megismerése és meg
tanulása, annak leírása legfeljebb 2—3 napot vesz igénybe. Jó és
helyes beosztás mellett tehát október közepétől mintegy 50 taní
tási nap alatt minden hangot megtanulhatnak a gyermekek kimon
dani, leirni, pontosan felismerni és egymással összeolvasni. Ennyi
idő alatt már mintegy 100 fogalom s kifejezőjének, a szónak is
birtokába juttathatók.
Hogy ez lehetséges, ezt bebizonyítja több intézet első
osztálya, ahol a félévi vizsgálatok alkalmával a gyermekek minden
betűt ismernek, minden hangot kimondanak s minden tanult szó
jelentését ismerik. Azt mondhatná valaki, hogy ily gyors ütemben
való haladásnál a kiejtésnek okvetlenül szenvednie kell, mert a
hang kicsalására és megrögzítésére nincs elég idő. Ez azonban
szintén csalódás. Éppen az ellenkezője a valóság, az t. i., hogy
a gyorsabb menetben tanított gyermekek kiejtése jelentékenyen
fölülmúlja tisztaság és érthetőség szempontjából a pepecselő, egyes
hangoknak a megunásig való javítgatásával foglalkozó osztályét.
De ennek is igen természetes az oka. A gyorsabb menetben
tanító osztályvezető nem az egyés hangnak, hanem a szóban jelent
kező hangnak adja meg a kellő színezetet. Nem a teljesen nyílt
szájállással kimondott á, hanem a kapcsolásokban kimondott ű-nak
az érthetőségére és csengésére vigyáz. Bizonyítanom is felesleges,
hogy ez a helyesebb. Nemcsak én mondom ezt, hanem mondot
ták 20 évvel ezelőtt az olaszok, az amerikaiak. Az angolok óvodá
jában csak szavakat tanítanak és az 5—6 éves gyermekek elég
érthető módon kérdeznek. A szó kimondását érzékeltetik s a szavat
utánoztatják, nem pedig a hangokat.
A menet körülbelül a következő lehet. A gyermekek körbe
állanak, úgy hogy nemcsak a tanár, hanem egymás száját is lát
hassák. A tanár á-i hangoztat, ugyanakkor a gyermekek is han
goztatják először együttesen, azután külön-külön. Azért célszerű
körbe állítani a gyermekeket, hogy így könnyebben észre

Hangképzés — beszédtanítás.

257

vehető a helytelenül mondott hang s gyorsabban kijavítható.
Amint minden gyermek tűrhetően mondja ki az á-t, leírjuk a betűt
s minden gyermekkel leíratjuk a táblára, megkívánván, hogy leírás
után hangoztassa. Ezzel a munkával eltelik 20—25 perc. Azután
helyeikre ülnek a gyermekek s irkájukba írják a tanult betűt. Amíg
a tanár minden gyermek írását végignézi, amelyikét nézi, azzal
ismét és ismét kimondatja a hangot s a kinél szükséges, érzékel
teti s javítja.
Arra különösen figyelni kell, hogy a hang a normálisnál ne
legyen erősebb. Többeknél tapasztaltam, hogy majdnem kiabálva
mondják ki a hangokat. Nem helyeselhetem ezt a módot, mert
erős hangoztatás mellett a természetes szájállás nem tartható meg
s mert a gyermekek az erős és gyenge hang között nem tanul
nak meg különbséget tenni, ami pedig a hangsúlyos beszédnél
kívánatos volna. Mindig természetes szájállással, természetes erős
séggel mutassuk a hangot s ilyennel kívánjuk meg a gyermek
től is.
A második órán a betű felismerése a cél Kikerestetjük min
den gyermekkel a betűt a mozgatható betűk között, kikeresteijük
a szóban, Íratjuk a táblára s ismét minden alkalommal annak han
goztatását is kívánjuk. Közben érzékeltetjük s igyekezünk azon,
hogy a gyermeknek mentül több alkalma legyen a hang kimon
dására.
A harmadik óra az értelem fejlesztésére legyen szánva. Az
iskola tárgyai közül szájról való leolvasás után, azokat kívánjuk
felismertetni, amelyeknél a száj állása feltűnőbb s könnyebben
észlelhető. Tábla, asztal, szék, óra, xablak, ajtó, toll, Írón, papir stb.
a szájról való leolvasás útján megtanítható, mielőtt a gyermek azt
kimondani tudná. Lehet a szájállást utánoztatni is, ha nem is
mondja ki a gyermek a szót tisztán. A cél azonban nem az, hogy
a gyermek maga beszélni tudjon, hanem az, hogy az osztályvezető
beszédjét megértse. A szókép felismerése nem olyan nehéz, hogy
a kimondott szó után a gyermekek a tárgyat meg ne mutathat
nák, ez a gyakorlás azonban a szájról olvasásra való szoktatás
szempontjából kiválóan fontos, sőt nélkülözhetlen.
A következő napon az előző napi anyagot begyakoroljuk.
Ismét változatosan foglalkoztatjuk a gyermeket, állandóan ügyelvén
arra, hogy a tanított betű hangoztatása tisztább, felismerése pedig
akadálytalanul, ingadozás nélkül történjék.
Két vagy három betű hasonló módon megismertetvén, azok
nak természetes kapcsolására fordítunk nagy gondot. A természe
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tes kapcsolás alatt nem azt értem, hogy minden gyermek egyforma
szájállással mondja ki a kapcsolatot, hanem azt, hogy a gyermek
beszédszerűének megfelelő szájállással történjék a kapcsolás. A
hangoknak meg van ugyan a maguk törvényszerű szájállása, úgy
hogy hasonló szájáliással csak azt a hangot lehet kimondani, ez
azonban nem azt jelenti, hogy módosított szájállással s az ennek
megfelelőleg változtatott beszédszervekkel ne lehetne ugyanazt a
hangszinezetet elérni.
Az á például mérsékelten nyitott száj, természetesen nyugvó
nyelv mellett a legtisztább; de lehet csukotíabb száj s hátrafelé
húzódó nyelvvel, valamint nyitottabb száj s felfelé domborodó
nyelvvel is képezni. Alig található két ember, aki azonos módon
képezné a hangokat, mert akár a fogsor szélesebb, vagy keske
nyebb alkata, az ajkak nagyobb vagy kisebb volta, s a szájür
változó nagysága egyaránt módosítóiag hatnak. A siketnémák
beszédszervei sem egyformák s ezért, ha valamelyik gyermek
csukotíabb szájjal mondja is ki az á-i, mint a másik, el kell
fogadni, mert nála ez a természetes hang, míg a másik gyermek
nél a nyíltabb szájállás lesz a természetesebb.
Az osztályvezető ügyességét a kapcsolások teszik próbáraÚgy gyakorolni a gyermekeket, hogy kiejtésük gyorsaság szem
pontjából megközelítse a hallók beszédjét s azért az érthetőség
se szenvedjen, nem csekély feladat. Jó fül is kell hozzá, hogy a
hang színezetét félre ne ismerje s ne akarjon még ott is javítani,
ahol a javításra semmi szükség nincs.
Nem szándékozom az egyes hangok képzésével foglalkozni,
ez a fonetikus feladata, csak általánosságban kívánok egyet-mást
még megemlíteni. A hangok kicsalásánál, amit én az előgyakorlaíok ideje alatt kívánok elvégezni, feltétlenül kerülni kell a fúíhosszú
ideig tartó hangoztatását egyes hangnak, a betűk tanításánál pedig
egyáltalán nem szabad az időtartamot a normálisnál hosszabbra
kitolni. Sokaknak az a szokása, hogy: mondjuk az d-t, 10—12
másodpercig is hangoztatják, közbe igazgatják is a gyermek szá
ját, nyelvét, míg a hangoztatás tovább folyik. Mások egymásután
tízszer-huszszor is hangoztatják ugyanazt a hangot, pihenés nél
kül. Szerintem nem helyesen teszik. A beszédben nem a nyújtott
hangra van szükségünk, hanem a lehető legrövidebbre, hiszen még
a hosszú d, ha nyújtva beszél is valaki, nem vesz több időt igénybe,
1 másodpercnél, túl hosszú hang tehát a beszédben nincs; a
szüntelen ismétlés pedig azt eredményezi, hogy a gyermek a taní
tás későbbi fokán is 3—4-szer belekezd a szóba, mig azt kimondja,
egyszóval dadogóvá válik.
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De mit csináljon az osztályvezető, ha a gyermek nem mondja
ki érthetően a hangot ? Vár türelemmel s természetes időtartamú
hangot érzékeltet s a szüntelen és változatos gyakorlás folytán
önmagától fejlődik ki az érthető s megfelelő hang. Nehogy félre
értsen valaki. Az önmagától való kifejlődés alatt csak azt értem,
hogy minden később tanult hang segít az előbb tanultat megrög
zíteni s a szavakban való folytonos gyakorlás és szüntelen javítás
lassan-lassan megadja a hang színezetét. Hiszen van idő elég. Az
alsó 4 osztály, amig az elemi beszédtanítás tart, a hang javítását
igazán elvégezheti De még az első évben is, mennyi idő áll ren
delkezésre, csak okosan kell ezt az időt kihasználni. A szavakat
kell a gyermekkel tisztán kiejtetni, a szavakat keli érzékeltetni s
nem az egyes hangokat. Szavakkal, sőt mondatokkal beszélünk
mi, nem pedig hangokkal, azt kell megtanítani, hogy a hangok
hogyan jelentkeznek a szavakban, nem pedig megfordítva azt,
hogy a szavakat hogyan képezzük az egyes hangokból. Ez utóbbi
csak az Írás szempontjából fontos, de a beszélés szempontjából
nem. A természetes hangkapcsolásokat csak hosszabb ideig tartó
gyakorlás, a beszédszerveknek a kapcsolásokhoz való idomulása
és pedig fokozatos idomulása adja meg. S minél több oldalulag
vesszük igénybe a beszédszerveket, annál fogékonyabbakká teszszük a már ismert mozgások pontosabb keresztülvitelére s újabb
mozgások végzésére. De csak olyan mozgásokat végeztessünk,
amik a beszédnél előfordulnak, amelyek a beszédet nem hátrál
tatják, érthetőségét nem veszélyeztetik.
Az először tanított hang után a többinél már lehetséges a
hangkapcsolás a hangok összezavarása nélkül, az ismert hanghoz
kapcsolt ismeretlen hang képe, a betű s annak Íratása és felisme
rése sem okozhat nehézséget. A sikeínémák beszédjének vontatottsága, a sok mellékzörej, sőt néha mellékhang annak tulajdonít
ható, hogy túlságos gond fordíttatott az egyes hang tiszta hangoz
tatására, még az olyan hangéra is, melyet magában nem is lehet
artikulálni.

Csak gondoljunk a sok ijó, (jó) hhló (ló) órrrrra (óra) abelak
(ablak) stb.-re. Nem jut-e mindenkinek eszébe, hogy a j, I, ly, ny,
b, d, g, gy önmagában nem mondható ki tisztán, hogy különösen
az első kettő csak mellékhanggal, az utóbbiak csak mellékzörejek
kel ejtheíők ki, amiknek a kapcsolások alkalmával el kellene tűn
niük, de nem tűnnek el, mert még a 8-ik osztályú növendék
beszédjében is ott kisértenek? Nem kell-e mindenkinek okvetlen
arra a gondolatra jönnie, hogy ezeket a hangokat nem is sza b a d
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a beszéd érthetősége és tisztasága kedvéért önmagukban han
goztatni ?
De ha elfogadják azt, hogy a hangokat kapcsolatokban kell
tanítani, nem önkénytelen következik-e ebből az is, hogy a kap
csolatok ne értelmetlen betühalmazok, hanem értelmes szók legye
nek ? Bizonyára.
De most menjünk egy lépéssel tovább, melyik lesz az értel
mes szó ? Mert e tekintetben is meglehetős zűrzavar uralkodik.
Egyik p. o. a pápát értelmes szónak mondja, sőt a tót, német stb.
szót is. De miképen vezeti reá a gyermeket a szó jelentésére ? A
pápa is ember, a tót is, a német is. Nem segít más csak a jel s
a gyermek vigan mutatja a szóknak a jelét, olyan szókét, amelyek
nek a jelentésével nincs tisztában. Mert azt, azt hiszem, senki sem
vonja kétségbe, hogy a gyermek csak a külsőben találhat, ha t. i.
képben szemléltetik a három fogalmat, különbséget, a lényegben
azonban nem.

1912. évi állami költségvetés.
Kiadás.
Rendes kiadások.

1912. évi
1911. évre
előmegállapított
irányzat költségvetés
korona

Személyi járandóságok:
Fizetések, pótlékok, lakpénzek és ruhaillet
mények ............................... . . . .
Évi d í j a k .........................
Szegődvényesek b é r e i ...............................
Jutalmakra és seg ély ek re...............................
Összesen
Dologi kiadások:
Házbér és vízfo g y asztás...............................
Fűtés, világítás . .
...............................
Hivatali, irodai és házi szükségletek:
irodai szükségletekre .
4.200 K
öltözet, fehér- és ágynemű
25.600
bútorzat és különféle házi eszközök
............................... 11.000
mosatási költségek . . . .
5.300
tisztogatás és épületek fentartása 19.600
fürdési és betegápolási költségek 2.850
gazdasági lótartási költségek .
1.600 >»

Ő45.623
94.171
25.000
1.400
766.194

575.768
74.251
23.000
1,200
674.219

4.710
56.900

4.710
45.700

70.150

61.000
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1912. évi 1911. évre
elő- megállapított
irányzat költségvetés
korona

Elméleti és gyakorlati oktatás szük
ségleteire és pedig:
elméleti és gyakorlati oktatás
szükségleteireire. . . . 21.500 K
kézimunkákhoz szükséges sze
rek, szerszámok és anyagok 3.500 „
30.200
tankönyvekre . . . . . 5.200 „
Élelmezés:
köztartási költségek
. . . 124.980 K
134.700
bejáró növendékek ellátására .
9.720 „
Szegény tanulók segélyezésére és a vizsgála
10.400
tok alkalmával kiosztandó szorgalomdijakra
Utazási és átköltözködési költségek:
gyógypedagógiai tanulmányútra, útiköltsé
4.000
gekre .................................................
Gyógypedagógiai intézetek egyéb közös
szükségleteire:
gyógypedagógiai intézetek szakfelügyeletének költ. . . .
3.000 K
szaklapok, szaktanfoiyamok se
gélyezésére és szünidei tan
folyamokra .........................
3.000 „
gyógypedagógiai intézetek se
gélyezésére ......................... 57.000 „
a hibás beszédüek tanfolyamaira
4.500 „
a vakok számára ipari foglal
koztató telepek fentartására
és a vak iparostanoncok tan
eszközeire ......................... 30.000 „
a tanköteles korán túllevő siket
némák ipari foglalkoztatására
6.200 „
a gyermektanulmányi társaság
segélyezésére . . . .
4.000 „
állami gyógypedagógiai psychologiai laboratórium és psychologiai tanfolyam költségeire
4.500 „
119.000
vegyes kiadások
. . . .
6.800 „
430.060
Összesen
1,196.254
Rendes kiadások összege

M agyar G y ó g ypedagógia.

25.500

120.700
7.736

4.000

86.400
355.746
1,029.965
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Rendkívüli kiadások.

Átmeneti kiadások.
A létesítendő siketnéma intézetek építési költ
ségeihez nyújtandó állami segély (a debre
ceni egyesületnek 10.000 K, a soproninak
ő.OOO K, az egrinek 8.000 K, a siketnémák
temesvári intézetének 5.000 K)
A gyógypedagógiai intézetek búiorbeli fel
szerelésének pótlására és tanszerbeli alap
felszerelésére..................................................
Átmenetiek összege

1912. évi 1911. évre
előmegállapított
irányzat költségvetés
korona

29.000

24.500

10.000

39.000

24.500

Beruházások.
A budapesti gyógypedagógiai intézet céljaira
szolgáló házas telek 70.000 K vételárának
és járulékainak törlesztésére 2. részlet
10.500
A siketnémák budapesti intézete épületének
költségeire az 1911. évi költségvetésben
előirányzott 80.000 Kból az építkezés meg
kezdésére fentartott 25.000 K-án felül még
összesen szükséges 311.000 Knak I. rész
lete ........................................... ......
150.000
A siketnémák számára Körmöcbányán léte
sítendő intézet építési és berendezési költ
ségeire szükséges 286.000 Knak I. részlete
140.000
Az ifjú vakok számára Szegeden létesítendő
intézet építési és berendezési költségeire
szükséges 270.000 Knak I. részlete . .
130.000
(A borosjenői állami gyógypedagógiai inté
zet épületének lakhatóvá tételére szükséges
folytatólagos átalakításokra és helyreállítá
sokra) ........................................... ......
(A borosjenői állami gyógypedagógiai inté
zet telkén létesítendő palántaház költségeire)
Beruházások összege
430.500
Rendkívüli kiadások összege
469.500
Kiadások főösszege 1,665.754
—

10.500

80.000

40.000
3.000
133.500
158.000
1,187.965

Bevétel.
Rendes bevételek.

A siketnémák váci orsz. intézeti alapjának
tiszta bevétele
.....................................
A vakok intézeti alapjának tiszta jövedelme

34.372
42.575

34.415
42.535
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Magánnövendékek után befolyó tartási és
nevelési díjak:
a siketnémák váci országos in
tézeténél ...............................
50 K
a vakok budapesti országos in
tézeténél . . . . . .
2.000 „
a borosjenői gyógypedagógiai
in tézetn él............................... 14.450 „
a budapesti gyógypedagógiai in
tézetnél
............................... 12.000 „
az ideges gyermekek budapesti
iskolájánál
. .
. 10.000 „

38.500

38.500

Alapítványi jövedelmek:
a siketnémák váci intézeténél . 9.360 K
a vakok budapesti intézeténél . 3.800 „
a borosjenői gyógypedagógiai in400 „
t é z e t n é í ...............................
a budapesti gyógypedagógiai in600 „
t é z e t n é í ...............................

14.160

14.160

1.800
1.600

2.200
720

600
400
2.000
1.500
137.507

800
300
2.000
1.500
137.130

Beirási és tandíjak . . . . . . . .
R u h a d íja k ........................................................
Intézeti növendékek készítményeiből befolyó
j ö v e d e l e m ........................ ...... . . .
Gyógypedagógiai tanító jelöltek vizsgálati díjai
Adományok és hagyományok
. . . .
Vegyes bevételek
.........................
Rendes bevételek összege

A személyi járandóságok részletezése.

Összesen
K

28Vili. Igazgató, igazgató-tanító, tanító:
7, 1.300 K lakpénzzel
7, 1.170
2, 4,400 K fizetéssel 6, 1.040
3, 4.000 „
„
<{
910
1,
23, 3.600 „
780 »
1
)}
6 term, lakással

,

,

. 128.820
17*
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Összesen
K

41 IX. Tanító és tanítónő:

49

64

1
17

4

r 8, 1.000 K lakpénzzel
10, 900 ,
10, 800 „
8, 2.900 K fizetéssel■, 3, 700 „
33, 2.600 „
1 3, 600 „
1, 500 „
1, 400 „
. 138.800
5, term. lakással
X. Tanító és tanítónő:
21, 900 K lakpénzzel
9, 810 „
6,
720 „
5, 2.200 K fizetéssel
^
3,
630
„
„
44, 2.000 „
6, 540 „
1, 450 „
. 136.170
3, 360 „
XI. Tanító és tanítónő:
19, 800K lakpénzzel
12, 720 „
10,
640 „
4, 2.200 K fizetéssel.
11,
560
„
60, 1.400 „
„
\
7, 480 „
„
2, 400 „
. 134.320
. 3, 320 „
IX, Középiskolai tanár az ideges tanulókiskolájánál
3.600
A gyógypedagógiai tanítóképző tanfolyam elő
adóinak tiszteletd íjaira.................................4.320
— Gyógypedagógiai intézeti szolgálattételre rendelt
állami tanító illetményeire: 2, 1.600 K, 12,
1.200 K, 3, 1.000 K fizetéssel, 5, 300 K mű
ködési pótlékkal, 7, 600 IC, 9, 420 K, 1, 360 K
l a k p é n z z e l ................................................ 30.440
Egy főorvos 800 Kval és egy házi orvos 600
Kval az idegesek is k o lá já n á l.................... 1.400
Tizenkét gyógypedagógiai intézeti szaktanítójelölt
illetménye (á 360 K ) ................................ 4.320
— Óvónő a gyógypedagógiai állami intézeteknél
(900 Kval)
........................................................ 3.600
6 felügyelő (felügyelőnő) á 500 K .
3.000
Évötödös k o rp ó tlé k o k ra ............................... 51.085
23 igazgató működési pótlékára á600 K . . 13.800
Hitoktatók d íja z á s á r a ......................................14.000
Siketnéma iparostanoncok Iskolájánálóradíjakra
4 000

Létszám
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Összesen

é

K
Internátusok és a gyengetehetségüek externatusa
orvosainak d í j a z á s á r a .....................................
6.400
Gazdasági felügyelet és helyszíni ellenőrzés díja
zására ........................................................................... 2.000
1 X. Gondnoka siketnémák váci orsz.
intézeténél .
2.000
1 X.
„
„ vakok budapesti „
„
•
2.000
1 — Felügyelőnő..............................................................1.200
1 — Gazdasszonya budapesti gyógypedagógiai nevelő
intézetnél .
..................................................1.200
4 XI. Iparosmester: 1, 1.800 K, 2, 1.600 K és 1, 1.400
K fizetéssel és 4, 800 K lakpénzzel . .
9.600
Szegődvényesek d í j a z á s á r a ............................... 25.000
13 szürke néne egyenkint évi 168K illetménnyel
2.184
A szürke nénék számára misét szolgáltató lel
késznek ..............................................................
500
2 — Kapus: 1, 1.000 K, 1, 900 K fizetéssel, 2, 100 K
ruhailletménnyel.........................
. . .
2.100
3 — Szolga: 1, 800 K és 2, 700 K fizetéssel, 100 K
ruhailletménnyel.........................................................2.500
1 _
Kertész (200 K működési pótlék)................................ 1.100
3 _
Segédszolga, 700 K fizetéssel, 100 K ruhaillet
ménnyel ..................................................................... 2.400
Az 1904. évi 1. t.-c. ¡11. az 1906. évi IX. t.-c.
alapján az 1912. évre utalványozandó pótlé
kok tö b b le te ...............................................................3.050
Óradijakra, helyettesítésekre és óratöbbletekre . 48.000
Iskola fentartói d í j .........................................................4.047
Jutalmakra és segé lyekre ......................
1-400
221
Összesen 788.356
Levonva az új állások *) illetményeinek 2/3 évi összegét 15,654
Marad 772.702
Levonva 1%
6,508
Marad 766.194

Indokolás.
Rendes kiadások.

XXI. fejezet, 34. cim.
1911. évre megszavaztatott..............................
1912. évre előirányoztatik..............................
tehát több . .

1,029.965 K,
1,196,254 „
166.289 Kval.

*) 11 rendes tanító 1.400 Kval, 5, 800 K, 4, 720 K, 1, 640 K, 1, 560 K
lakpénzzel.
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E többletből 91. 975 K esik személyi járandóságokra és 74.314
K dologi kiadásokra.
A személyi járandóságok többlete — az interkalárénál mutat
kozó változás figyelmen kívül hagyásával — tulajdonképen 92.668
Kt tesz ki, melyből első sorban 21.547 K esik az 1911. évi költ
ségvetésben szervezett, de ugyanott csak egyharmad részben elő
irányzott új állások kétharmadrésznyi többletére ; a maradó további
többletből 10.940 K személyi pótlékra az 1904. évi 1. és az 1906.
évi IX. t.c.-kek alapján a beosztott áliami tanítók fizetés többle
tére 2.200 K az 1907. évi XXVi. t.-c. alapján, 3.325 K évötödös
pótlékra, 29.190 K folytatólagos státusrendezésre, 7.826 K új állások
szervezésére, 1.200 K egy felügyelő női állás szervezésére, 19.920
K tiszteletdíjakra és évi díjakra, 2.000 K szegődvényesek díjazá
sára, 200 K jutalmakra és segélyekre esik. Ezzel szemben azonban
a lakpénzeknél, a tényleges állapot szerint 1.540 Kval, az állami
tanítók illetményeinél pedig, mivel 20 állás helyett csak 17-nek
felvétele vált szükségessé, 4.140 Kval kevesebb irányoztatott elő_
A fokozatosan fejlődő intézetek újonnan megnyíló osztálya
inak szükségleteire a XI. fizetési osztályban 11 új gyógypedagó
giai tanítói állás szervezéséről kellett gondoskodnom. Ez állások
költségtöbblete, tekintve hogy csak 1912. szeptember hó elsejétől
vettem tervbe, mindössze csak 7.826 Kt tesz ki.
A polgári iskolai tanszemélyzet létszámrendezésének mintá
jára megkezdett státusrendezés folytatásaképen, 15 állásnak a IX.
fizetési osztályból a Vill-ba, 18 állásnak a X. fizetési osztályból a
IX-be és végül 15 állásnak a XI. fizetési osztályból a X-be való
sorolását vettem tervbe, mely rendezés 29.190 K többletet tesz ki.
Mivel az állami kisegítő iskola externátusos, a napközi otthon fej
lesztéséből kifolyólag egy felügyelő női állás szervezéséről kellett
gondoskodnom, mely állás szervezése 1.200 K többlettel jár.
A szülők ugyanis szívesebben adják gyermekeiket az isko
lába, ha az egész napot megfelelő felügyelet és foglalkoztatás mel
let az intézetben tölthetik.
A siketnéma iparostanulók iskoláinak személyi járandóságaira
2.000 K többletet irányoztam elő, mert a vidéki siketnéma intéze
tek mellett részben már meglévő, részben pedig a fokozatosan
felállítandó tarioncosztályok szükségletei, az e célra felvett összeg
ből nem fedezhetők.
A hitoktatók díjazására szolgáló javadalom 2.000 K többlete,
a növendékek és az osztályok szaporodása folytán mutatkozó
nagyobb szükségletre való tekintettel volt előirányozandó. De indo
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kolja e többletet azon körülmény is, hogy évenként több hitok
tató megszerzi a szakképesítést, s a szabályzat értelmében e szakképesített hitoktatók magasabb tiszteletdíjban részesítendők.
Az internáiusok és a gyengetehetségü gyermekek externátusos iskoláinál működő orvosok díjazására 600 K többlet irányoztaíott elő ; a tényleges állapotnak ugyanis ily összeg felel meg.
A szegődvényesek díját, tekintettel az általános béremelkedésre,
az internátusos intézetek személyzeténél is emelnem kellett. Továbbá
az ideges gyermekek budapesti és a borosjenői állami gyógy
pedagógiai intézetek növendékszámának szaporodása folytán szük
séges nagyobb személyzet alkalmazására 2.000 Kval kellett emelnem.
A vakok budapesti intézeténél alkalmazott szürke nénék részére
misét szolgáltató lelkész 300 K tiszteletdíját, mely évtizedek óta
nem változott, méltányosnak találtam 200 Kval szintén emelni.
Az óradíjakra, helyettesítésekre és óratöbbletekre szolgáló
jávadalomnál 15.000 K többletet irányoztam elő. E többlet előirány
zása elől nem térhettem ki, mert a kézügyességi oktatást a tan
eredmény fokozása érdekében, illetve nagyobb gyakorlati haszon
elérhetése céljából, ágazatonként egy kézben kívánom összponto
sítani, mely tervem — figyelembe véve még az osztályok számá
nak fokozatos szaporodását is — a jelzett többletet feltétlenül
szükségessé teszi.
Végül a jutalmak és segélyek rovatának javadalmát, figye
lemmel az állások szaporodására, 200 Kval szintén emelni kellett.
A most részletezett és indokolt személyi többletek együttvéve,
tulajdonképen 92 663 Kt tennének ki, ebből azonban 1% időközi
megtakarítás címén 693 K levonatván: a személyi járandóságok
többlete a fent kitüntetett 91.975 K.
A dologi kiadásokra összesen: 74.314 K volt előirányozandó.
E többletből mindenek előtt, a vonatkozó külön részletezés
szerint köztartási költségekre 13.680 K, elméleti és gyakorlati okta
tás szükségleteire 3.400 K, irodai szükségletekre 1.000 K, öltözet,
fehér- és ágynemüekre 3.300 K, bútorzat és különféle házieszkö
zökre 1.800 K, fűtés és világításra 11.200 K, mosatási költségekre
300 K, tisztogatásra, épület- és kertfentartásra 2.600 K, kézimun
kához szükséges szerek, szerszámok s anyagok költségeire 1.300
K, fürdés és betegápolási költségekre 150 K, vegyes kiadásokra
400 K, bejáró növendékek ellátására 320 K, szegény tanulók segé
lyezésére és a vizsgálatok alkalmával kiosztandó jutalomdijakra
2.664 K jutna.
Az itt felsorolt többleteket részben a megelőző évek számadási
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eredményeiben igazolt tényleges szükséglet, részben pedig az
anyagok árának folytonos emelkedése, továbbá az ideges gyerme
kek budapesti és borosjenői gyógypedagógiai állami nevelő és
foglalkoztató intézet kibővítése indokolják.
A dologi kiadásokra szolgáló többi tétel emelésére előirány
zott többletből 20.000 K jutna a vidéki, s nem állami gyógypeda
gógiai intézetek segélyezésére, 6.000 K a vakok számára fentartott ipari foglalkoztató telepek segélyezésére és a vak iparos tanoncok taneszközeire, végül az új tételként felvett 6.200 K a tanköte
les koron túllévő siketnémák ipari foglalkoztatója költségeire.
A gyógypedagógiai intézetek segélyezésére rendelt javada
lomnak 20.000 Kval való felemelését indokolja elsősorban, az öszszes nem állami intézetek fejlődése folytán mutatkozó nagyobb
szükséglet, továbbá azon körülmény, hogy a folyton létesülő egyéb
humánus és kulturális intézmények, a társadalom áldozatkészségét
annyira igénybe veszik, hogy a gyógypedagógiai intézmények
javára indított gyűjtés évről-évre kisebb eredménnyel jár. De e
javadalomnak a jelzett összeggel való felemelését, okvetlenül szük
ségessé teszi a gyengetehetségű tanulók számára létesített és léte
sítendő kisegítő iskolák szükségletei is, mivel e címen külön rova
ton nem történik gondoskodás.
A törvényhatóságok és kir. tanfelügyelőségek részéről, kise
gítő iskolák szervezése végett mindig újabb és újabb előterjesz
tések tétetnek hozzám, az anyagiak elégtelensége miatt azonban,
csak azon kérelmeket veszem figyelembe, melyeknek teljesítése
elől fontos paedagógiai okokból kifolyólag nem térhetek ki.
A vakok számára fentartott ipari foglalkoztató telepek segé
lyezésére és a vak iparos-tanoncok taneszközeire felvett 6.000 K
többletet azért kellett előirányoznom, mert a vakoknak országszerte
nagyobb mértékben felkarolt oktatására és foglalkoztatására szánt
intézetek részére megállapított javadalom, a célnak megfelelő állami
támogatására nem volt elegendő. E többletet különben, a vakok
szegedi és szombathelyi intézetének kibővítése is indokolja.
Végül az új tételként felvett s a tanköteles koron túllévő
siketnémák ipari foglalkoztatója költségeire 6.200 Kt irányoztam elő.
A siketnéma intézetek elégtelensége (minek oka az anyagiak
hiányában rejlik) miatt, több ezerre tehető hazánkban azon siket
némák száma, akik teljesen analfabéták, s akik ennélfogva a társa
dalom kegyelemkenyerére vannak utalva. E baj, legcsekélyebb
anyagi áldozat mellett, a jelzett foglalkoztató létesítésével orvo
solható.
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A siketnémák ezen ipari foglalkoztatóban, a kiejtés, írás, olva
sás és számolás alapismereteit elsajátítják s az ipari munkákban
kiképeztetnek. ilyképen mód nyújtatik arra, hogy kereseti forrás
hoz jussanak.
A szóban lévő foglalkoztatónak — létesítésére fordított arány
lag igen csekély anyagi áldozattal szemben — szociális szempont
ból messze kiható következményei lesznek s így a jelzett 6.200 K
többlet előirányozása indokolt.
Rendkívüli kiadások.

Átmeneti kiadások.
IX, fejezet, 26. cím.
1911. évre megszavaztatott . . . . . . .
24.500 K,
1912. évre előirányoztatik..............................
39.000 „
tehát több . , 14.500 Kval.
E többletből 10.000 K a gyógypedaeógiai intézetek butorbeli felszerelések pótlására és a tanszerbeli alap felszerelésére esik.
Több gyógypedagógiai intézet, a régi szűk bérhelyiségből,
saját tágas épületébe költözött, s a berendezés annyira hiányosnak
bizonyult, hogy sürgősen gondoskodni kell a megfelelő beszer
zésekről. E többletet különben indokolja még az újonnan meg
nyíló osztályok bebútorozása és a bútorok beszerzési árának tete
mes emelkedése is.
A tanszerbeli-alap felszerelésére előirányzott többletet, rész
ben az ifj. vakok szombathelyi és szegedi intézetének létesítése,
részben pedig a meglévő tanszer felszerelés megrongálódása
indokolja.
E végből, a tanítás sikerének biztosítása érdekében intézkedni
kívánok, hogy az összes intézetek, a szükséges taneszközökkel
mielőbb rendelkezhessenek.
A még mutatkozó 4.500 K többletet, a siketnémák egri inté
zetének építési költségeire engedélyezett 3.500 K annuitásnak,
8.000 Kra való felemelése okozza.
Mivel az engedélyezett és már költségvetésileg is biztosított
3.500 K annuitás mellett, az építkezés csak mindegy 10 év múlva
volna megkezdhető s mivel a szóban lévő intézet jelenleg alkal
matlan bérházban van elhelyezve amely nem csak az oktatás ered
ményére van káros befolyással, hanem a benlakó növendékek el
helyezése is sok nehézségbe ütközik, e többlet előirányzása, melylyel az építkezés megkezdése s így az intézetnek mielőbb meg
felelő otthonba való költözése lehetővé válik — teljesen indokolt.
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VI. fejezet, 14. cím.
1911. évre m egszavaztatott.............................. 133.500 K,
1912. évre e lő irá n y o z ta tik .............................. 430.500 „
tehát több . . . 297.000 Kval.
E többletből, az ifj. vakok szegedi tan-, nevelő és foglalkoz
tató intézete számára létesítendő épület költségeire szükséges
270.000 Kból első részlet gyanánt 130.000 K, a siketnémák buda
pesti intézete számára létesítendő épület költségeire szükséges
311.000 Kból folytatólag második részlet gyanánt a múlt évi 80.000
Kval szemben 150.000 K, a siketnémák körmöcbányai intézete
számára létesítendő épület költségeire szükséges 286.000 Kból első
részlet gyanánt 140.000 K esik.
Az ifj. vakok szegedi áll. siketnémák intézetét egyelőre csak
ideiglenes bérhelyiségben lehetett megnyitni. Tekintettel arra, hogy
ezen hetyiség egyáltalában nem iskolai célra épült s amellett a
bérlet is csak rövid időre volt biztosítható, most már sürgősen gon
doskodni kell az intézet végleges elhelyezése kérdésének alkalmas
megoldásáról. Szeged város közönsége — teljesen díjtalanul —
megfelelő nagyságú telket bocsátott rendelkezésre, melyen úgy a
nevelő, mint a foglalkoztató intézet célszerűen felépíthető lesz s
úgy e részben nincs akadálya annak, hogy az építkezési munká
latok mielőbb megkezdessenek.
A siketnémák budapesti intézete ezidőszerint externátusos s
hogy internátusos intézetté legyen átalakítható, a szomszédos telek
a fővárostól, kártalanítási áron megvásároltatott. A főváros azonban
— kötbér mellett — csak úgy engedte át a telket, ha annak meg
vételétől számított 3 éven belül az új épület felemeltetik, s ha a
lakhatási engedély is megszereztetik.
Ezen építkezés tehát sürgősen megkezdendő s igy az épí
tési költség első részlete fejében, a jelzett összeget feltétlenül elő
kellett irányoznom.
A siketnémák körmöcbányai intézete ezidő szerint bérhelyi
ségben van elhelyezve A jelenlegi helyiség azonban a növendék
létszám és az osztályok szaporodása folytán szűknek bizonyult, s
a pedagógiai és egészségi követelményeket sem elégíti ki.
Körmöcbánya város közönsége az intézet céljaira — teljesen
díjtalanul — egy alkalmas telket felajánlott s így az építkezés megkezdhetése végett a jelzett többlet előirányzásáról gondoskodnom
kellett.
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Mivel a borosjenői gyógypedagógiai intézet átalakítási és
helyreállítási munkálatainak és ugyanezen intézetnél létesített üveg
ház építési költségére további előirányzatról már nem kell gondos
kodnom, a beruházások összes többlete 297.000 Kt tesz ki.
Rendes bevételek.

IX. fejezet, 26 cim.
1911. évre megállapított ................................ 137.130 K,
1912. évre előirányoztatik . . . . .
137.507 „
tehát több . .
377 Kval.
E többletből a vakok orsz. intézete alapjának jövedelmére
40 K esik.
A ruhadijaknál a növendékek szaporodása következtében
880 Kval több volt előirányozható.
A gyógypedagógiai tanítójelöltek száma szaporodván, a vizs
gálati dijakból 100 Kval nagyobb bevétel várható.
Ezzel szemben a siketnémák váci intézete alapjának jöve
delme 43 Kval kevesebb.
Apasztanom kellett a beíratási és tandijakból befolyó jöve
delmet 400, a növendékek készítményeiből befolyó jövedelmet
pedig 200 Kval.

Az orvos működése a kisegítő-iskolában.
Irta : Éltes flátyás.

A kisegítő-iskola célja a gyengetehetségü gyermekek nevelőoktatása: Gyengetehetségü az a gyermek, aki elméjének betegesen
lassú fejlődé se vagy e fejlődésnek megállapodása folytán, rendes
iskolába járás és az általánosan használt képzési eszközök rend
szeres alkalmazása dacára, a népiskolának vele egykorú, közepes
tehetségű növendékeivel együtthaladni nem képes. Világosan
kitűnik e meghatározásból, hogy beteges alapon nyugvó korlátolt
ságról lévén szó, a kisegítő-iskola, ha céljának hivatásszerűen meg
akar felelni: a megfelelően képesített szakorvos közreműködését
nem nélkülözheti. Fontos a pedagógusra nézve tudni azt, hogy
az orvos tanácsát, közreműködését mikor vegye igénybe. Erre a
kérdésre kívánok az alábbiakban röviden válaszolni.
Mindenek előtt szükséges az orvos közreműködése a gyer
meknek a kisegítő-iskolába való felvételekor, hogy a gyermek
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fejlődésének okát, vagy okait megállapítsa. A budapesti áll.
kisegítő-iskolában régi gyakorlat alapján felvételkor az orvos
főképen az alábbi öt pontra vonatkozólag ad felvilágosítást: 1.
a fogyatkozás foka (hülye, gyengeelméjű, gyengetehetségű, nor
mális stb.) 2. a fogyatkozás oka, erre nézve a szülők előélete,
vagy a gyermek átélt betegségei adnak tájékoztatást. 3. az elme
beli fogyatkozást kisérő egyéb testi tünetek, betegségek, vagy
érzéki fogyatkozások. 4. az orvos véleménye a kisegítő iskolába
való felvételt illetőleg. 5. esetleges orvosi tanácsok a pedagógus
részére, vagy a klinikai kezelést illetőleg.
De nemcsak a felvételkor, hanem a gyermek elbocsátásakor
is együtt mérlegeli a pedagógus és az orvos a gyengetehetségű
gyermek képességeit. És pedig; ha a gyermek oly örvendetes fej
lődést mutat, hogy amiatt annak az elemi népiskolába való vissza
helyezése kerül szóba: az orvos véleményt mond arra nézve, hogy
azok az okok, amelyek a betegesen lassú fejlődést előidézték, fenállanak-e, s nem kell e félni, hogy a népiskola nagy anyaga, a
tanításban tartott tempó rossz hatással lesz a gyermekre s újabb
visszaesést idéz nála elő. Mert ebben az esetben nem tanácsos a
visszahelyezés.
Vagy ha a gyermek tanulmányainak befejeztével kenyérke
reső pályára megy, a pedagógus, mielőtt ez iránt a szülőnek taná
csot adna, megkérdezi az orvost, hogy a kiválasztott kereseti pálya
a gyermekre nézve nem lesz e káros, illetve, hogy az fogyatkozá
sát tekintve, milyen életpályán boldogulhat leginkább.
De beállhat az a fordulat is, hogy a gyermek visszaesik, egy
vagy más betegséget szerez, ami annak a kisegítő-iskolából való
teljes, vagy időleges eltávolítását szükségessé teszi. Az eltávolítás
előtt az orvos véleménye szintén kikérendő arra nézve, hogy a
gyermek hova internáltassék.
Szükséges egy orvos tanácsa a büntetések kiszabásánál is.
A pedagógusnak bizonyos házi fegyelmi joga van, ezt szabály
zatunk is elismeri. Erre nézve kiki a saját tudása, tapasztalata, lelki
ismerete és a fennforgó körülmények beható mérlegelése alapján
jár ugyan el, de két szempontot szem előtt kell tartania; és pedig
először, hogy a kisegítő-iskolában testi fenyíték nincs, másodszor,
hogy a gyengetehetségűek tettei mind, de legfőképen a bünteten
dők szellemük korlátoltságának a következményei. Éppen azért
súlyosabb vétségek elkövetésekor az orvos tanácsa mindenkor
kikérendő és‘ a büntetés csak közös megegyezés alapján lesz
kimondva és végrehajtva.
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A kisegítő-iskola orvosa felügyel a növendékek lelki állapo
tára is. Ha t. i. valami betegségre gyanús jelek mutatkoznak a
gyermeken, azt az orvos, a pedagógus javaslatára megvizsgálja
és megfelelő kezelésre utasítja. A frankfuiti, zürichi, mannheimi
stb. kisegítő-iskolákban a felvett gyermek orvosi lapot kap, mely
őt osztályról-osztályra kiséri. Ezen jegyzik fel, ha orvosi beavat
kozásra van szükség. Ezenkívül az orvos hetenkint egyszer meg
jelenik minden osztályban (az órát már a tanórarend összeállítása
kor jelöli meg) s megbeszélést tart a tantestület tagjaival a gyer
mekek egészségi állapotát illetőleg.
Kiterjed aztán az orvos működése az általános közegészségügyi intézkedések u. m. szellőztetés, világítás, tisztogatás, fűtés stb.
ellenőrzésére is; amelyeknek a megvalósításánál az orvos igen
nagy segítségére lehet a pedagógusnak.
A tanrend, a tanterv, sőt a tankönyvek megállapításánál szin
tén értékes útbaigazításokat adhat az orvos, úgyszintén az egyes
tantárgyak tanulása alól való felmentéseknél is.
Megeshetik, hogy bizonyos kérdésekben eltér a pedagógus,
véleménye az orvosétól. Ily esetekben mindig a gyermek érdeke
de sohasem az egyéni érzés döntsön.
A fentiekből kitűnik, hogy a kisegítő-iskola orvosi teendőit
csakis psychiater, vagy psychiatriailag képzett orvos végezheti ered
ményesen. Mint örvendetes eseményt felemlítem itt azt, hogy az
iskolaorvosok kurzusán dr. Ranschburg Pál egyetemi m. tanár beha
tóan foglalkozik a kisegítő-iskolák ügyeivel s a hallgatók iskolánk
ban hospitálnak is. És így remélhető, hogy rövid időn belül min
den városban lesz ezen iskolákat, azok célját és működését ismerő
oly iskolaorvos, aki a kisegítő-iskolák tanítóinak, azok életbe lépte
tésénél és fejlesztésénél az ő szaktudásával és tekintélyével hatha
tós támasza lesz. Ezt annal inkább reméljük, mert az orvos urak
ez irányú működését a vallás- és közoktatásügyi minisztérium is
támogatja. Kívánatos, hogy a vidéki kisegítő iskolák tanítói a jövő
ben mindenütt oly orvosokat kérjenek fel az orvosi teendők ellá
tására, akik az iskolaorvosi tanfolyamot is elvégezték.
Sőt, a magam részéről szívesen javasolnám azt is, hogy az
iskolaorvosok tanfolyamának a vezetősége kerestessék meg aziránt,
hogy az orvosok is vegyék pártfogásukba ezt az ügyet és ezen
iskolák felállítását, a helyi körök érdeklődésének a felkeltésével,
a hatóságok támogatásának a kieszközlésével mozdítsák elő. Egy
ily társadalmi akció megindításának az élén alkalmasabb egyént
vidéki városban el sem tudnék képzelni, mint az iskolaorvost.
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Ha pedig a közönség jóakarata, a hatóságok támogatása előre
biztosítva van az iskolának, annak felállítása és az állami támogatás
csak annál könnyebben lesz kieszközölhető.
Azt hiszem, hogy ily előterjesztést az iskolaorvosok tanfo
lyamának a vezetősége szívesen honorálna. De meg vagyok győ
ződve, hogy azon vidéki városok tanítói, akik ily kisegítő iskolák
felállításán fáradoznak, most is hathatós és szakszerű támogatókra
találnának az iskolaorvosi tanfolyamot végzett orvosok körében.

Intézeteink értesítői.
(Folytatás.)

13. A siketnémák kaposvári intézete értesítőjében csaknem
két nyomtatott ív van szentelve az intézethez érkezett adományok
kimutatásának és egyéb anyagi ügyeknek. A fürkésző szem itt is
érdekes adatokat találhat. Nem árt pld. azt megtudni, hogy egy
intézetnek micsoda anyagi források állanak rendelkezésére. Köztu
domású, hogy ezeknek előteremtése mily nehézségeket okoz. E
tekintetben szívesen lesi el egyik intézettől a másik azt, amit jónak
és alkalmazhatónak tart. Kaposvárott még az intézet épülete is kama
tozó tőke; nemcsak az igazgató lakásbérét hozza haszonul, hanem
olykor-olykor intézeti termeket is engednek át használatra, s ezért
használati díjat szednek. Az intézetnek különben bruttó bevétele
55.631 K 68 fii!., kiadása pedig 12.502 K 26 fillér volt. A növen
dékek 62-en voltak és hat külön osztályban tanultak. A régebbi
intézetek közül úgy látszik már csak a kaposvári az, amelyik még
mindig a hat osztály keretében marad meg.
14. A vakok budapesti kir orsz. intézetének értesítője a leg
terjedelmesebbek közé tartozik. Annyira bő tartalmú, hogy szüksé
gesnek látszott négy nagyobb részre felosztani. Bevezető helyen
miniszterünk, Zichy János gróf úr ő nagyméltóságának van szen
telve néhány sor, abból az alkalomból, hogy az intézetet látogatá
sával kitüntette. Az első részben külön cikk szól az intézet vaksiketnéma növendékéről és a wieni kongresszusról is. Mindkettő
érdekes tartalmú közlemény.
A második részében az értesítőnek figyelemre méltó az a
táblázat, mely az intézet utolsó tizenkét évi kiadásait tünteti fel,
a növendékek számához viszonyítva. A kimutatás szerint az 1898.
évben a kiadás 104 növendék mellett 75.986'76 korona volt, vagyis
egy növendékre évi 73072 korona esett; az 1910. évben pedig

Intézeteink értesítői.

275

210 növendék szám mellett 77625 46 koronát tettek ki a dologi
kiadások, amiből egy növendékre évi 369'63 korona esik. Kézzel
fogható bizonyíték ez a tömeg élelmezés olcsó volta mellett. Amikor
majd arról vitatkozunk, hogy a kicsiny, vagy a nagyobb intézetek-e
a célszerűek, ezeket az adatokat nem lesz szabad figyelmen kívül
hagynunk. Szegényebb állam vagyunk, s a józan ész azt paran
csolja, hogy az egyéb célszerűségi okok mellett az anyagilag elő
nyösebb körülményeket is mérlegeljük. Ha a csalhatatlan számada
tok nem bizonyítanák, nem is hinné az ember, hogy a drága fővá
ros egyik intézetében egy-egy vak gyermek élelmezése naponta
csak 57 2 fillérbe kerül. Ez csak a nagy tömeg mellett lehetséges.
Külön számol be működéséről az intézet háziorvosa és szakorvosa.
Találunk közlést az ifjúsági önképzőkörről, a zene- és énekkarról,
a vakok kölcsönkönyvtáráról síb.
A harmadik részben többek közt egy kis történeti adalék
is közzététetett az intézet volt igazgatóiról és tanszemélyzetéről az
alapítási évtől kezdve.
A negyedik rész a növendékek összes viszonyainak sokol
dalú statisztikai kimutatását, az alapítványokat és általános tájékoz
tatásokat foglal magában.
15. A vakok kolozsvári intézetében, mintáz értesítőben olvas
suk, az elmúlt tanévben 47 gyermek részesült oktatásban. A tan
testület nemcsak a növendékek oktatásán és nevelésén fáradozott,
hanem igen sikeres tevékenységet fejtett ki a növendékek eltartá
sára szolgáló anyagi eszközök előteremtésében is. Nagy hangver
seny rendezésére nyerték meg a társadalmat, amelynek jövedelme
3000 korona volt. Nyolc városban felolvasást tartottak, amelyek
szintén szép erkölcsi és anyagi sikerrel jártak. Az így hirtelenében
összetoborzott 6000 koronán felüli összegből Náray-Szabó Sándor
dr. államtitkár úr nevéről alapítványt létesítenek, a propagandát
pedig tovább is folytatni kívánják.
16. Az ifjú vakok szegedi intézete, bár még csak két évvel
ezelőtt kezdte meg működését, már is értesítőben számol be mun
kálkodásáról. Az I. rész általános tájékoztatást, a 11. rész a növen
dékek oktatására vonatkozó dolgokat, a 111. rész pedig a vakokat
gyámolító orsz. egyesület alföldi fiókegyesületének működését fog
lalja magában.
17. A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet 1910/11.
tanévi működését, amint az értesítőből kivehetjük, különösebb ese
mény nem tette emlékezetessé. A tantestület akadály nélkül foly
tatta működését. A növendékek száma szaporodott, amennyiben
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bejáró növendékül többen jelentkeztek. Tanév végén összesen
105 növendék részesült oktatásban.
18. A borosjenői gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató
állami intézetre, ha értesítője kiállításából szabad lenne következ
tetnünk, azt mondanók, hogy ott takarékos gazdálkodás folyik.
Annyi bizonyos, hogy értesítőjükben takarékoskodtak a hellyel s
egy nyomtatott íven mindent ügyesen közölnek, amire az olvasó
nak szüksége lehet. Az elmúlt évben 78 gyengeelméjű növendék
volt az intézet lakója.
19. A budapesti állami kisegítő-iskola értesítője csak alig
valamivel fogyasztott több papirost, mint az előbb említett inté
zeté. Egy lélekzetre mond el mindent, amit közölni szükségesnek
vél. Még a növendékekre vonatkozó statisztikai adatok is, hasábok
nélkül, folyó sorokban vannak szerkesztve. Nem vesz ugyan el ez
semmit az értékből és lényegből, de azért mégis nehezíti az átte
kintést és célszerűnek így nem mondható. A tanév végén 109
növendék nyert ő osztályban oktatást az iskolában.
*

Értesítőink figyelmes átlapozása önkéntelenül is bizonyos
általános természetű gondolatokat ébreszt bennünk. Vájjon meg
felelnek-e rendeltetésüknek? Szolgálják-e azt a célt, amelyre hiva
tottak ? Egyik-másik értesítőnek nincs-e e tekintetben valami hiánya ?
Hogy e felvetődött kérdéseket eldönthessük, tisztába kell
jönnünk mindenek előtt azzal, hogy tulajdonképpen mire valók az
értesítők. Hármas célt is tűzhetünk ezek elé. Tudomására kell
hoznunk az értesítő által a felettes hatóságnak az intézet egy évi
működésére vonatkozó adatokat; tájékoztatnunk kell az intézetről
általában a nagy közönséget; s adatokat kell összegyűjtenünk és
nyilvánosságra hoznunk a tudományos kutatások számára. A két
előbbi célt majdnem minden értesítő kellő figyelemben részesíti, s
azoknak csaknem kimerítően meg is felel. Az intézet célja, a növen
dékek nevelése és tanítása, a tanév története, az adományok fel
sorolása, a szülőknek szóló tájékoztatás, minden értesítőben talál
ható. E tekintetben bizonyos mérvű egyöntetűséget is észlelhetünk,
mert pl. a paragrafusokba szedett „tanácsok a siketnémák szülei
nek“ című hivatalosan megállapított szöveg, sehonnan se ma
rad el.
Ellenben a növendékekre vonatkozó különböző statisztikai
kimutatások több értesítőből vagy teljesen elmaradtak, vagy csak
hiányosan tétettek közzé. A tudományos kutatásoknak pedig igen
hálás teret nyújtanánk, ha rendelkezésére bocsájtanók azokat az
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adatokat, amelyekből pontosan, számszerűleg megállapítható lenne
pld. az, hogy valamennyi hazai gyógypedagógiai intézetben a
különböző fogyatkozáséi gyermekek milyen előmenetelt tanúsítot
tak; nem, vallás, kor, a fogyatkozás foka, a szülők foglalkozása, a
fogyatkozást előidéző okok tekintetében hogyan oszlottak meg
stb. Milyen tanulságos és a természettudományok különböző ágai
számára s különösen pedig a gyermektanulmányozás és a gyógy
pedagógiai tudomány szempontjából felette értékes lenne például
az, ha kiíudnánk mutatni, hogy a jelenleg intézetben elhelyezett
siketnéma közül hány született siketnéma és hány szerezte szü
letése után a siketségét stb. stb. Tudjuk, hogy minden baj elhá
rításánál az okok felderítése az első lépés. A különböző érzéki és
értelmi fogyatkozások ellen való küzdelemben is az első lépés
nek erre kell irányulnia. A gyógypedagógiai intézeteknek erkölcsi
és hivatásszerű feladatuk, hogy az erre vonatkozó adatokat
összegyüjtsék és feldolgozzák. Beszélünk arról, hogy a hallási
maradvánnyal bíró siketnémákat külön tanítsuk a teljesen siketek
től, vagy hogy a gyengébb képességű gyermekek számára külön
intézetet állítsunk fel. Ezeknél a kérdéseknél se ártana előbb szá
molnunk azzal, hogy az intézetek jelenlegi tanulói között hány ilyen
akad. Erre vonatkozólag is kellene találnunk statisztikai adatokat
az értesítőben.
A statisztikának tehát az intézeti értesítőkben fontos szerepük
van és nemcsak az általam említett tudományos célt szolgálják,
hanem alkalmasak a közönség érdeklődésének felkeltésére is, sőt
a fölöttes hatóság is hasznát veheti azoknak.
Nem általános ugyan a kifogás az értesítők statisztikája ellen,
mert pl. a vakok budapesti, a budapesti áll. gyógypedagógiai
nevelő-intézet, a siketnémák váci, temesvári, soproni, pozsonyi stb.
intézetek értesítőiben igen sokoldalú és egészséges szempontok sze
rint szerkesztett kimutatásokat olvashatunk; de az a körülmény, hogy
egyik másik intézet nem is adott ki értesítőt, s hogy pl. a jolsvai
és ungvári intézetek statisztikát egyáltalán nem közöltek, az aradi és
kolozsvári intézet pedig a növendékek érdemsorozatát mellőzte,
teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy a jelenleg hazánkban oktatás
ban részesülő vak, siketnéma és szellemileg fogyatékos gyermekek
különböző viszonyairól általános, összefoglaló statisztikát szer
kesszünk.
A hazai gyógypedagógiai oktatásügy nagy előnyére, kívána
tos, hogy az egységesség elve a jövőben az értesítők szerkeszté
sében, különösen pedig a statisztikai adutok közlésében megnyilváM a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia .
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nuljon. Hajói emlékszem hasonló eszmét egy alkalommal már vetett
fel egyik kartársunk a Magyar Sikeínéma-Oktatásban, de mint látjuk
nem teljes eredménnyel. E sorok írója azonban annyira át van
hatva ennek a kérdésnek jelentőségétől, hogy nemcsak a kartársak
és az igazgatóságok figyelmét hívja fel nyilvánosan e sorok közzé
tételével, hanem, az oktatásügyünk egységes irányítására híva
tott testülethez, a gyógypedagógiai intézetek országos szaktaná
csához is az itt elmondottaknak megfelelő értelemben egyidejűleg
javaslatot tesz.
Befejezésül még csak azt említem fel, hogy ha idővel érte
sítőink az általam elképzelt egységesebb formában és tartalommal
jelennek is meg, azért még is meg lesz és meg lehet mindegyik
nek a maga eredetisége is. Bizonyos eredetiséget magam is szük
ségesnek látok az értesítőkben, s az évenként megismételt sablo
nos tanácsok a siketnémák szüleinek című közlemény helyett szí
vesebben látnék egy-egy jó stílusban megírt s ugyan ezt a célt
szolgáló programmszertí értekezést. Intézeteink azonban ezt egy
régebbi keletű miniszteri rendelkezés folytán kerülni kénytelenek.
Reméljük, hogy a jövőben nem marad el egy intézet sem a
nyilvánosság elől értesítőjével, s hisszük, hogy ezeket az érdekes és
értékes füzeteket majd egyébb tekintetekben is szemügyre vehetjük.
F. P.

H A Z A I H ÍR E K .
A vakok játékd élu tán jai. A Vakok Kir. Intézete igazgató
sága áthatva a vakok testi nevelésének jövő életükre való nagy
fontosságától, már régebben játékdélutánok szervezését tervezte
a nagyobb fiúnövendékek számára. A terv foganatosítását azonban
mindezideig akadályozta a megfelelő hely hiánya. Az intézeti udvar
használható része ugyanis szűk, talaja kavicsos és fái pedig veszé
lyeztetik a testi épséget. A kérdést most Iszer Károly a Budapesti
Versenypályaszövetség humánus elnöke oldotta meg. aki az igaz
gatóság megkeresésére készséggel engedte át a Millenáris versenypályát minden szombaton délután díjmentesen az intézet céljaira.
A játékdélutánok így megvalósultak s a fiúk már szeptember máso
dik felében vigan futkostak kipirult arccal a Millenáris porond
ján s hálával emlegették Iszer Károlyt, a magyar sportvilág jószivü
„Tatáját".
Finn ta n á r B udapesten. Mustakallio Juho a kiopioi vakok
intézetének tanára okt. hó 1-től 7-ig tarulmányozta a vakok buda
pesti intézményeit. Megfordult a vakokat gyámoltó országos egye
sületben, a lovag Wechselmann féle intézetben és a vakok királyi
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intézetében. A vakok királyi intézetében főképpen a számtani, mér
tani és rajzoktatást tanulmányozta. Meglepte az iztézetnek tökéletes
felszerelése. A növendékek biztos tudása, ügyes mozgása és a
tornázás magas színvonala. Igen tetszett neki a királyi intézetben
honoló rend és tisztaság, valamint a növendékek fegyelmezett visel
kedése. A királyi intézet, itt tartózkodása alatt, vendégül látta a finn
tanárt és szabad idejét a főváros nevezetességeinek bemutatásával
kellemessé és tanulságossá igyekezett tenni.
Gyengén látó gyermekek oktatása. Magyarországon a
gyengénlátó gyermekek száma, kik az elemi iskolában sikerrel alig
oktathatók, jóval meghaladja a tanköteles korú vak gyermekek
számát. Sajnos ez ideig az ilyenek külön oktatásáért mi sem tör
tént hazánkban, jóllehet külföldön ez irányban megtették a kezde
ményező lépést. A gyengén látó gyermekeknek külön oktatását
minden szemorvos szükségesnek tartja. A vakok királyi intézetének
igazgatósága 1909-ben statisztikát állított össze a gyengén látó
tanulók számáról, melyből kitűnik, hogy Budapesten 249 olyan
gyengén látó gyermek van, aki az elemi iskolában sikerrel nem
oktatható. Az igazgatóság megkereste a székesfőváros tanácsát és
egy memorandumban arra kérte, hogy a gyengén látó gyermekek
külön oktatásáról gondoskodjék. A tanács most arról értesíti az
igazgatóságot, hogy a fogyatékos látású tanulók megfelelő oktatása
iránt a tárgyalásokat akkor fogja megindítani, ha az iskola orvosi
intézmény, melynek létesítésével a tanács már régebben foglalko
zik, életbe lép. Bizonyára ez az intézmény át fogja látni a gyen
gén látó gyermekek külön oktatásának szükségességét s így remé
nyünk lehet, hogy a szemorvosoknak és a vakok intézeteinek ezen
régi kívánsága is megoldást nyer.
Látogatás. A VI. kér. állami tanítónőképző-intézet IV. éves
növendékei szept. hó 19-én Nagy László igazgató vezetésével meg
látogatták a vakok királyi intézetét. Az igazgató röviden megismertette
az intézet történetét, tanítási módszerét és szervezetét. Azután sorra
megnézték a növendékek az ipari oktatást, a nyomdát, a könyv
tárat, múzeumot és a növendékek elméleti oktását. Majd a díszte
remben a növendékek énekét és zongorajátékát hallgatták meg.
Onnan az ebédlőbe vonultak és az étkezést nézték végig. Az inté
zetből kellemes benyomásokkal távoztak.
Nagy László igazgató szives volt értesíteni, hogy a növen
dékek önképző-köre a látottak hatása alatt ismertetni fogja az inté
zet történetét és a növendékek tanítási módját, továbbá Csokonai
Vitéz Gizella vak költő leány verseiből szemelvényeket olvasnak fel.
Okt. hó.6-án a VII., István-uti főgymn. mintegy 150 tanulója
látogatta meg a vakok kir. intézetét négy tanár vezetésével. A
vendégtanulók sok élvezetet találtak az önképzőkör diszgyülési
programmjában. Csokonai V. Gizella elszavalta saját szerzeményű
költeményét, A tanárok megígérték, hogy családjukkal is felkeresik
az intézetet.
Ünnepély a vakok szombathelyi intézetében. A vak mun
kások szép és lélekemelő ünnepélyt rendeztek okt. hó 8-án az
18
*
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intézet nagytermében. Az aradi vértanuk emlékére jöttek egybe s
a lefolyt ünnepély fényes tanujele annak, hogy a kenyérkereső
pályára való képzés mellett mily nagy súlyt helyez a vezetőség a
szegény vakok hazafias érzésének emelésére. Hogy a vezetőség
fáradsága nem eredménytelen, azt a jelen volt nagyszámú előkelő
közönség osztatlan elismerése is eléggé bizonyítja
Az intézetet ez alkalommal nagy kitüntetés érte, amennyiben
ünnepély közben megérkezett Széli Kálmán volt miniszterelnök és
Székely Ferenc igazságügyi miniszter, dr. Békássy István főispán
kíséretében s végighallgatták az ünnepély többi számait. Az ön
képzőkör zenekara egy népdal csoportot adott elő nagy hatással.
A honvéd díszőrségi indulót hatásosan játszotta a zenekar.
Az ünnepély Török Sándor intézeti igazgató lendületes szép
beszédével záródott, ki egyúttal köszönetét mondott a magas ven
dégek szives látogatásáért, kik az ő kalauzolása mellett megtekintekintették az intézet összes helyiségeit és megelégedésüket fejez
ték ki afelett, hogy az intézmény a vakok szellemi és ipari képzé
sével mily szép eredményt ért el s mily áldásosán működik a
közjó, szolgálatában azzal, hogy a sarki vak koldusokból szellemileg
művelt, hasznos iparosokat nevel hazánknak (Vasvármegye c. lapból).
K ézügyesítő bádogm unka. Eötvös László, a siketnémák
egri intézeténél működő kartársunk adott ki ezzel a címmel a f.
évben egy figyelemre méltó munkát. Olyan témát hozott ezzel a
pedagógusok s különösen a kézügyességi oktatással foglalkozók
elé, amely a legszélesebb érdeklődésre is számot tarthat. Gyógy
pedagógiai intézeteinkben a kézügyesség fejlesztése az oktatásnak
igen fontos kiegészítő része s így Eötvös munkája közelről érint
bennünket. Nem lesz tehát érdektelen, ha lapunk hasábjain fog
lalkozunk vele.
A munka 2 részből áll. Egyik könyvben a szóbeli utasításo
kat találjuk meg a különböző bádogos munkák végzésére, a másik
füzet pedig 600 nál több mértani és plasztikai ábrát tartalmaz.
Elsősorban a szerző rámutat arra, hogy a kézügyességi okta
tás keretében a fém anyag vagy teljesen hiányzik, vagy csak igen
kis mértékben szerepel. Pedig a kézügyességi órákon előállítandó
tárgyak, játékok, mezőgazdasági, ipari- és háztartási eszközök leg
többje részben vagy egészben fémből is készül. Fém hiányában a
fából kifaragott tárgyakat, mint pl. a kés, a sarló pengéjét, a kerék
talpát stb. kénytelen festékkel bevonni a gyermek, hogy fémnek
lássák. Igen meggyőzően bizonyítja azt a szerző, hogy a kéz
ügyességnél a fémanyagnak, s különösen a könnyen kezelhető
bádognak is helyet kell adni. Teljesen osztjuk ezt a nézetet. A
bádogmunkák gyakorlása az arra alkalmas fejlettebb 10— 15 éves
növendékeknél, kétségtelenül nagyobb változatosságot vinne az
oktatásba, lehetővé tenné, hogy a valóságnak tényleg megfelelő
anyagból készítsék a gyermekek az egyes tárgyakat, s ezenkívül
kitűnő alkalom kínálkoznék ebben a mértani szerkesztések gyakor
lati felhasználására is. Természetesen ezeknek a munkáknak is
éppen úgy, mint az agyag, a fa és a papír slöjdnek tisztán a kéz-
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ügyesítés célját kell szolgálniok s az iparszerű foglalkozás keretén
kivül kell maradniok. Természetes nagyságú tárgyakat nehezebben
is és több költséggel tudnának a gyermekek előállítani. Készít
senek tehát játékszerű, kisebbített alakokat, ami erejüket nem múlja
felül, kevesebb kiadással jár s amin a kézügyesség és a szerszá
mok éppen oly jól gyakorolhatók, mint a nagyobb tárgyakon. Ez a
most már általánosan kifejlődött iskolai kézügyességi oktatási elv, mint
a szerző világosan kimutatja, a bádogmunkáknal is érvényesíthető.
A bevezető előszó után szerzőnek a kézügyességi oktatás
rövid történetét és a kézügyességi oktatás pedagógiáját közli. Ez
a két cikk nem tartozik a munka szorosan vett tárgyához, s igy
el is maradhatott volna. El kell ismernünk azonban, hogy ebben
a két általános jelentőségű közleményben is becses adatok és
meggyőző érvek foglaltatnak a kézügyességi oktatásra vonatkozó
lag. Látszik, hogy a szerző meleg érdeklődéssel és kiváló gondos
sággal tette tanulmánya tárgyává az oktatásnak ezt az irányát. Aki
a kézügyességi oktatásnak pedagógiai és sociális jelentőségét, hasz
nát még nem ismeri, vagy nem akarja belátni, az mindenesetre más
meggyőződésre jut, ha Eötvös fejtegetéseit elolvassa.
A bádogmunka tanításáról elméletileg kevés mondanivalója
van a szerzőnek, de hisz alapjában véve ugyanazon alapelvek
szerint kell ezeket a munkákat is végeztetnünk, mint a többieket.
Célul tűzi ki, hogy a növendékek a fémanyag elemi feldolgozásá
ban otthonosakká legyenek, továbbá, hogy a mértani ismeretek
nek, a szerkesztési elemeknek gyakorlati alkalmazásával a forma
érzékük tudatosabbá tétessék Utóbbi célból igen kívánatos lenne
ezeket a munkákat a középiskolák alsóbb osztályaiba is bevinni.
A bádogmunkáknál szükséges szerszámokat Írásban és ábrá
ban is bemutatja a szerző, s közli azok árát és szükséges mennyi
ségét is. Ezután egy sereg tárgy elkészítésre vonatkozó utasítás
következik a könyvben. A tárgyak egy része hideg eljárással,
másik része meleg eljárással állítható elő. A leírásokat külön füzetbe
foglalt csinosan kiállított táblázatok egészítik ki, ahol az illető tár
gyak szerkesztésére és összeállítására igen tökéletes mintákat
találunk. Általában mondhatjuk, hogy Eötvös kartársunk munkája
kitűnő gyakorlati értékkel bir. Aki a bádogmunka iránt érdeklődik
s azzal akár mint amatőr, akár mint kézügyességi oktató foglal
kozni kiván, ezt a munkát nagy haszonnal forgathatja.
Szerző maga is felemlíti történeti részében, hogy hazánkban
a gyógypedagógiai intézetek voltak azok, amelyekben a kézügyes
ségi oktatást rendes tárgyul felvették s ma is nálunk méltányolják
ez oktatási ágnak leginkább a jelentőségét. Erre való tekintettel is
szívesen ajánljuk a tetszetős munkát a gyógypedagógiai intézetek
igazgatóságainak és tanári testületéinek megrendelésre és bővebb
¡anuimányozásra. Nagyon érdemes volna több intézetben kísérletet
tenni Eötvös útmutatásai szerint a bádogmunkákkal s igy a gya
korlat révén a mű esetleges hiányosságai felderíthetők s újabbi
kiadásban pótolhatók lennének. — Megrendelhető a 2 könyv a
szerzőnél, Egerben, ára 5 korona.
F. P.
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Német szakem ber feljegyzései a dresdeni hygiene kiál
lítás m agyar gyógypedagógiai csoportjáról. A napilapok elis
merő, de csak nagy általánosságban tartott megjegyzései után
szinte vártam már a szakemberek véleményét. Ezt is megtaláltam
a „Zeitschrift für die Behandiung Schwachsinniger“ című régi,
jónevű szaklap hasábjain. Hoffmann Albert meisseni kisegítő-iskolái
igazgató hosszabb tanulmányt tesz közzé a nemzetközi kiállítás
gyógypedagógiai vonatkozásairól. Megjegyzéseit annál becsesebb
nek kell tartanunk, mert elfogultság nélkül, kritikai szemmel tanulmá
nyozta a kiállítást és egyáltalán nem hallgatta el a németek hibáit
és meglátta az idegen országbeliek kiválóságait. A németországiak
után áttér a külföldi intézmények ismertetésére. Amsterdam, Angolország, Ausztria után kiállításunkról ír a következőképpen: „A
fogyatékosokról való gondoskodás legértékesebb rajzát Magyaror
szág mutatja be kiállított tárgyai és magyarázó nyomtatványaival.
Sok mintaszerű dolgot látunk itt mi németek. (Vieles ist hier vorbildlich für uns Deutsche.) Láthatók: I. az összes gyógypedagó
giai intézetek fotográfiái; továbbá egy-egy internátusi és externátusi
intézet jellegzetes belső helyiségei; 2. a gyógypedagógiai intézetek
tiz évi fejlődésének, a növendékeknek, továbbá a gyógypedagógiai
tanítóképzőnek, a budapesti állami intézetek történetének, a hibás
beszédüek áll. tanfolyamának grafikai táblái; 3. térképek, amelyek
a siketség, vakság és a gyengeelméjűség elterjedését mutatják; 4.
mintasorozatok a rajzoktatásból és a női kézimunka tanmenete a
siketnémák, a vakok és a gyengeelméjüeknél; 5. irodalmi termékek
és tanóra beosztások; 6. egy kis füzet dr. Náray-Szabó Sándor
államtitkár tollából, Magyarország legújabb gyógypedagógiai intéz
ményéről, az ideges gyermekek alsó- és középfokú iskolájáról.“
Ezután a füzetből vett idézetek alapján röviden ismerteti ezen intéz
mény felvételi feltételeit és szervezetét. Azt hiszem, hogy nemcsak a
gyengeelméjüek, de a siketnémák és a vakok oktatásával foglalkozó
külföldi szakemberek is közzéteszik a kiállításon szerzett tapaszta
lataikat. Értékes gyűjtemény lenne, ha a t. kartársak a kezük ügyébe
kerülő külföldi szaklapok utján ismertetnék a kiállításunkról elhangzó
kritikai megjegyzéseket.
(¿m.)

K Ü L F Ö L D I SZ E M L E .
Az ifjúkori gyengeelm éjűségei tárgyalja az a nagyszabású
mű, amely G. Vogt és IV. Weygand egyet, tanárok szerkesztésében,
Handbuch der Erforschung und Fürsorge des jugendlichen
Schwachsinns cimen a napokban megindult. A mű 7 kötetből
(füzetből) fog állani. Az első füzet a gyengeelméjüek megfigye
lése és a róluk való gondoskodás történetét tárgyalja nagy rész
letességgel, kezdve az ókortól, amikor főkép az epileptikusokat és
a kretineket figyelték meg. Vitruvius pl, azt Írja, hogy az emberek
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nyaka sokszor megdagad a középső Alpokban.1) Juvenalis szerint
senki sem csodálkozik a megdagadt nyak fölött az Alpokban.2)
Ulpianus azt mondja, hogy dagadt nyakkal dolgoznak az Alpesek
lakói, ami az ivóvíztől keletkezik.3) A középkor gyér adatai között
érdekes Luther Mártonnak az anhalti herceghez intézett pohár
köszöntője, amelyben a gyengeelméjüeket az ördögtől megszállott
lényeknek mondja, akikkel szemben a homicidiumot is megenged
hetőnek tartja és azt ajánlja a hercegnek, hogy dobja őket a
Moldava vizébe.4) A történeti visszapillantás után Vogt értekezik
a gyengeelméjűség okairól. Fejtegetései a legnagyobb figyelmet
érdemlik meg. Elismeri az átöröklés tényét, de nemcsak a rossz,
hanem a jó tulajdonságok is átöröklődnek. Sőt a már meglevő
degeneráció, egészséges házastárs (különösen az anya) révén el
is tűnhetik a családból; ami természetes is, mert ha nem igy.
volna, akkor az emberiség eddig már teljesen degenerálódott volna.
Érdekes példakép említi fel a svájci Zero családot, amelyből három
száz éven át iszákosok, csavargók, tolvajok, korlátolt elméjüek,
kretinek síb. kerültek ki. Amikor aztán a család egyik tagja egész
séges bajorországi leányt vett nőül, ennek utódai épek és egész
ségesek lettek: vagyis a család regenerálódott. Egyébként az át
öröklést ma még sok tekintetben homály fedi és sok kutatásra
van szükség, hogy annak végérvényes törvényeit megállapítani
lehessen. Ezt a részt követi Klose tollából a gyengeelméjüek ana
tómiájáról és physiologiájárói szóló rész. Ezután Vogt a gyermeki
agy fejlődéséről, végül Bühler ir a gyermek-psychologiáról.
E rövid áttekintésből is láthatjuk, minő gazdag tartalommal
jelenik meg a munka, melynek második füzete a nevelés-oktatási
részt, a gyengeelméjüek gyógypedagógiáját, a 3-ik füzet a klinikai
és psychologiai vizsgálatokat, a 4-ik és 5-ik füzet a pathologiai
részt és a különböző typusok leírását tartalmazza. A 6-ik részben
az intézetekről, azok külső és belső életéről, elterjedéséről, a 7-ikben pedig a gyengeelméjüek jogi viszonyairól tárgyalnak. Ez és
az encyklopad. Handbuch valóban koronája annak a nagyarányú
gondoskodásnak, ami ma az egész világon, de különösen a német
birodalomban folyik az ügyefogyottak érdekében. A füzeteket meg
jelenésük sorrendjében külön fogjuk ismertetni.
(ém.)
N ém etországban a siketnémák és vakok tankötelezettségé
nek törvényjavaslatát f. évi augusztus 7-én szentesítette a császár.
Idstein. Az egyesület értesítője szerint az intézetnek a múlt
évben 165 fiú- és 80 leány-, összesen 245 növendéke volt. A fel
vételt kérvényezők száma eddig 1109. Az iskolának van két elő
készítő csoportja, négy elemi osztálya, egy pótlócsoportja (Nachhilfeabteilung) és két továbbképző csoportja. Különös gondot for‘) Guttur homini tumescit praesertim apud agricolas Italiae et medullos
Alpinos.
2) Quis tumidum guttur miratur in Alpibus ?
3) Eoque tumido gutture laborant in Alpibus incolae propter aquarum
qualitatem, quibus utuntur.
4) Sämtliche Werke. Bearbeitet von Irmischer. IV. kötet 138. lap.

284

Vegyes.

dítanak az intézetben e,gyes iparágak gyakorlatilag alapos oktatására.
Főelv a növendékeknek rendszeres munkához való szoktatása,
amely munkán örömet találjanak. Az iskolai oktatásban részesülőket
napi l 1^ —2 órában, az iskolát elhagyottakat egész nap foglalkoz
tatják a műhelyekben. Vannak szabó-, cipész-, bodnár-, mázoló-,
kefekötő-, kosárfonó-, könyvkötő-, szövőmühelyek. A leányok
háziteendőkben és kézimunkákban nyernek oktatást.
Az egyesületnek ez évi pénzforgalma 757.55988 M volt.
Ebből a földmívelés és állattenyésztés 27.554 80 M hozott a bevé
teli rovatba.
Mint a mi intézeteink is, az idsteini egyesület egész évbeu
gyűjtőíveket küld széjjel.
Igen-igen élénk és tevékeny élet folyhat ott az idsteini inté
zetben^ a szellemi fogyatékosok között!
(Ungermann József)
Új földgömb a vakok szám ára. M. Kunz kiadásában új
glóbus fog megjelenni vakok részére, de csak abban az esetben,
ha legalább 10Ü példány megrendelése biztosíttatik.

VEGYES.
Népiskolai alm anach. Megjelen a Franklin-Társulat és a
Lampel-cég közös kiadásában Népiskolai almanach, a tanítók és
iskolák hasznos és kedvelt kézikönyvecskéje. Tartalma ügyesen
és gondosan van megválogatva. Első cikke (arcképpel) Balogh
Jenő közoktatási államtitkár pályáját ismerteti, a többi cikkek is
fontos tanügyi kérdésekről szólnak: tanítói és ifjúsági könyvtárak,
a népiskolai tankönyv- irodalom újdonságai, az Akadémia Wodianer
díjával kitüntetett tanítók, a szabadoktatás, az 1910. évi népszámlá
lás előleges eredményei, van még benne naptár és nyilvántartási
napló, a címtárban a ministerium és a főváros megfelelő ügyosz
tályainak s a tanfelügyelőségek s egyéb tanügyi hatóságok, szer
vezetek, egyesületek sfb. címtára, a tanügyi lapok jegyzéke. Óra
rend, osztályozási napló, gazdag tankönyv-jegyzék, mind a tanító
munkájának megkönnyebbítésére szolgál. Az ügyes formájú, tet
szetős kiállítású almanachot iskolák, tanítók kívánatra ingyen kapják.
H ivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ elő
fizetési díját beküldötték: Rózsa Gizella Szabadka 5, Németh
Gizella Rákosszentmihály 10, dr. Fejér Gyula Budapest 5, Zemkó
Péter Budapest 5, Varsányi Ferenc Eger 5, Kardos Ignác Buda
pest 5, Sólymos Sándor Jolsva 5, Fáklya Károly Ungvár 10 K.
Budapest, 1911. október 10.
A kiadóhivatal nevében
___ ___

É ltes H átyás,
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Hangképzés — beszédtanítás.
Én istenem, hát okvetlen muszáj a p és á összekapcsolása
kedvéért egy érték nélküli szót megtanulni? Nem fog ez a hang
kapcsolás a továbbiak folyamán százszor meg százszor is előfor
dulni ?
Ugy-e kérem, ha az élet és nem a teória szemüvegén néz
zük a követelményeket s ha segítségül hívjuk a lélektani tapasz
talatokat s a gyermek lelkének megfigyeléséből levonható igazsá
gokat, akkor nem elégedhetünk meg 6 hónap alatt 8—10 hang
gal s 10—15 szóval!
Életet kell vinni a tanításba, elevenséget, változatosságot a
napi munkába, felhasználni a gyermek kíváncsiságát s érdeklődé
sét, fokozni tudásszomját, nem pedig visszaszorítani megnyilatko
zásra vágyó lelkét s mesterségesen tétlenségre kárhoztatni. Mert
azt csak elhiszik nekem, hogy 6 hónapi szorgalmas munkának
nem lehet egyenértéke 10— 15 szónak a tudása?
Fogadjuk el azt a, megállapítást, hogy a beszédtanítás mesterségi részét, t. i. a hangok és betűk megtanítását, kellőleg vég
zett előgyakorlat után 50 tanítási nap alatt, tehát a karácsonyi
szünideig el lehet végezni. Bátran elfogadhatjuk. Az intézetek leg
nagyobb részében el is végezik nemcsak most, de elvégezték
25 évvel ezelőtt is. Nem gondolnók-e, hogy a mai fejlettebb s a
múltak tapasztalatain okuló újabb nemzedék egy lépéssel tovább
is mehetne ? De az istenért csak ne visszafelé! Kétségtelen, hogy
a hangok egynémelyike az r, ly, i, zs, z talán nem lesz elég tiszta,
de vájjon a halló gyermek nem tanul azért új szavakat, mert az
r-1 még nem ropogtatja, vagy az sz helyett t mond ? S vájjon az
újabb és újabb szavak tanulása közben nem lesz-e olyan szeren
csés pillanat, amely a kimondani nem tudott hang váratlan meg
születését eredményezi ?
Saját tapasztalatomból tudom, hogy igen. Csak türelem, várni
tudás, az adott alkalom felhasználása, a sikertelen kísérletek után
ne elkeseredett korholás, hanem jóakaró buzdítás legyen műkö
désünk alapgondolata. A gyermek ne rettegjen, hogy még nem
tudja a hangot, de ne is legyen közönyös, ha még nem tudja.
Azt mondottam fentebb, hogy a hangkicsalás és betűtanítás
a mesterség!' része a siketnémák tanításának, amelyet ugyan kellő
gondossággal kell végezni, de amely nem oly nagyjelentőségű.
M agyar G y ó g ypedagógia.
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Nagy baj, hogy némely helyen az első osztály munkáját az egész
éven át ilyennek tekintik s azt vélik, hogy a beszédtanítás csak a
második osztállyal kezdődik. A beszédtanításnak a jól vezetett
intézetben az első napon kell kezdődnie. Amikor a gyermeket
arra eszméltetjük, hogy állj fel parancsot teljesítse, már a beszéd
tanítás kezdődik. S ezt a kezdetet kellenék folytatni öntudatos
fokozatossággal. E helyett sok helyt mit látunk? Az első osztály
munkája lélekölő unalmas másolással, rettegő hangképzéssel, boszankodó korholással, néha testi fájdalommal járó hangkicsalással kiöli
a gyermekből a beszéd iránti hajlandóságot s útját vágja a lassú,
értéktelenebb hangképzéssel az eleven beszéd megtanulásának.
Nem volt célom, hogy a hangképzés menetét napszerű pon
tossággal, a foglalkozás rendszeres beosztásával tárgyaljam. Ezt
nem is tarthatom kívánatosnak, mert a helyi körülmények, a növen
dékek kedélyállapota, a tanár ügyessége és fogékonysága nem
állapítható meg napok szerint. Már pedig a tanítás csak úgy lehet
eleven, ha a kellő hangulat is meg van úgy a tanárban, mint a
gyermekben. Az általános elveket kívántam csak megvilágítani,
amelyek a hangképzésnél kell, hogy irányadóul szolgáljanak.
Rátérek most már a beszédtanításra.
A beszédtanítás célját igen helyesen állapítja meg a tanterv.
Röviden az a cél, hogy a gyermek a beszédet megértse s magát
megértetni tudja. Tehát a közlöttet akár szóval, akár írásban tör
ténik az, megértvén, arra válaszolni tudjon, másrészt óhajtásait,
vágyait, érzéseit másokkal szóban és írásban közölni tudja. Tehát
nem kell neki sem természettudósnak, sem történésznek, sem
Afrikautazónak lennie. De még nyelvésznek sem.
Vájjon megfelelnek e tekintetben a tanterv követelte célnak
az intézetek ? Sajnos igennel nem felelhetünk. Általános a panasz,
hogy a növendékek gondolataikat sem szóval, sem írásban helye
sen kifejezni nem tudják és a közlötteket nem értik meg. Közöl
nek ők valamit, de az nem a hallóktól megszokott kifejezésekkel
történik, inkább csak egyes szavak halmaza. Érteni is értenek
annyit amennyit, de legtöbbször csak a mimika, vagy a jel segít
ségével.
Mi okozza ezt a részleges eredményt? Hol keressük azt az
arkanumot, mely a reá fordított buzgó, szorgalmas munkát ered
ményesebbé teszi ?
Visszatérek arra a kijelentésemre, hogy a beszéd érthetősége
a beszéd tisztaságától teljesen független. Az érthetőséget még az
sem zavarja, hogy egy-két hang tisztátalan vagy hiányos kiejtésű,
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de igenis érthetetlen lesz a beszéd, ha a gondolat megnyilvánu
lása nem olyan alakban történik, aminőt a halló egyének egymás
közt használnak. A kifejezés szabatossága teszi a beszédet ért
hetővé.
Kísérelje meg bárki, hogy hagyjon el 1—2 hangot a beszéd
ben, vájjon megérti-e a környezete? Vagy beszéljen orrhangon,
törje az r-et, legfeljebb furcsának találják a kiejtését, de megértik
a beszédjét. De beszéljen csak teljesen tisztán, de tőszavakkal
viszonyítás nélkül, vagy helytelen viszonyítással, meglássa, hogy
közléseit senki sem érti meg.
A nyelv köntöse, külalakja tehát az, mely a beszéd érthető
ségének főkelléke.
Nézzük tehát, hogyan ruházzák fel a nyelvet intézeteinkben.
Hogy hasonlattal éljek, sok helyen, talán a legtöbb helyen
úgy tesznek, mint a tudálékos szabó, aki a gombok különféleségére és elnevezésére helyez súlyt. Szerinte meg kell az inasnak
magyarázni, hogy szürke ruhára nem a piros gomb való, hanem
a szürke, vagy legfeljebb fekete. Meg kell magyarázni, hogy a
vastagabb szövetet vastagabb cérnával kell összevarrni s vastagabb
tűt kell hozzá használni; hogy a varrás irányának a szövettel
merőleges, vagy rézsútos irányban kell haladnia stb. stb.
Szeretném tudni, vájjon az a szabóinas, akit a gazdája tudo
mányos értekezéssel kíván a varrás mesterségébe bevezetni, mit
csinálna, ha magára hagynák? Töprengene s a sok töprengés
után fordítva fogna a munkához, vagy egyáltalán bele se kezdene.
Minden hasonlat sántít, de nagy általánosságban a mi növen
dékeink az inas helyzetében vannak. Már az első kezdete a
beszédtanításnak a gombok különféleségére eszmélteti a szegény
gyermeket. Eszmélnie kell arra, hogy egyik szóhoz csak t, a
másikhoz at, a harmadikhoz et stb. varrandó, mert csak az illik
rája, de sőt még azt is tudnia kell, hogy miért illik rája? Esz
mélnie kell arra, hogy a főnevet más cérnával kell varrni, mint
az igét s hogy a beszédben a szórend változó s a szavak elhe
lyezése adja meg a gondolat irányát.
Folytassuk a hasonlatot. Az okos szabómester tudományos
dissertatio helyett a kezébe nyomja a tűt, a cérnát, a gombot az
inasnak, egy gombot felvarr s azt mondja, a többit így varrd fel
te. Nem figyelmezteti a gomb és szövet színére, anyagára, nem
magyarázza a cérna és tű vastagságát, egyszerűen a kezébe adja
az inasnak a munkát, hogy végezze el, Hogy miért végezze így
19*
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el? Majd ha az inas a mesterségbe beletanul, ha értelme fejlődik,
önmagától rájön az okokra.
A beszédre oktató tanár is helyesebben tesz, ha nem magya
ráz, hanem a szájába adja a siketnémának a kifejezést azzal, hogy
ezt így kell mondani, tanuld meg s hasonló helyzetekben ugyan
azt használd. Tehát meg kell adni a helyzetnek megfelelő kifeje
zést minden nyelvalaktani ráutalás s magyarázat nélkül.
E helyett mit csinálnak legtöbben? Eszméltetik a gyermeket
arra, hogy az asztalról kell elvenni a könyvet, a fogasro'/ kell
levenni a kalapot, a képró'/ kell beszéini, a tükörróV kell letörülni
a port s hogy teljes legyen a gombteoria, feíírnak a táblára
15—20 szót s azt kívánják, hogy minden szóhoz függessze a
gyermek a megfelelő ragot, sőt azt is kívánják, hogy ebben a
munkában a gyermek gyönyörűséget is leljen.
Akár csak Schwarczer Antal idejében élnénk. Hol marad az
a magyar Hill Móric, aki felkiáltson: „Úgy tanítsd a siketnémát
beszélni, amint a halló gyermek tanul“ ?!
Hogyan is tanul a halló gyermek?
Egy szóval felelhetünk reá: szemlélve. Akkor kapja a kifeje
zést minden nyelvtani ráutalás nélkül, mikor a szemlélet is kínálko
zik. Akkor kér kenyeret, a mikor éhes. Akkor mondja, hogy a ló
szalad, mikor azt tényleg látja; akkor mondja, hogy a csibe kuko
ricát eszik, mikor az valóban azt teszi. Annak nem „bőg a borjú“
Budapesten s nem „csenget a villamos" Jolsván; még a sas sem
repül az iskola szobában. Az a halló gyermek nem a gomb teória
szerint tanulja meg a nyelvet, annak nem mutatnak ragozási példá
kat, de látja az eleven, valódi életet, s kapja minden alaktani uta
lás nélkül a megfelelő helyes kifejezést.
A papiroson igen szépen fest az a szerintem helytelen elne
vezés „alkalomszerűség“, de a gyakorlatban minden az, csak nem
alkalomszerüség. Ilyen alkalomszerűségre alapított tanítást hallottam
egyszer a távollevő családról, apáról, anyáról, testvérről. Egy gyer
meket érdekelt csak, de az egész osztálynak kellett megtanulnia,
hogy X. Y.-nak cselédje van. Vájjon tudhatta az a másik gyermek,
hogy mi az a cseléd ? Vájjon tudta-e az érdekelt gyermek, hogy
az a Julcsa, vagy Józsi neki nem testvére, hanem az apjának a
cselédje? Örök rejtély marad előttem.
Az alkalomszerüség helyesebben szemléletnek volna neve
zendő. Szemlélni lehet tárgyat, cselekvést, eseményt. Ezt kell meg
ragadni, ennek kell a helyes kifejezését megtanítani s 'ezt kell gya
korolni. Ha az iskolában már nem kínálkozik szemlélet, menjünk
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ki az udvarra, a kertbe, az utcára stb. Lássunk és láttassunk ott
mindazt, ami csak kínálkozik s ezt dolgozzuk fel, ennek adjuk
meg a helyes kifejezést, ezt változtassuk át másnap múlt időre,
erről csevegjünk a jövő időben a nélkül, hogy múlt idő és jövő
idő, meg nem tudom miféle időről értekezést tartanánk. Ez az
eleven élet, ez az alkalomszerüség, ez a valódi szemléltetése nem
csak a tárgynak, eseménynek, hanem a nyeivalaknak is. Így tanul
a halló, így kell tanulni a siketnémának is, ha azt akarjuk, hogy a
beszédet megszeresse s azt használja.
Ne mondja azt nekem senki, hogy maga az iskolaszoba
nem nyújt elegendő szemléletet, hogy egy-két óra alatt ki lehet
meríteni az összes kínálkozó szemléleteket. Dehogy nem nyújt,
dehogy lehet kimeríteni. Mindennap kínálkozik új szemlélet. Majd
beteg valaki, majd náthás, majd leejti a könyvét, majd ismét tüszszent. Mennyi szemlélet, mennyi kifejezés kínálkozik s mennyi
alkalom a gyakorlásra. Ezek mind mindennapi események. Azután
ha semmit sem veszünk észre, teremtünk magunk helyzeteket, olyan
helyzeteket, amelyekben a növendékek tevékeny részt vesznek. Ha
egyéb nincs, egy képről csevegünk s csevegíetünk a növendékek
kel. Szemléletben nincs és nem lehet sohasem hiány. Csak értsünk
a szemlélet felhasználásához.
E tekintetben valóban a legtöbb intézet igen kevéssé lele
ményes. Tudja Isten mért, de bizonyos nyűg látszik rajtuk, ame
lyet nem bírnak lerázni s bizonyos megszokott sablon, amelyhez
ragaszkodnak, anélkül, hogy talán okát tudnák adni. Sok helyt
még a valódi szemléletre való törekvés is hiányos, hát még a
kivitel. A templom azonban majdnem minden iskolában szerepel.
Mikor voltál a templomban? Melyik a legmagasabb épület N.-ben ?
Ezt el nem hagyná egyik intézet sem. De hogy a templomban
szemléltetnék a templomot, azt hiszem, kevés helyen teszik. Kép
ről már igen.
Nézzük végig egy ilyen beszédtanítási órát.
Tárgy, mondjuk a templom.
Első kérdés: Hova járnak az emberek vasárnap ? A gyermek
felel. Az emberek vasárnap a templomba járnak.
K, Mit csinálnak ott? F. Ott énekelnek és imádkoznak.
K. Mit csinál a pap a szószéken? F. A pap prédikál a szó
széken.
K. Mit csinálnak az emberek? F. Az emberek hallgatják.
K. Mi van a templomban? F. Pad, orgona stb.
K. Hol ülnek az emberek? F. Az emberek a padban ülnek.
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K. Voltál-e már templomban ? F. Igen, én már voltam a tem
plomban.
K. Mit csináltál a templomban? F. Én imádkoztam a tem
plomban.
K. Mikor fogsz ismét elmenni a templomba? F. Vasárnap
fogok ismét elmenni a templomba.
K. Kivel fogsz elmenni a templomba? F. Testvéremmel fogok
elmenni a templomba.
Kisebb-nagyobb változtatásokkal ez egy beszédtanítási órá
nak a tárgya és anyaga. Természetes dolog, hogy a kérdések és
feleletek nem folynak le simán. Először is a kérdés 2—3 szór
ismétlődik, azután a gyermeknek kell felelni arra a kérdésre, hogy
mit kérdeztem ? S ezt nem csak egy gyermeknek kell elmondania,
hanem 4 - 5-nek vagy az egész osztálynak. A „mit kérdeztem?“
minden kérdésnél ismétlődik. Sőt nemcsak a kérdés, hanem a
feleletet megelőzőleg még ennek a kifejezésnek: Feleljen Kardos
Pista. Mit mondtam? S Kardos Pistának azt kell mondania: A
tanár úr azt mondta, hogy feleljek. Persze a feleljek helyett sok
szor felel/eflt mond a fiú. Következik egyik-másik gyermekkel a
javíttatás. Végre K. P. tudja, hogy úgy keli mondania: feleljek.
Közbe még a kiejtést is kell javítani. Jó 5—6 perc múlva rá kerül
a sor, hogy a kérdésre tényleg felelhetne, de ezalatt nemcsak ő,
hanem a többiek is elfeledték a kérdést. Újra fel kell tehát tenni
s erre megjön a várt felelet. A következő kérdésnél az eljárás
ismétlődik. Mire az utolsó kérdésre is megjön a felelet, eltelt az
óra s a sok mellékkérdés, a nyeivalakra való eszméltetés, a kiejtés
javítása miatt sem a tartalom, sem a kifejezés nem rögzíitetett meg.
Vájjon a tartalom megfelel-e a gyermek lelkületének, érdeklődésé
nek ? Alig hiszem. De ha megfelelne, mondjuk, vájjon a kérdések
és feleletek módja érdekkeltő és elősegíti-e a gyermek beszédkészségét? Ezt meg már éppen nem hiszem. Micsoda általános
ságok s szemlélhetetlenségek. Hogyan felelhet a gyermek olyan
általános kérdésre: Hová mennek az emberek vasárnap ? A felelet
nem lehet a szemlélet alapján kialakult, csak szajkómódra betanult.
Nem fakadhat a gyermek megfigyeléséből annál kevésbé, mert az
emberek sok helyre mennek vasárnap, még a templomba is.
Mennyivel közvetlenebb, ha hétfőn reggel kérdezi a gyermeket a
tanár. Voltál tegnap templomban? S engedi, hogy a gyermek
maga nyilatkozzék meg, maga mondja el, mit látott, mit tapasztalt
s a többiek is figyeljék s ők is mondhassák el esetleg más alka
lommal szerzett benyomásaikat. Csak az a stereoíip kérdés „mit

Számtantanítás a siketnémák iskoláiban.

291

mondott N .“ ne akassza meg a gondolat szabadabb megnyilvá
nulását, olyan kérdés, mely minden órában egy párszor elhangzik
s az év, második év, harmadik év végéig is csak annyit tudnak
hibátlanul elmondani a gyermekek „N. azt mondta, hogy . .
s
ezután következik a kérdő pillantás, a fej csóválása, a kéznek a
gégére illesztése, a nekikészülődés és a megakadás, esetleg a vég
leges megakadás.
A beszéd tanítása ilyen módon eredményeket nem mutathat
fel. Hiányzik a legfőbb, a valódi szemlélet s hiányzik a tanítás
gyorsasága, élénksége, mely nélkül az egész tanítás unalmas, lélek
ölő munkává válik.
Mik legyenek tehát a főbb elvek a beszédtanításnál ?

Számtantanítás a siketnémák iskoláiban.
Valahányszor a számtan tanítási eredményének megvitatása
van szőnyegen, majdnem általános a panasz, hogy kevés az ered
mény.
Mindnyájan küzdünk, vasszorgalommal igyekszünk a tanterv
ben kiszabott anyagot a legjobb tehetségünk és szándékunk sze
rint elvégezni, de dacára igyekezetünknek, megfeszített szorgal
munknak: munkánk gyümölcse nem édes.
Mi pedig eleget keressük a módot, keressük a kitérőt, hol
kocsink nyikorogva nehezen halad, hogy és miképen lehetne azt
rendes utón tartani?! Mert silány aratást nyerni, hol a talaj jól
van megmunkálva, valóban keserves dolog. Tanácskozunk, tusakodunk, növendékeink terheit csökkenteni akarjuk, de ezideig segít
séget nem találtunk.
Eléggé nehéz dolog és bizonyára illetékes helyen is feltűnést
kelthetett, hogy legjobbjaink sem képesek a számtanból oly taní
tási eredményt produkálni, mely a várakozásnak teljesen megfelel.
De nemcsak ez van igy, hanem saját lelkiismeretünk sarkal, hogy
tegyünk valamit, mely úgy az ügynek, saját magunknak, valamint
növendékeinknek javára szolgálna. Be kell ismernünk, hogy van
valami hiba, akadály, melynek elhárítása kívánatos. Hiszen mind
nyájan emberek vagyunk, emberek által tervezett, vagy véghez
vitt dolgok emberiek és hibásak lehetnek. Próbálgassuk keresgetni
a hibát és ellenszerét, mely után eredményesebb lesz munkánk,
édesebb lesz a gyümölcse és növendékeink vállaira rakott súlyos
terhektől is valamit leemelhetünk.
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A múlt tanév közepe felé, vagy talán éppen az elején történt,
hogy egyik kartársunk panaszkodott a számtantanítás bajairól. Vala
mennyien egyetértettünk vele abban, hogy valamely irányban tenni
kell vaiamit, mi az eredményesebb oktatást lehetővé tenné és
növendékeinkkel is a számolást jobban megkedveltetné. Megbíztuk
kartársainkat, hogy a számtantanítás bajait ismertető értekezésé
ben arra is mutasson reá, hogy egy esetleges tanterv-revizió alkal
mával minő beosztást javasol és az anyagnak melyek azon részei,
melyek elhagyhatók volnának. Akadályok jöttek közbe, melyek
miatt ezen tárgy alaposabb megvitatása elmaradt. Bárha életre való
eszméi szaklapunkban is ismertetve voltak, nagyobb érdeklődést
nem keltve, lekerült a napi rendről, jóformán a feledés tengerébe
merült.
Kár pedig, nagy kár, minden olyan ügyért, melyet közérdek
ből kellene állandóan napirenden tartani, hogy nagyobb érdeklő
dést nem keltve nyomtalanul elenyészik. Pedig az volt akkor is a
cél, hogy többen hozzászóljanak és valamely formában illetékes
helyen is tudomást szerezzenek róla. Na, de mindig így volt a
világon minden, hogy csak addig tart az érdeklődés mig magun
kat kipanaszoljuk. Megy azután minden a maga útján, míg valaki
ismét kezébe veszi az elveszettnek hitt ügyet. De mintha mégsem
volnánk hajlandóak ez egyszer a számtantanítás-ügy kérdését elte
metni. Fel-felüti fejét innen is, onnan is valaki, hangoztatván a
cselekvés idejének, illetőleg eljövetelének sürgősen jelzett óráját.
Csak a napokban olvastam újra egyik kartársam figyelemre
méltó cikkét, melyben a számtan tanításának elhalasztása melleit
emeli fel szavát.
Nagyon eltérők lehetnek — a kivitelt tekintve — a vélemé
nyek, de az illető maga jelzi, hogy már évekkel ezelőtt sürgette
a számtantanítás reformját. Mit jelent ez mást, mint azt, hogy nem
ok nélküli a panasz, hogy a számtantanítás anyagát tekintve sok
a kivánalom, a reá fordított idő pedig kevés. Előbb említett kar
társamnak tökéletesen igaza abban, hogy a számtan tanítása ne
történjék a beszéd rovására. Lám, mindnyájan a beszédet féltjük
és nem is ok nélkül, mert ha a számtan tanítására kitűzött idő
nem elegendő, az erre szánt időből lopdosunk el többet, vagy
kevesebbet. Ez pedig nem olyan posztó, melyből valami nagyon
telnék, hanem nagyon is szűkre szabott matéria, melyhez inkább
illenék hozzá adni, mint elvenni.
Úgy van tehát a dolog, hogy a számtan anyagából igen sok
bátran elmaradhat. Ha az anyagot redukáljuk, akkor is csak annyit
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tudnak majd növendékeink, mint most. Vannak — ugyanis —
bizonyos sallangok, melyeket az épérzékü gyermekek is elfelej
tenek. Kilépvén az életbe — a szükség nem kívánhatja — a komp
likált műveletek lassanként annyira elmosódnak, hogy bizony van
nak tanult emberek is, kik alig emlékeznek bizonyos műveletekre.
Az életnek kell nevelnünk. Ha ez áll általánosan minden
gyermekre, mennyivel inkább a siketnémákra. A tapasztalat pedig
azt bizonyítja, hogy a bennünket környező világ nem kívánja, nem
követeli az iszonyú nagy számokkal és számsorokkal való könnyed
bánást. Ez tehát egy figyelmeztetés egy intés, hogy csak a min
dennap előforduló, egyszerű, nem túlmagas számokkal kell bíbe
lődnünk. Az egyszerű és gyakorlati példák alapos megbeszélése
és megfejtése a fődolog. Az ilyen példák egyszerüségöknél fogva
is sokkal inkább alkalmasak a beszéd támogatására és gyakorlására.
A komplikált feladatokat már csak azért is mellőzni kell, mert
a megerőltető figyelem, gondolkozás folytán elfelejti a lényeget,
vagy a szavakat. Nem kis dolog — ugyanis — a feladatot hibát
lanul leolvasni, a benne levő számokat észben tartani, de a felada
tot is jól megoldani. Az ilyen feladatoknál hibás lesz a számtani
művelet végrehajtása, hibás lesz a beszéd is. A mi növendékeink
többsége közepes, sőt közepesnél is gyengébb szellemi tehetségű.
Ha valamennyi kiváló volna, akkor sem volna könnyű feladala sem
a tanárnak, sem a tanítványnak.
Mit szóljunk továbbá a törtek és tizedestörtekhez? Nem kel
lene megfontolás tárgyává tenni, hogy mi volna az a minimum,
amely a siketnémák oktatása szempontjából jó és elég volna? Én
nem szólok a törtek lényege és különösen a tizetedestörtek ellen.
Hiba volna a közönséges törtéknél mellőzni a könnyen szemlél
tethető, gyakran előforduló törteket. A törtek összeadása és kivo
nása is csak megjárja, főleg ha azok egynevezővel bírnak. De már
a törtek szorzása, osztása éppen nem gyakorlati dolog. Ezek bizony
begyakorlás után szépen elfelejtődnek.
Ha már éppen nélkülözhetetlen dolog a törtekkel való bíbelődés, akkor is inkább a tizedes törtekkel bajlódjunk.
A kamatszámítással sem vagyunk másképpen. Igaz, hogy
szép dolog, sőt hasznos dolog is a kamatszámítás: tehát tanítani
kell. Egy értelmes ember sem nélkülözheti a kamatszámítást, mert
még a szegény ember is megismerkedig vele gyekorlatilag. Akinek
van pénze, az kamatoztatja. A szegény ember pedig kölcsön vesz.
De a kamatszámításnak van egy nagyon egyszerű módja. A taka
rékpénztári tisztviselő működését kell csak megfigyelni. Kétségen

294

Számtantanítás a siketnémák iskoláiban.

kívül tudná a számítás más módját is minden bank, minden takarékpénztár tisztviselője alkalmazni. Talán szabályos számításokat végez
ennek dacára ? Dehogy is végez. De ha végezne, hány ügyet volna
képes naponként elintézni. Nagyon keveset. De még ily körülmé
nyek között is nagyon kérdéses, vájjon tudna-e oly pontos számí
tást eszközölni, hogy a mindig fennálló 1 —2 napi kamatkülönbö
zetet is kiszámítani tudná.
Ha tehát egy vele foglalkozó hivatalnok, ki ismeri a számo.
lás nehezebb formáját is, de nem alkalmazza; mennyivel inkább
volna indokolt a siketnémákkal a táblázatokon való számolást meg
ismertetni. Mert ha mindig azt hangoztatjuk, hogy az életkövetelte
gyakorlati dolgot kell a siketnémák tanításánál zsinórmértékül venni:
ez a valódi gyakorlati eljárás. Megtanulhatjuk, hogy miképpen lehet
kamatot, időt, tőkét, stb. kiszámítani, de a példák oly változatos
sorozatát, mely ezt a tudást egész életre biztosítaná, nem nyújthat
juk. A szabályok megtanulása csak időleges tudást nyújt. Nagyon
hamar elfelejtjük a szabályokat. A tudás bizonytalanná válik ez
pedig a semmivel egyenlő, értékét tekintve. Ezeket a táblázatokat
pedig éppen akkor alkalmazhatja mindenki, midőn az iskolában
nyert tudást kezdi a gyakorlati, a valódi életkövetelte szükséglet
felváltani, vagy megvalósítani.
A tanítás anyagának redukálása tökéletesen indokoltnak látszik.
Vannak, kik nemcsak kevesebb anyagot kívánnak taníttatni, hanem
— közelebbi értesülésem szerint — a számtantanítást a későbbi
évekre óhajtják elhalasztani.
Keresni kellene az okát, hogy miért és hogyan van, hogy
mi a reáltárgyakat korán és növendékeink szellemi erejét meg
haladó módon erőltetjük?
Én ennek okát abban látom, hogy a siketnémák iskoláit tudás
tekintetében a népiskolával hozták kapcsolatba. Ha ez a kifejezés
nem talál, hát másképpen igy határoznám m eg : a siketnémák VI.
osztállyal bíró intézetét a népiskola IV. a VIII. osztállyal bíró inté
zetét pedig a népiskola VI. osztályával hozták egyenlő rangba, tudást
tekintve. Ebből a szempontból tehát szükséges volt a reáltárgyak
nak korai megkezdése és megfelelő terjedelemben való tanítása.
Ez — szerintem — nem volt helyes dolog. Eltekintve attól,
hogy a népiskola alig képesít valakit valami különös pályára,
az értelmiségi pályáknak csak a küszöbe. A mi iskolánk szak
iskola. A siketnémák intézetei első sorban arra vállalkoztak, hogy
a külvilággal közlekedő eszközt, a beszédet teremtsék meg növen
dékeiknek. E mellett eltörpül minden. Az elemi tudás igen nagyra-
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becsült dolog előttem, de a főcélt sohasem szabad szem elől tévesz
tenünk.
A mi intézeteink nem az értelmiségi pályákra készítik elő
növendékeinket. Az ipari pálya még az épérzékü gyermekeknek
is sokkal ajánlatosabb volna. Maradjunk csak az ipari pálya mellett.
Ez a pálya majdnem az egyedüli boldogulási út a siketnémák
számára. Nem oly sikamlós, mint a művészi pálya, de nem is tesz
senkit szerencsétlenné. Nagyon jó volna, ha mások is látnák a
művészi pályák töviseit, nemcsak a rózsáit. Az elemi iskolát vég
zett növendékek sem lépnek az ipari pályára több tudással, mint
a mi növendékeink Az én meggyőződésem szerint pedig a mi
növendékeink tudása alaposabb, sok tekintetben jobb is, mint az
elemi iskola növendékeié. Ez oknál fogva nincs okunk attól félni,
hogy növendékeink leendő pályájokra elegendő tudás nélkül lépnek.
Ha tehát a számtantanítás terén némi módosításokat eszközlünk,
az mindenesetre csak haszonnal járhat, mert kevesebbet, de jól, —
hej de sokat elcsépelt szólásmód. De ha a keveset a gyakorlati
élettel is közelebbi viszonyba hozzuk és a növendékek terheit is
csökkenthetjük, éppen jó utón leszünk.
A számoktatás nehézségeit kétségtelenül nevelte az óraszámok
leszállítása. Nem is lehet ma már biztosan tudni, hogy miképpen
történt, mi indíthatta Őnagyméltóságát, hogy az órákat leszállítássá.
Csak azt tudjuk, hogy benne vagyunk, igy kell dolgoznunk. Ez
az állapot azonban tarthatatlan. Kevesebb idő alatt, kevesebb anya
got dolgozhatunk fel. Nehezebb anyag kellő szemléltetése, meg
értetése több időt vesz igénybe. Én a magam részéről a növen
dékek számára kijelölt 20 órát ismét felemelném a régi 24-re. Sőt
ha lelkiismeretesen kellene felelnem azon kérdésre, hogy növen
dékeinknek hány heti órára volna szüksége; bizonyosan gondol
kozás nélkül kijelenteném, hogy a 24 óra is kevés. De ezt csak
a növendékek tudása tekintetében mondom. A tanár egészsége és
kímélése szempontjából a tanár kötelező óráit 20 órában állapíta
nám meg. Nem is gondolkoztam róla, mennyibe kerülne az állam
nak ily irányú intézkedése, mert előttem a tanításügy előbbre való
a finánánciális dolgoknál, csak egyszerűen megemlítem.
Hogy én nem adom fel teljesen a reményt, miszerint a növen
dékek kötelező órái felemeltetnek s így különösen a számtani okta
tás eredményesebb lesz, azt arra alapítom, hogy a mostani ered
mény produkálása is csak mesterséges módon lehetséges. A mostani
eredményt is mesterségesen előidézettnek tartom, mert köztudo
mású, hogy elveszünk a beszédtanítás gyöngén kiszabott óráiból
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és ezt felhasználjuk a számtan számára. „Mindent a beszédért“ és
mindenben a beszéd domináljon és a szükség kényszere folytán
másképpen kell cselekednünk. Mi fontosabbnak tartjuk a beszédet
az összes reáltárgyak néven emlegetett szellemi tudásnál. A kény
szer következtében mégis ez ellen kell vétenünk legtöbbet. Sok
mindennek a beszédtanítás idejéből kel! futnia, mert az idő kevés.
Az ellenőrzések sem mutatnak a helyzetről tiszta képet. Mindenki
igyekszik ugyanis, hogy a követelményeknek megfeleljen. Avval
pedig a világért sem dicsekszik el senki, hogy az eredmény érde
kében főbenjáró szabálytalanságot követett el.
Végre meg kell emlékeznem még valamiről. A siketnémák
intézeteinél működő tanárok túlfeszitetí erővel és nagy szorgalom
mal dolgoznak. Meg is adja némelyik az árát, mert a mi munkánk
nemcsak szellemileg, de testileg is kimeríti az embert. így van az,
hogy csak ma is kapok egy gyászjelentést, hogy közülünk egy
már nem dolgozik. Mi tehát nagyon tökéletesen akarunk dolgozni.
Egy-egy jó anyagból véletlenül összehúzott osztály szép eredményt
is produkál. Ki csodálkozik azon, hogy az ellenőrzésre kiküldött
miniszteri biztos 5—6 intézetet megvizsgálva, nem a gyengébb
osztályok tanítási eredményeit tekinti követelménynek, hanem a
leggyengébb osztályokban is slágra kívánja a feleleteket. (? ? Szerk.)
Pedig lehetséges, hogy az utóbhi osztályokban nagyobb vesződséggel lehetett a gyengébb eredményt is előteremteni.
Ne terheljük túl tehát növendékeinket. Igyekezzünk az anya
got leszállítani és méltányosan, gyakorlatibb módon úgy elosztani,
hogy az a növendékek számára könnyebben elsajátítható legyen.
Föltéve, hogy a tantervek a számtant illető része revízió alá
kerülne tegyünk oly javaslatot, mely gyakorlati voltánál fogva meg
valósulhasson.
Én a magam részéről osztályonként a következő megosztást
tartanám célszerűnek és kívánatosnak.
A növendék már az első osztályban a tanult szavak között
a 10. alapszámnevet tanulná meg. Számfogalma a kis siketnémáknak
is van, csak hiányzik a kifejezés hozzá. Vannak, kik 9—10 éves
korukban jönnek az intézetbe, ezeknek már bizonyos, hogy van
némi számfogalmuk. A tulajdonképpeni számoktatás a II. osztály
ban kezdődnék. Én ezen a fokon nem tartanám soknak, hogy a
növendékek a 20-as számkörben összeadjanak, kivonjanak, az alap
számokat szóval és számmal 20-ig leírják és a szükséges szám
tani szólásformákat is megismerjék.
A 111. osztályban az összeadást és a kivonást az 50 es szám
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körben, a szorzást és osztást pedig a 10-es számkörben taníttatnám.
Az alapszámnevek írását 100-ig úgy szóval, mint számjeggyel, a
szükséges számtani kifejezéseket, melyek előfordulnak, szintén ide
számítom.
A IV. osztályban az összeadást és kivonást a 100-as szám
körben, valamint a szorzást és osztást a 20-as számkörben kívánnám.
Az V. osztály anyaga volna mind a négy alapművelet a 100-as
számkörben, mértékek, pénzek és római számok ismertetése C-ig.
A VI. osztályban tanítani kellene mind a négy alapműveletet
az 1000-es körben és a római számokat -is M-ig.
A VII. osztályban bevezetném a törteket, különösen a tizedestörteket, a területszámitást, gyakorlati példákat 1000-en felüli szám
körben. Különös figyelmet fordítanék a piaci és vásári alkalommal
előforduló kifejezések és gyakorlati példák felhasználására.
A Vili. osztály tananyaga volna az 1000-en felüli számkör
ben a gyakorlati példák további gyakorlása a gyakorlati irányú
köbtartalom számítás.
A kamatszámítást a pénzintézeteknél használatos táblázatok
alapján ismertetném meg. Ez különben már annyira elterjedt kamatszámítási mód, miszerint a legegyszerűbb földmíves emberek is
biztosan tudják használni.
Az összeadást és szorzást a különféle piaci árusok által hasz
nálatos táblázatok útján lehetne gyakoroltatni. Ismerek olyan hentesnét, aki csak a számokat ismeri — Írni, olvasni nem tud, mégis
a legnagyobb egyszerűséggel ráteszi az ujját a 87 koronás tételre
és 14 kg. hús árát egy pillanat alatt kiszámítja.
Azt hiszem, hogy a tananyag ilyen beosztásával és reduká
lásával csakugyan könnyebb volna úgy a tanítvány, mint a tanár
dolga, az eredmény pedig bizonyára jobb lenne.
De a számtani órák számát okvetetlenül felemelném. Jobb
tanítási eredményt csak alaposabb tanítással lehet elérni, erre pedig
több idő kell.

Néhány megjegyzés
„A vakok magyarországi intézeteinek Braillekönyvtára“ című közleményhez.
A ,.Magyar Gyógypedagógia“ f. é. szeptember hó 15-iki szá
mában fennt idézett cím alatt Herodek Károly hosszabb cikket
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közöl, melyben a hivatalos Braille-ábécé szerzősége felett még
1905-ben folyt polémia idejéből kezében maradt néhány levélnek
részint teljes, részint csak részleges közlése mellett arra az ered
ményre jut, hogy'' az első egyjegyű magyar Braille-ábécét Megyeri
Károly úr szerkesztette és e sorok irója azon csupán némi válto
zást eszközölt.
Bár jóllehet valami nagy fontosságot nem tulajdonítok annak,
hogy Braille Lajos elmésen megalkotott örökbecsű ábécéjéből bárki
is esetleges más beosztással egy új ábécét szerkesszen; és hiva
talos elfoglaltságom is oly nagy, hogy bizony időm nem nagyon
van polémizálásra: azonban csupán a történeti igazság kedvéért és
azon oknál fogva, hogy mégsem szeretnék tolvajlással vádoltatni,
irom meg e sorokat, hogy cikkíró jóhiszemű tévedéseit helyre
igazítsam.
Mindenek előtt kijelentem, s ha kell esküvel is megerősítem,
hogy Megyeri Károly úr egyjegyű magyar ábécéjét sohasem láttam,
ő azonban az enyémet látta, sőt le is írta magának.
Különben a tényállás a következő:
A vakok magyarországi intézetében az első Braille-irású köny
vet 1867-ben Mihályik Izidor dr. a vakok intézete akkori igazga
tója hozta Párisból, ahova tanulmányútra volt kiküldve. Ezen könyv
címe: Principe de Cosmographié, melynek a vakok budapesti orsz.
intézete könyvtárában még ma is meg kell lennie. A második és
harmadik ily rendszerű könyv már a zeneirodalomba tartozik, melyek
egyike a zeneoktatás alapelvei címet viseli (persze franciául Írva)
a másik pedig Cramer tanulmányait tartalmazta és 2 kötetből áll.
A földrajzi munka első lapján az eredeti francia Braille ábécé
olvasható, a zenei munka első lapja pedig a hangjegyek ábécéjét
ismerteti. Ezen könyvekből tanulta meg Megyeri is," én is a francia
pont ábécét és ő a hangjegyrendszert is.
Megyeri ugyanis 1876-ban lett az intézethez kinevezve és
dicséretére legyen mondva vas szorgalommal dolgozott. A francia
ábécét deszkalapokra verte ki szegekkel, majd francia leckéket
készített ugyanily módon és a módosabb növendékek közül néhá
nyat ezek segítségével tanított a francia nyelvre. Később a hang
jegyeket is tanulmányozta és ugyancsak magán úton erre is okta
tott néhány növendéket. Arról is van tudomásom, hogy a növen
dékei a Braille ábécé segítségével magyarul is írtak, de tudtom
mal ez az ábécé kétjegyű volt, azaz helyesebben szólva az össze
tett mássalhangzókat két jeggyel kelett vele írni. Ezt különben
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annak idején, mikor a polémia folyt néhány vak zenész is meg
erősítette.
Azt hiszem — de biztosan nem állítom — hogy Beregi
Ignác nevű növendéke szintén ezt az ábécét használta 1887-ig>
amikor nevezett kilépésével kihalt az intézetből a Braille-írás. Ismét
lem, ezt az ábécét nem láttam, mert a Braille-hangjegyekkel és
általában a Braille-féle pontrendszerrel akkortájt nem foglalkoztam.
Téves tehát cikkírónak azon állítása is, hogy 1887-től 1892 ig
Braille-hangjegyek segítségével tanította Megyeri a zeneelméletet,
mert 1889-ig én is növendéke voltam még az intézetnek és mint
ilyen zeneelméletet is tanultam, de Braille-hangjegyet soha.
1889 október hó 9-én kelt 39.287. számú miniszteri rende
lettel az intézet segédtanítójává neveztettem ki, s mikor tanulmányutamról hazajöttem 1890-ben vettem át Outheil Ádám tanártól az
intézeti nyomda vezetését és a helyettesítést, valamint a kézimunka
oktatás mellett a vakok dombornyomású könyveit is készítettem.
Az első gyöngynyomású könyv elkészítése után szólított fel dr.
Mihályik arra, hogy tanulmáayozzam a Braille rendszert, állítsak
össze egy, a magyar nyelv természetének megfelelő pontábécét
és szerkesszek alkalmas ábécés könyvet a vakok számára. Az
ábécét csakhamar elkészítettem, melyet egy tantestületi ülésen be
mutattam, ahol Megyeri indítványára csupán két jegy szenvedett
változást. Ugyanis az indítványára elvetettük a dzs-1 és a ty betű
nek pedig módosítását ajánlotta. Ezzel az ábécé elfogadtatván, azt
jegyzőkönyvbe foglalta Megyeri, az ábécét pedig zsebkönyvébe írta.
Az ekként hivatalossá vált első magyar Braille-ábécémet
ezután deszkalapokra vertem és olvasgató táblákat is készítettem
szegekkel, melyek a vakok intézete múzeumában ma is megvan
nak. Az ábécé az 1893-ik évben megtartott „kenyérkereső vakok“
kiállításán a többi taneszközök között kiállíttatott és pedig saját
nevem alatt, melyet akkor Megyeri Károly úr egyáltalán nem
kifogásolt. Már pedig ha ő készítette volna, bizonyára nem tűrte
volna meg, hogy az ő munkáját saját nevem alatt állítsam ki.
Ezen kiállításon látta meg Harcsik Károly polgári és kereskedelmi
iskolai tanár, aki figyelmessé tette reá dr. Bokor Józsefet, a Pallas
lexikon szerkesztőjét és így került bele a lexikonba.
Hogy Megyeri az ő állítását, mely szerint az ő ábécéjét hasz
náltam alapul, azáltal véli igazolni, hogy egyes betűk úgy az én,
mint az ő ábécéjében azonosok, ez igen gyenge érv. Ugyanis aki
nem restellj a fáradságot és a jelenleg érvényben lévő magyar
ábécét összehasonlítja a Pallas lexikonban lévő eredeti francia
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ábécével, az rögtön meggyőződik, hogy tulajdonképen itt minden
jegy egy és ugyanaz, csak más betűt van hivatva pótolni. így pél
dául Pivár is megtartotta az én cs-met, ny-met és talán még egy
néhány betűt, azért mégsem mondom, hogy ez az én módosítá
som, vagy, hogy ezt tőlem tulajdonította el. ő szigorúbban követte
a fonetika törvényeit, minélfogva, ha egy-más helyen gondolataink
találkoztak is ; az ő összeállítása határozottan eredeti is és jobb,
helyesebb az enyémnél. Én akkor megelégedtem azzal, hogy egy
jegyű ábécénk legyen és ennek dacára az eredeti jegyek lehető
leg ne változzanak. A magánhangzókat pedig a szerint alkalmaz
tam, amint azok a fancia kiejtésben is úgy hangzanak, mint a
magyarban.
Ezek után még csak azt jegyzem meg, hogy az én ábécé
met 1895-ig használták hivatalosan, amikor Roboz József azt az
elkészült ábécés könyvemmel együtt elvetette és egy a német ábécé
alapján komponált ábécéjét rendelte el használatra. Tekintettel azon
ban arra, hogy a németben hosszú magánzók nincsenek: amellett,
hogy az összetett mássalhangzókat szintén két jegyből állította
össze, még a magánhangzók mellé egy hosszító vagy nyújtó jelet
is alkalmazott. Ez tette az ábécéjét hasznavehetetlenné, mert az
írása lassú, olvasása pedig felette nehézkes volt. Ezért módosította
azután Pivár igazgató, melyet mikor elfogadás végett felterjesztett,
ugyanakkor Mihályik Lajos is küldött volt be egy ábécét és a
nagyméltóságú Minisztérium az övét fogadta el. Ezt azután mind
addig használták, amíg Pivár igazgató Herodekkel egyetértőleg
meg nem győzte a minisztériumot arról, hogy Pivár ábécéje amazénál helyesebb és logikusabb.
Ezeket kívántam megjegyezni és midőn soraimat végzem
Puskin Sándor szavaival zárom azokat mondván: „Bárki voltál is
nyájas olvasóm; barátom avagy ellenem......... váljunk békességben
el, Isten veled!“
Lovács József.
*

Válasz a „Néhány m egjegyzés“ című cikkre.
Nem tudom, miért idézte a cikkíró a nagy orosz férfiú szép
mondását, mert ha tisztelettel alulírottnak van adresszálva, akkor
teljesen elhibázottan alkalmazta. Remélem, nem tételezi fel rólam
senki sem, ha valaki a maga igazát védeni akarja tárgyilagos
módon, hogy az bennem ellenszenves érzelmeket váltana ki. Min
denkor és mindenben tárgyilagos akartam lenni, senkinek a gyen
géjét magam céljaira ki nem használtam, sem Írásban, sem hiva-
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tali teendőim teljesítésében. Jelen soraimat is tisztán a tárgyilagos
ság szempontjából írom, mert nemcsak saját cikkemben foglalt
tényállások támadtattak meg, hanem azon tisztes egyén is, akiről
a cikkíró hízelgőén mondja, hogy az intézetben vas szorgalommal
dolgozott: Megyeri Károly nyugalmazott tanár.
Legyen szabad a cikkírót arra emlékeztetnem, hogy 1905-ben
amikor a hivatalos Braille-abécé szerzőségének megállapítása tár
gyában a felderítő eljárást megindítottam és lefolytattam, nem
„néhány levél“, hanem az összes erre vonatkozó iratok a kezeim
között vannak, amelyekből néhány állítást szegezek a cikkíró állítá
saival szemben. Mert ha a cikkíró megkívánja, hogy az ő szavai
hitelt érdemlőleg elismertessenek, hasonlóképen igényelheti ezt a
jogot az a tisztes férfiú is, aki közel negyed századon át volt az
intézetnek egyik igen jeles tanára és az ellenérvelőnek tanítómestere.
Nem sokban tartozik a dolog lényegéhez az, hogy az első
Braille-irású könyvet mikor hozták az intézethez és hogy ezen
könyvekből tanulta meg Megyeri a francia pont ábécét és a hang
jegy rendszert is. De mivel a cikkíró felemlítette, legyen szabad
Megyeri Károlynak 1905. dátum nélkül kelt leveléből a követke
zőket idéznem: „Braille-hangjegyekből tanultak a zeneelméleti
osztályokban 1877-től 1882-ig. (Szept. 15. számban megjelent
cikkemben ez évszámba sajtóhiba csúszott be, épen 10 évvel
korábbra értendő.) Hozattam Párisból Crámer-jéle gyakorlatokat,
hogy lássam miként kelljen jelezni a kétkezes darabokat.“ Ebből
kitetszik, hogy Megyeri a saját munkájából tanulmányozta és taní
totta a Braille-hangjegy rendszert. Hogy ez így van, kitűnik a
következő folytatólagos sorokból is: „Amint H. meghallotta, hogy
én Cramer-gyakorlatokat tanítok a zeneelméleti órákban, fölment
az igazgatóhoz ez ellen tiltakozni“.
Igaza van a cikkírónak, hogy Megyeri magánúton néhány
növendéket tanított a Braille hangjegyrendszerre, mert a tisztes
férfiú ugyanazon levelében, melyből az idézeteket vettem, folyta
tólagosan azt Írja: „hogy nem tanított többé osztályában senkit
sem a hangjegyrendszerre“, mert az igazgató kijelentette: „ne
ártsa magát olyanba, ami nem a maga dolga“. Akinek kedve volt
hozzá, mondja továbbá Megyeri, azt tanítottam az osztályon kivül,
míg az intézetben laktam. Francia nyelvre, mint magántanulókat
1877— 1881 tanította: Horváth Attilát, Kunkel Dezsőt és Majoros
Elemért.
Arról is van tudomása a cikkírónak, hogy növendékei a
M agyar G y ó g y p ed agógia,
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Braille-abécé segítségével magyarul is írtak, de nézete szerint ez
az ábécé kétjegyű volt, azaz helyesebben szólva, az összetett
mássalhangzókat két jegygyei kellett vele írni. Erre nézve Megyeri
1906. márc. 5-én kelt levelében a következőket írja: „Alig várom
már kedves látogatását, hogy megmutassam azt a könyvet, amelyet
Beregi írt 1887-ben u. n. „egyjegyű ábécével, amely ábécét állí
tólag Lovács „alkotott“ 1893-ban.“
Azt mondja a cikkíró, hogy a Braille-ábécé Beregi Ignác
nevű növendék kilépésével 1887-ben kihalt, Lehet. Én azonban
ezt a kijelentést saját nézőpontomból oda módosítom, hogy nem
halt az ki, csak nem tanították, amennyiben Megyerinek eltiltották
(lásd fennebb). Mert hiszen a cikkíró is és érdemes társai abban
az időben növendékei voltak az intézetnek és szinte nem látszik
valószínűnek, hogy ezt az igen fontos rendszert kitörölték volna
memóriájukból. Nagyon érdekes a cikkírónak az a kijelentése,
hogy a Megyeri-féle ábécét nem ismerte, ha olvassuk ide vonat
kozóan Megyeri Károlynak 1906. március 12-én kelt leveléből
az alábbi sorokat: Patky révén megkaptam egyik volt növendé
kemtől egy olyan ábécét, melyik még az 1904/05-ik évből szár
mazik. így aztán összehasonlítván az én ábécémmel, megtaláltam
azokat a betűket, melyeket Lovács nekem ajánlott, hogy cseréljük.
E szerint Lovács 4 betűt alakított át az én beleegyezésemmel. Ezek:
Cs. Ő. Sz. Zs.“
Azt mondja a cikkíró, hogy az ábécét elkészítve egy tantestületi gyűlésen bemutatta, ahol Megyeri indítványára csupán két
jegy szenvedett változást. Megengedem, hogy így van, de ez
semmiképen sem tűnik ki az akkori jegyzőkönyvből. Sőt az sem
tűnik ki, hogy a cikkíró készítette volna a hivatalos magyar Brailleábécét. Az 1893-ik évi december hó 19-én fölvett jegyzőkönyv
ugyanis szó szerint a következőket tartalmazza: „Tárgy: a Braillerendszer, ezen rendszerű betűk, könyvek, hangjegyek rendszeresí
tése és előállítása tárgyában. Jelen voltak: dr. Mihályik, Megyeri,
Gutheil, Lovács, Beregi, Horváth (Hauser elmaradását betegségé
vel Ievélileg kimentette.)“
„Alapul fölvettük a Braille-rendszert, még pedig úgy, hogy
ami a franciában megvan, azt egyszerűen átvesszük a magyarba.
Továbbá ama betűknek, melyeknek hasonlóját találjuk a franciában,
szintén átvettük a magyarba; végre oly betűk, melyeknek sem
hangzásra, sem rokonságra nem találtunk hasonlót, akkor a követ
kező elvet követtük: a) megtartani a betűnek alapformáját, pl. n,
akkor az ny■annak megfordította, b) vagy pedig az eredeti betű-
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hoz egy vagy két pont jön. Megyeri Károly s. k. jegyző, Mibályik
Szidor s. k. igazgató“. így szól a jegyzőkönyv egész terjedelmé
ben, amelyből megállapíthatjuk, mint egyedüli hivatalos dokumen
tumból, hogy a cikkíró neve elő sem fordul olyképen, mintha a
Braille ábécének magyarban való átültetésében tevőleges részt vett
volna. Én azonban elismerem, hogy a gyűlésen a tárgyalás a cikk
írónak elaborátuma alapján indult meg. így aztán valóban nem
látszik az fontosnak, hogy ki alkotta meg az első magyar ábécét,
hanem az lép előtérbe, hogy ki foglalkozott vele hazánkban elsőbb.
Hogy az Megyeri Károly érdeme, az előadottakból világosan kitű
nik; valamint az is, hogy az egyjegyű „abc“-t őkonstruálta, Lovács
azt némi módosítással az 1893-iki gyűlés elé terjesztette.
Még egy ténybeli, bár jelentéktelen állítást bátorkodom a
cikkíró állításával szembehelyezni. Azt írja cikkének végén, hogy
a jelenlegi ábécét Pivár igazgató tisztelettel alulirottal egyetértőleg
fogadtatta el a nm. minisztériummal. Szívesen koncedálom, hogy
a jelenlegi ábécét hivatali elődöm készítette, de hogy az a minisz
tériumnál egyetértő meggyőzés alapján fogadtatott el, nem felel
meg egészen a valóságnak. Igénytelenségem átlátván Pivár ábécé
jének teljesen kifogástalan voltát, saját hatáskörében mint az inté
zet adminisztratív ügyeinek akkoriban egészen önálló és felelős
intézője, ajánlotta elfogadásra a nm. minisztériumnak, annyival is
inkább, mert erre az ábécére a Közérdekű Tudnivalók számára
szükség volt.
Visszatérve a „Magyar Gyógypedagógia“ szept. 15-iki szá
mára, fentartom azon kijelentéseimet, még pedig a közölt ténybeli
adatok alapján, hogy az első magyar egyjegyű Braille ábécét
Megyeri Károly szerkesztette, mely azonban a kedvezőtlen intézeti
viszonyok következtében nem kerülhetett a testületi plénum, még
kevésbé az intézet felettes hatósága elé.
Végtelen elszomorító minden szakemberre, de különösképen
az intézet növendékeire, hogy hazánk egyetlen intézete nem érezte
szükségét ennek a nagy horderejű és akkor már Európa müveit
államaiban teljesen ismert ábécének a meghonosítására. 1867-ben
már volt az intézetnek francia ábécéje, könyvei is voltak, sőt az
igazgatóság, mint szóbeszéd alapján ismerem, kísérletet is tett
annak meghonosítására, azonban az intézetet kormányzó bizott
mány ilyetén kérelmével elutasította. Lehet, hogy így volt, de
1873-ban, mikor az intézet országosítása elkövetkezett, nagyon
világos fejű emberek intézték felsőbb fokban is az intézet ügyeit,
20*

304

Hazai hirek.

bizonyára módját ejthették volna, hogy ezen rendszer megvalósí
tása ne váratott volna még magára húsz éven át.
Több szavam nincs. Csak ismétlem, ténybeli adatokat helyez
tem ténybeli adatokkal szemben s hogy mennyire sikerült igaza
mat megvédeni, tisztelt olvasóimra bizom.
Herodek Károly.

HAZAI HÍREK.
S zaktan ácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos
szaktanácsának 1911. évi október hó 21-én tartott gyűlésének
tárgysorozata:
1. A siketnémaintézeti tanárok orsz. egyesületének az inté
zetek megvizsgálása körüli eljárásra vonatkozó kérelme.
2. A snk. debreceni intézete tantestületének jegyzőkönyve.
3. Az ideges gyermekek intézete ig.-nak a tanügyi vezetés
iránti felterjesztése.
4. Az ideges gyermekek intézete ig.-nak a taneredmény ellen
őrzésére vonatkozó javaslata.
5. A vakok budapesti intézete ig.-nak játékdélutánok rende
zése iránti javaslata.
ő. Herodek Károly olvasókönyve az ifjú vakok számára.
7. Az iparművészeti iskola ig.-nak a rajz- és kézimunkaokta
tás ellenőrzésére vonatkozó javaslata.
8. Dr. Bihari Károly gyógyp. rendtartás című munkája.
9. A snk. aradi intézetével kapcsolatos iparostanonc-iskola
munkaprogrammja,
10. Fodor István kecskeméti sn, int. tan. kérvénye beszéd
hibások gyógyító tanfolyama iránt.
Fizetéarendezésünk ügye. Az 1912. évi költségvetés nem
elégítette ki a gyógypedagógusokat, mert a XI. fizetési osztály
átszervezésére számbavehető lépés nem történt. A gyógypegagógiai tanárok országos kongresszusának végrehajtó-bizottságához
majdnem az összes tantestületek átírtak s ez ügyben intézkedések
megtételére hívták fel a bizottságot. A bizottság különben a költ
ségvetés nyilvánosságra hozatala után már foglalkozott a szomorú
tényekkel s október 25-én és november 4-én tartott gyűlésében
behatóan megvitatta a teendő lépéseket. Azt hisszük, hogy a költ
ségvetésnek a XI. fizetési osztályban levő kartársakat érzékenyen
sújtó ezen hiánya az 1913. évi költségvetésben teljes megnyug
vást keltő módon meg fog szűnni. A végrehajtó-bizottság a tett
lépésekről az érdekelt tantestületeket átiratilag értesítette.
G yógypedagógiai Encyclopedia. A gyógypedagógiai inté
zetek országos szaktanácsa megbízásából egy ilyen Encyclopedia
tervezetének összeállításával bízattam meg. A kartársak figyelmét
erre azon kérelemmel hívom fel, hogy a tervezet teljessége céljá
ból nekem a felveendő címszavakról s az egyes címszavakról
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szóló közlemény terjedelméről néhány sorban értesítést küldeni
szíveskedjenek. Elegendő csak ennyi közlés p. o. siketség 10 sor.
Különösen kívánatos volna azon egyének neveinek közlése, akik
a múltban, vagy jelenben a gyógypedagógiai oktatás terén érde
meket szereztek. A kartársak szíves közreműködését kéri Ákos
István.
G riinberger Lipót em lékezete. Most október 19-én múlt
egy éve, hogy Orünberger Lipót, az izr. siketnémák orsz. intéze
tének érdemes igazgatója meghalt. Ezt az évfordulót úgy ünne
pelte meg az intézet vezetősége, hogy gyászistentiszteletet rende
zett az intézet imaházában.
Az imaház teljesen megtelt az elhúnyt igazgató tisztelőivel
és barátaival. Ott volt az intézet elöljárósága Deutsch Sámuel
elnök vezetésével; az intézet tantestülete Tolnai J. Béla igazgató
vezetésével; a budapesti állami siketnéma-intézet képviselete Klis
Lajos igazgató vezetésével; az Állami Kisegítő-iskola képviselete
Éltes Mátyás igazgató vezetésével; a pesti izr. hitközség képvise
letében dr. Weiszburg Gyula főtitkár; a vakok Wechselmann-féle
intézete képviseletében Adler Simon igazgató, továbbá az elhúnyt
családja, sok volt növendéke és a jelenlegi növendékek teljes
számban
A szokásos ima után dr. Fischer Gyula rabbi lépett a szó
székre és gyönyörű beszédben méltatta Grünberger működését.
Utána egy VI. osztálybeli fiúnövendék egy héber imát, egy másik
pedig magyar imát mondott el. Az elmondott ima a könnyekig
hatotta meg a közönséget. Utána még a kántor énekelt el egy
gvászéneket és ezzel a szépen rendezett gyászünnepéiy véget ért.
Rózsa Ede.
Siketném ák Cházár-ünnepélye. A Cházár András Orsz.
Siketnéma Otthon október hó 21-én társasvacsorával egybekötött
ünnepélyt rendezett jólészi Cházár Andrásnak, a magyarországi
siketnéma-oktaíásügy megteremtőjének emlékezetére. A fényesen
sikerűit ünnepélyre a tanult siketnémák százával jelentek meg. De
nem hiányzottak a siketnémák ama lelkes barátai sem, kik
mint
minden más alkalommal, úgy most is — megjelentek, hogy kife
jezésre juttassák rokonszenvező szeretetüket, e szerencsétlenek
szépen fejlődő ügyei iránt. A budapesti siketnéma intézet tanári
karának tagjai majdnem teljes számban gyűltek egybe. A vakok
budapesti intézete tanári testületének igen tekintélyes része jelent
meg és sokan a budapesti kisegítő-iskola tanárai közül is hasonló
képen részt vettek e kedves ünnepélyen. A megjelent vendégek
családtagjaikkal is emelték az ünnepély fényét. Végül pedig meg
említendő, hogy a gyógypedagógiai tanárképző hallgatói teljes
számban jelentek meg, hogy annak a szép munkának eredményes
ségét láthassák, melynek harcosaivá készülnek lenni.
Az ünnepély Schreiner Ferenc elnöknek ünnepi megnyitójával
vette kezdetét, melyet jellel Endlich József társelnök tolmácsolt.
Majd Molnár István egyesületi titkár lendületes beszéd kapcsán
üdvözölte a nagy számmal megjelent vendégeket.

306

Hazai hirek.

Wellinger Mihály.
Szegény Miska! Szinte megfagyott már ez a sóhaj a jó bará
tok, a kartársak, az ismerősök ajkán. Az utolsó időkben már nem
is mondták, némán néztek egymás szemébe, aki hozta a hirt és
aki hallgatta s kiki lelki berendezése, vagy pillanatnyi hangulata
szerint gondolt a múltra, a kellemes órákra, melyeket Miskával
töltött, vagy a szomorú, engesztelhetlen végre. Mert Miskát min
denki szerette. Ama ritka emberek közé tartozott, akik könnyed
megjelenésükkel, örökös vidámságukkal, megnyerő külsejükkel min
denkire kellemes hatást gyakorolnak. Társalgásában, a vele való
érintkezésben nem volt a legkisebb számítás, bizonyos fölületességgel vegyes naivitás jellemezte modorát, ami a zárkozottabb
kedélyeket is egyszerre közlékenyebbekké tette. A társaság életeleme
volt. Enyhe, nevető kedélye miatt, mely minden környezetbe bele
illett, szívesen látták mindenütt. Kisebb meghittebb körben, ha
komolyra fordult a szó, ő mindig a konzervafivebb elemhez állt,
mintha érezte volna, hogy a merészen újító eszmék időket fel
emésztő harcának végét ő már úgy sem éri meg. Szeretett bolyongani a múltakban s ott a romantika felé hajlott. Mint minden érzé
keny, szentimentális lélek nagyon kedvelte a természetet, a művé
szeteket és_ szeretett utazgatni, mihez nagyban hozzájárult tudás
vágya is. Útjaiban is természetesen az ő alaphangulatába beleülő
történelmi helyeket és szelíd szépségű tájakat kereste föl legszíve
sebben. Szórakozásaiban, Ízlésében mint életmódjának egész beren
dezésében mindig egyéni és önálló maradt, keveset törődve mások
fölfogásával, ami határozott karakterre vallott.
E külsőségek, de különösen őszinte, férfias jelleme és vallá
sos élete szereztek Wellinger Mihálynak mindenütt jó barátokat
és tisztelőket, kik szívesen elnézték a betegségével járó apróbb
fogyatkozásokat.
És amilyen volt az életben, olyan volt hivatása körében is.
Szerény, csendes, de komoly készültségü munkás, ki kötelességét
mindenha hűen teljesítette. Tanítványai különösen humánus bánás
módjáért ragaszkodtak hozzá. Ha hosszas betegeskedése meg nem
akasztja erejének teljes kifejtésében, ha korai halála félbe nem sza
kítja munkásságát, bizonyára maradandóbb nyomokat hagy a vakok
oktatásában.
Wellinger Mihály r. kát. vallású, Őscsanádon született 1881
szept. 24-én. Mint elsőszülött fiú jómódú szüleinek büszkesége
volt, mire ő rá is szolgált, mert a négy középiskolát Szegeden és
Makón, majd pedig a tanítóképzőt Félegyházán jeles eredménnyel
végezte. Noha oklevetes tanító volt, nem akart a tanítói pályára
lépni, hajlamai a mezőgazdasághoz vonzották. Felső gazdasági
iskolába azonban nem sikerülvén magát fölvétetni, 1901-ben neve
lőnek ment’ Bezerédy Dénes vasvármegyei földbirtokos családjá
hoz. A következő évben Tatabányán tanít a bányatársaság iskolái
ban, majd 1903-ban Vácra kerül, mint gyógypedagógiai hallgató
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Két esztendő múlva 1905-ben nyert képesítést a fogyatékosok okta
tására s még ugyanazon évben kapott kinevezést Noszkay Károlylyal együtt saját kívánságára a Vakok Bpesti Kir. Orsz. Intézetéhez.
A vakok intézetében sokat vártak a rokonszenves két ifjútól, de
beleszólott a sors. Előbb Noszkayt szólította el hosszas szenvedés
után, most pedig ugyanazzal a betegséggel és még hosszabb szen
vedések után őt.
A gyászszertartásnál, melyet saját óhajára barátja, Aubermann
Miklós dr. belvárosi káplán végzett, Kirschenheuter Ferenc kartársa
a következő szavakkal mondott bucsúzót:
„Halottunk! Kedves jó barátunk! Hozzátartozóid, barátaid,
tanítványaid és tisztelőid állják im körül koporsódat. Eljöttünk,
hogy elkísérjünk utolsó utadon, hogy még egy utolsó Istenveledet
mondjunk innen földi poraid mellől. Amit a tavasz fakaszt, nyáron
virul és őszszel hervad el. ,A te életedben nem volt nyár, tavaszo
dat az enyészet követte. És e rövid életet te mégis hasznossá,
széppé tudtad tenni, mert hivatásodat, munkakörödet, mint egész
ember, szeretettel és idealizmussal töltötted be. Meghatva hallgattuk
nem egyszer, mikor az enyészet nyomai már félremagyarázhatatlanul jelezték a közel katasztrófát, hogy mint vágyói vissza hiva
tásod körébe, kartársaid, tanítványaid közé. Könyezve szemléltük
azt az erős hitet, soha meg nem szűnő reményt, melylyel az élet
hez s abban egy jobb jövőhöz ragaszkodtál s aminek alapját mi
mély vallásos meggyőződésedben kerestük és találtuk meg. Istenbe
és az ő mindenhatóságába vetett rendíthetlen hit volt lelked leg
szebb kincse, a hit volt szenvedésteljes életed egyedüli fenntartója
és vigasza; utolsó óráidat is egyedül az enyhíthette csak, hogy
mint jó ember nemesen töltötted be hivatásodat és mint igaz kato
likus térsz meg Istenhez. Nem ért bennünket váratlanul ez a nap.
Hisz testet lelket őrlő szenvedéseid végtelenje előkészíthetett ben
nünket a csapásra. Mégis most, mikor itt koporsód körül állunk,
nem tudunk válni Tőled. Érzékeny lelkedet, mely minden jó és
szép iránt oly fogékony volt, mely mindenkivel tudott nevetni,
mindenkivel tudott sírni, mely még a saját nyomorúságain évődve
is jókedvet igyekezett deríteni: mi sohasem fogjuk nélkülözhetni.
Velünk lesz az örömünkben, bánatunkban, s tested már az enyé
szeté lesz, lelked egy része, mely a mienk volt, velünk marad,
elkísér bennünket a sírig. Hozzátartozóid és barátaid szeretete,
tanítványaid hálája enyhítse nyugalmadat Kedves Miskánk! Nyugodj
békében ! Isten veled !“
A koporsót, melyet a rokoni, baráti és kartársi szeretet koszo
rúkkal halmozott el, az elhúnyt nővére és nagybátyja, a fővárosi
gyógypedagógiai intézetek tenárai testületileg, tanítványai, számos
barátja és tisztelője kisérték el utolsó útján, a budai hegyek aljába.
Az örök világosság fényeskedjék neki!
¿Jubileum. Együd Lajos október 3-án töltötte be tanári szol
gálatának 30-ik évét. A váci intézet tantestülete ezt az évfordulót
november ló-án ünnepeli meg. A magunk részéről az ünnepelt
érdemes kartársunkat ez utón is szívből üdvözöljük és neki sze
rencsét kívánunk.
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K Ü L F Ö L D I SZ E M L E .
A siketnémák nyelvalaktani oktatása. Miért van az, hogy
az intézeteket elhagyott, végzett növendékek között még sok
olyant lehet találni, aki magát önállóan kifejezni nem tudja vagy
aki, ha szólásra is nyílnak ajkai, gondolatait helytelen viszonyítás
sal adja vissza? Van-e mód és eszköz arra, hogy e bajon segíteni
lehessen? Ha van, melyik az a mód, melyek azok az eszközök?
Ha az emberiség ősidők óta csupán csak siketnémákból
állott volna, hangbeszéd ma nem léteznék.
A hangbeszéd teljességét tekintve, apró mozaikszemekből:
fogalomszókból és nyelvalakokból van összerakva, mely mozaik
szernek harmonikusan összeillesztve, a gondolkozásnak élőszóval
kifejezett képét adják. Ezt a képet, a beszédet az emberiség az
ősöktől kapja örökül.
Miután ez az értékes örökség hallás útján szállott reánk,
belőle eddig és részben ezután is ki vannak, ki lesznek zárva a
siketnémák, mert halláshiányuk mesterséges úton nem pótolható
teljesen. A hallás hiánya, a hangbeszédbeli kifejezések tökéletlen
ségét vonja maga után.
A mód és eszközök, melyeknek segítségével mégis megkí
sérelhetjük a siketnéma számára is megszerezni az emberiség jel
zett értékes örökségét teljes egészében a következőkben foglalható
össze vázlatosan:
Gyűjtésünk apró nyelvalakokat, mozaikszemeket siketnémáink
kal. Tanításunk ne legyen puszta fogalomoktatás, hanem adjuk
meg a beszédbeli kifejezést megfelelő viszonylataiban a szellemi
állapotnak megfelelőleg; adjunk a szóval egyszerre nyelvalakot is.
Raktározzuk el azokat az elmében, a folytonos gyakorlás, szem
léltetés által. A nyelvalakok egymás mellé állításával, a hasonlók
csoportosításával, a különbözőségek felismertetésével azoknak belső
szemléletére, tudatos használatára igyekezzünk vezetni növendé
keinket. Igyekezetünkben segítsen bennünket a beszéd, a jel és
az írás.
A nyelvalakok önálló használatát azáltal érhetjük el, ha a
megismertekhez hasonlókat szerkesztetünk növendékeinkkel, ha a
megértett nyelvalakokat — ahol csak lehet s, alkalom kínálkozik
reá — felhasználtatjuk. Ez nem grammatika. Életet kell teremte
nünk az osztályban, Az egyszerű, átélt események természetszerű
leg felkeltik a kifejezési vágyat növendékeinkben. Növeljük azt,
mert az előhívja emlékezetükből a szükséges nyelvalakokat. Szel
lemi életet kell teremtenünk s ennek kifejezést adnunk A miért,
a hogyan, a mikor, a kérdés, a gondolkozásra szorítás mozdítja
elő a nyelvalakok megismerését, biztos használatukat.
A kiejtés szempontjából önmegfigyelésre, önbirálatra vezes
sük siketnéma növendékeinket; a nyelvalakok használatában pedig
a haladottsághoz mért változatosságot kívánjuk meg tőlük. Kísé
relje meg a növendék önállóan kifejezni magát, ahol csak lehet.
Ne mi adjuk meg a kifejezési formát, mi csak irányítsunk, javít
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sunk ott, a hol szükséges. Az oktató vezető szelleme csodákat
képes művelni, amelynek értéke megbecsülhetetlen.
A növendék kifejezési vágyát változatos és természetszerűleg
kínálkozó beszédanyagnak párbeszédes alakban való feldolgozásá
val lehet fokozni s azáltal is, hogy élményeik elmondását minden
kor őszinte érdeklődéssel hallgatjuk s jóakaratú vezetéssel könynyítjük.
A beszédtanítás felsőbb fokán a nyelvalakok bővítése és
megrögzítése szempontjából nagy hasznát vehetjük az olvasó
könyvnek. Önálló olvasókat kell azonban nevelnünk és erre kitűnő
eszköz az ujságolvastatás.*) A fogalmazás tanításánál még nagyobb
mértékben lehet a nyelvalakok képzésére törekedni.
Minél inkább sikerül növendékeinkkel a rendelkezésünkre
álló változatos eljárásokkal a világot s magukat a világgal meg
értetni, annál inkább kiemeljük őket fogyatkozásukból folyó elszi
geteltségükből s annál inkább megközelítjük a siketnémaoktatás
célját: „Visszaadni a siketnémákat Istennek és az emberiségnek“.
Elvünk legyen: egységes szellem szerinti hézagtalan tovább
haladás, az alapismeretekhez való állandó visszatérés és a nyelv
érzéknek és beszédkészségnek tervszerű felépítése. Vatter úgy vált
naggyá, eredménye felülmulhatatlanná, hogy elve volt: egységes
szellemben egy célért küzdeni minden rendelkezésre álló erővel
és eszközzel.
Vatter szerepét az intézetek tanulmányi vezetőinek kell elvál
laltok, Vatter szellemében betölteniök, ha az osztályokban nem
is, legalább a módszeres értekezleteken. Az idősebb, tapasztaltabb
segítse, tanítsa, irányítsa a kevésbbé tapasztaltat, a kezdőt, a kísér
letezőt. Nem sablont akarok, gondolok, hanem egységes szelle
met. Megteremthetné ezt a szellemet a .beszédtanítást tárgyaló
módszeres vezérkönyv is.**)
Összefoglalásul álljanak itt a következők:
1.
A nyelvalakok megismertetésénél és szemléltetésénél legyünk
tekintettel a növendékek szellemi képességeire és előképzettsé
gükre.
2 Fokozatosan haladjunk előre és újabb nyelvalakok ismer
tetésénél már a gyakori használat által megrögzített beszédkész
ségre támaszkodjunk.
3. Már kezdettől fogva hozzászoktatandók a növendékek,
hogy a helyes kifejezést önállóan keressék meg emlékezetükben
és önállóan alkalmazzák is.
4. Nyelvalaktani oktatás legyen minden tárgy tanításánál. Tart
sunk hetenkint legalább egyszer párbeszédes tanítást. Önálló olva
sókká képezzük ki növendékeinket.
5. A biztos, hézagtalan előrehaladást a beszédformák meg
ismerésében és használatában, egységes szellemben végzett taní
tási munka árán lehet csak elérni.
*) Különösen siketnéma tanulók számára szerkesztett újságok olvasása,
mint amilyen nálunk a „Siketnémák Képeslapja“.
**) Nálunk már lesz ilyen a közel jövőben.
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6. Nem elegendő, hogy a gyermek kifejezési vágyát meg
felelő nyelvalakok nyújtásával kielégítjük, hanem szükséges az is,
hogy e nyelvalakokat tervszerűen — de nem grammatikaiig —
szemléltessük és megrögzítsük. Erre külön órát is fordíthatunk.
7. A nyelvalakok belső szemléltetésére szükséges, hogy hetenkint egyszer már ismert beszádanyagot kérdésekre bontassunk s
e kérdésekre a haladáshoz mérten egyenes és közvetett feleletet
kívánjunk növendékeinktől.
8. Az írásbeli gyakorlatok kezdetben csak ismétlései legye
nek szóval már értelmezett dolgoknak, később azonban nyerjenek
mind több önállóságot.
9. A beszédtanítás anyagát a növendékek leikéből merítsük,
gondoskodjunk azonban arról, hogy minél több, minél szebb
anyagot meríthessünk növendékeink leikéből.
K. Baldrian (Wien) után közli: Michels.
Az ifjúkori gyengeelm éjűség m egfigyelésének és gyógyí
tá sán a k történ ete, igen tartalmas és a történelemben fennmaradt
jeleket ügyesen megragadó munkája ez Weygantnak, bár rövid,
sok helyen csak adatgyűjtemény ez. Ennek rövid tartalmát szán
dékozunk az érdeklődőkkel e helyen megismertetni.
Hogy az ifjúkori gyengeelméjűségről oly kevés történeti adat
jutott el hozzánk, annak egyik oka az aetiologiai tényezők hiánya.
A sifilis a középkor végéig ismeretlen, az alkohol kevésbé erős.
Oka még a fogyatékosok kiválasztása, amint az Spártában, Rómá
ban, a zsidóknál, Skóciában szokásos volt; ez utóbbi helyen az
epileptikusokat megkasztrálták. Oka továbbá a gyermekvédelem
hiánya, amiért is a szellemi fogyatékosak, szervezetük gyengébb
voltánál fogva, javarészt elpusztultak. Végül nem is volt oly feltűnő
a gyengeelméjűség régebben, mint most, az általános népoktatás
korában.
Egyedül az epilepsia az, amely feltűnő jelenségeinél fogva,
az embernek figyelmét már a legrégibb időkben magára vonta.
Ami adatok fennmaradtak, leginkább az epilepsiára, a kreíinizmusra és a hülyeségre vonatkozók, mint amely fogyatkozások
feltűnőek már külsőleg is.
Mesopotámiából fenmaradt egy varázsige: „A fej borzalmas
kínzójától őrizzen meg az Ú r!“
Egy Ninivében talált, Varamsim király idejéből való könyvtár
egyes sztigmákról tesz említést.
Egyiptomi Írások behatóan tárgyalják a gyermekkor hygiéniáját.
tiippokrates találóan írja le az epileptikus roham külső lefo
lyását. Ismeri az epilepszia következményeit, tárgyalja keletkezését
és gyógyítását.
A régi Kínában az epilepsziát elefántcsonttal gyógyították.
Plinius a kretinek golyváját említi. Scios szigetén egy forrás
volt, melynek vize üdítő ugyan, de az értelmet „megkövesíti.“
A római császárság idejében a néphit az embervér ivásának
tulajdonította az epilepsziát gyógyító erőt.
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A Talmudban felsorolt okok, amelyek a papi állás akadályai,
megegyeznek a degenerációs jelekkel.
Az arabok gondos, szeretetteljes ápolást követelnek az abnormisok számára.
Ibu Sina {Avicenna) fölemlíti a lelki élet zavarait, köztük a
gyengeelméjűséget és a hülyeséget is.
Az ozmán birodalomban különösen gondoskodtak a lelkileg
abnormisakról. A mosókkal kapcsolatosan tébolydaféléket állítot
tak föl.
Marco Polo gyakori golyvát talált a középázsiai fensíkon.
Egy tiroli legendából idézi Bircher E. : „Amikor Szent Gudula
sírja megbecsteleníttetett, elátkozta Hubert püspök a tiroliakat, hogy
utódaik bénák (kretinek) és asszonyaik golyvásak legyenek.“
A keresztény középkor kevés lépéssel haladt előre a fogya
tékosokról való gondoskodásban. A boszorkánypöröknek bizo
nyára sok szellemi fogyatékos áldozata volt, sok esetben gyer
mekek is. Amint egy würzburgi jegyzék felsorolja, 157 esetből
27 gyermekáldozata, részben 10 éven aluliak, volt a boszorkány
égetésnek. A középkorban általánosan az ördög befolyásának gon
dolták a szellemi fogyatkozást. Még Luther is azt mondja egy
idióta gyermekről, hogy az ördög szállotta meg és a Moldauba
kell fullasztani. Ilyen gyermeknek nincs lelke, az csak egy darab
hús. Az ördög teszi az embert siketté, némává és vakká is. Az
orvosok közül azonban egynéhányan foglalkoznak az abnormisokkal, különösen a kretinekkel.
Már 17. Károly híres törvénykönyvében enyhítő körülmény
nek mondja a gyengeelméjűséget. Igaz, hogy a kor boszorkány
hite ezt figyelmen kívül hagyta, Még 1701-ben lefejeztek egy 15
éves leányt „az ördöggel való keveredés miatt.“
Különös figyelmet érdemlő alak a gyengeelméjűség történe
tében a középkor végétől az újkor közepéig szereplő udvari
bolond és a „falu bolondja.“ Legtöbbje viszonylag kevéssé kifeje
zetten gyengeelméjű, megnyilatkozásaiban élénk, mérsékelt imbecill.
Az bizonyos, hogy voltak közöttük épelméjűek, akiket talán kül
sejük vagy más ok bírt rá, hogy az udvar tréfaüzői legyenek, mint
amilyenek Shakespeare bölcs bolondjai. De faktum az, hogy töb
ben köztük abnormisak voltak.
Rokon jelenség az udvari bolonddal az udvari törpe. Velas
quez, IV. Fülöp udv. festője, öt képet festett ilyen törpékről, akik
ből kettőn határozottan felismerhető a gyengeelméjűség.
Az újkor első 3 századában csak igen kevéssé gondoskod
tak a gyengeelméjűekről.
A würzburgi Julius kórházba a testi betegen kívül lelki bete
geket is vettek föl, mint akik szintén ápolásra szorultak. Ezek között
találtattak gyengeelméjűek is. (Az első adat 1589-ből való.) Blankenburgban 1632-ben állítottak föl egy intézetet epileptikusok részére.
A Páris melletti Bicéire intézet 600 ápoltja között 23 epileptikus
és gyengeelméjű gyermek van 1716-ban.
II. József, orvosa van Swieten előterjesztésére, ápoldákat ter-
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vezeti hülye gyermekek számára; kivitelre azonban csak egyes,
a kórkázak és kolostorok mellett létesített, különítményekre ju
tott a sor.
A psychiátria történetéből figyelemre méltó adatok itt a
következők:
Nic. Piso (XIV. század) megkülönbözteti az emlékezet gyenge
ségét, fogyatékosságát és romlottságát.
Plater Félix (XVI. század) osztályozása: 1. Gyengeségi álla
pot. 2. Testi és lelki fogyatkozás együtt. 3. Lelkizavar. 4. Az érte
lem lankadtsága (mentis defatigatio).
Dreissig W. F. a psychikai betegségeket három formába
foglalja: melankólia, mánia és hülyeség. A hülyeség szerinte az
észrevevés és akaratképesség rendellenességével kapcsolatos téboly.
A XVIII. században rendkívül élénk az emberiség érdeklő
dése a kretinek iránt. Horace de Saussure genfi természetbúvár
írja Villanuovában tett látogatásáról: „ . . . szinte azt hihette az
ember, hogy e szerencsétlen falu lakóit valamely gonosz szellem
ostoba állatokká varázsolta, s csak azt hagyta meg emberi mivol
tukból, amiről fölismerhető, hogy valamikor emberek voltak.“
Érdekes, hogy Wallisban (Svájc) a kretineket védőangyalok
nak és szenteknek tekintették (1779.); Coxe (1779.) „Isten szeplő
telen fiai“-nak mondja őket.
Goethe és Kant is tesznek említést a kretinekrői.
Az orvosok bonctanilag vizsgálták a bajt. A Wemel testvérek
és mások a koponyacsontok lassú csontosodásának tulajdonít
ják azokat, míg Virchov épen ellenkezőleg a korai csoníosodást
mondják oknak.
Napóleon Wallis kantonban 1811-ben megszámláltatja a kreti
neket, amikor 3000 esetet állapított meg; 1813-ban egészségesebb
vidékre való elhelyezésükkel gondolja a bajt elháríthaíónak.
A XIX. században mind nagyobb tért hódít a gyengeelméjüekről való gondoskodás. A psychiátria is fejlődött.
Pinel Fiilöp osztályozására: 1. Melankólia. 2. Mánia delirium
nélkül. 3. Mánia deliriummal. 4. Hülyeség, vagy gondolkozáskép
telenség. 5. Idiotizmus, vagy értelem- és akarathiány. Amig idáig,
őrjöngök módjára, megláncolták és megkötözték a szerencsétlene
ket, az ő intézetében szabadon mozoghattak.
Kell I. C. megkülönböztet dinamikus hülyeséget, melynél a
gondolkodás szerve érzékenységétől megfosztaíotí s amely gyó
gyítható és organikusát, melynél a szerv megrongált, vagy más
anyaggá alakult át.
1819-ben egy királyi rendelkezés Bajorországban az epilep
tikusok számára intézet felállítását mondja ki, de ez csak a papíron
maradt.
Guggenmoos tanító 1828-ban a kretinek számára nevelő inté
zetet létesített, amely azonban 1835-ben, támogatás hiányában,
megszűnt.
Haldenwang lelkész 1835-ben létesített intézetet idióták részére,
amelynek 24 ápoltja volt, de 1857-ben ez megszűnt.
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Ugyanekkor megnyílt Mariabergben egy intézet Dr. Rösch
kezdeményezésére.
1849-ben Dr. Müller Riethben (Württemberg) nyitotta meg
intézetét, mely átköltözött 1851-ben Wintersbachra s onnan 1864ben Stettenbe.
Nagyot lendült az ügy, amikor Dr. Guggenbűhl, akiben egy
kereszt előtt imádkozó kretin keltett szánalmat, támaszkodva arra,
hogy egyeseknél csodálatos emlékező-képességet talált, 1841-ben
az Interlaken melletti Abendbergen kb. 1000 m. magasságban 50—60
gyermeket befogadó intézetét fölállította. Levegő, viz, egyszerű
táplálkozás különösen kecsketej, fürdők, ledörzsölések, stb. voltak
azok, amiket a psychikus kezelés mellett felhasznált. Intézete igen
nevezetes lett. Végül azonban sarlatánsággal vádolták, s amikor a
berni kormány megvizsgálta ügyét, 1858-ban, megvonták tőle a
segélyt és intézete fiiiálisaiva! együtt megszűnt. Mindazonáltal pél
dája kitünően hatott. Mert egymásután nyíltak meg az intézetek.
Angliában 1847-ben, az Egyesült-Államokban 1848-ban, Hollandiá
ban, Dániában és Franciaországban 1855-ben, ez időtájt Ausztriá
ban is, nyitották meg az első intézetet. Jótékonysági egyesületek
keletkeztek, melyek a társadalmat támogatásra fölhívták.
Dresden éz Leipzig példájára a 60-as években a kisegítő osz
tályok és iskolák keletkeztek, melyek azóta igen fölvirágoztak
mindenfelé.
Az ifjúkori gyengeelméjűség tudományos vizsgálata is magasra
fejlődött. Griesinger, Esquirol, Vogt, Krepelin és még számosán
a tudomány módszerével vizsgálják az ifjúkori gyengeelméjűség
mibenlétét. Úgy, hogy évről-évre újabb és újabb problémák oldat
nak meg.
Ungermann J.
Psychoanalizis egy feln ő tt dadogónál. Igen érdekes DrO. Laubi e közleménye (Medizinisch-pädagogische Monatsschrift
für die gesammte Sprachheilkunde április és májusi s z ), melyben
egy felnőtt dadogónak hipnózis által való gyógyítását Írja le. Frank
— aki 5 esetben feltűnő eredményt ért el, — módszere szerint
egy 28 éves kereskedőt gyógyított. (5 éves korától dadog, mindig
gyenge, félénk gyermek volt, sokat szenved lelki depressziókban;
anyja ideges, két anyai nagynénje búskomor volt, egyik öngyilkos
is nővérének egy fia dadog.) Eljárása a következő: Miután páci
ensét a psychoanalizis lényegéről felvilágosította, egy abszolút
csendes szobában elaltatja. Erre teljes nyugalomra és várakozásra
szólítja fel. Az alvó szemei előtt állomképek vonulnak el, miket
ébredése után elmond. A látottaknak megbeszélése igen fontos.
Kaufmann (a spáciens) állomképei bizarrok, pervers színezettel.
Pl. a 7.: Kb. 4 éves és szófogadatlanság miatt sötét faszinbe csuk
ták. Egyszerre egy macska tüzes szemét látja és nyávogását hallja,
ami nagy félelemmel tölti el.
Szerző szerint a dadogás oka a kedélyélet fokozott érzékeny
sége. Hogy egy ilyen egyénnél valamely kedélyizgalom, pl. ijed
ség, a tudat alá kerül, ott lappang s az asszociált képzetek által
minduntalan tudatossá válva, a dadogást előidézi. Ez öntudatlanul
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meglévő kedélyállapotokat újbóli átélés, hipnotikus álom által hatás
talanokká, öntudatosakká kel! tenni; szóval a múltban felhalmozó
dott ily lappangó kedélyizgalmak reakcióképtelenekké teendők.
Nyolc heti eljárás után Kaufmann igen szépen javult.
(uj.)
R uppert ‘¿Józsefet, a vakok müncheni igazgatóját nyuga
lomba vonulása alkalmából a Szt-Mihály IV. oszt. rendjelével tün
tette ki Ő fensége Lipót bajor királyi főherceg. Ugyanezen intézet
igazgatójává Schaidler Antal, a müncheni intézet tanára lett kine
vezve.
Séra.
Csodagyerm ek. Az amerikai lapok hosszú hasábokon keresz
tül emlékeznek meg egy 11 esztendős gyermekről, aki annak elle
nére, hogy vakon és siketnémán jött a világra és 7 esztendeig
feküdt bölcsőjében anélkül, hogy a szellemi élet nyilvánulásának
csak nyoma is észlelhető lett volna rajta, ma az intelligencia oly
magas fokán áll, mint társnője a szerencsétlenségben, a világhírre
emelkedett Kelier Helén. 4 esztendőn keresztül tanították a hét
esztendős leányt, míg szellemi képességei kifejlődtek. Nagyon víg
és helyesen tudja megkülönböztetni a nappalt és az éjjelt. Tudja,
hogy emberek veszik körül, hogy vannak virágok, melyek szépsé
gét sohasem fogja láthatni; vannak madarak, melyek énekében
sohasem fog gyönyörködhetni; és tudja, hogy mindent megíenulhat, ha nagy szorgalmat fejt ki. Maud Skottnak hívják ezt a csoda
gyermeket, aki egy vizsga alkalmával élénk tanúbizonyságot szol
gáltatott zseniálitásáról. Tanítónője ugyanis kezének egy sajátságos
megérintésével jelezte neki, hogy egy zsebkendőt, melyet úrnője
elejtett, felvegyen. A leányka nyomban lehajolt, felvette a zsebken
dőt és illedelmesen átnyújtotta az úrnőnek. Hosszú 2 órán keresz
tül vizsgáztatták a lánykát, miközben folyton meglepően sok tanú
jelét adta intelligenciájának.

VEGYES.
Az em lékezőtehetség bűvésze. Az állami gyógypedagógiai
intézetnek egyik 5-ik osztályos növendéke bámulatos emlékező
tehetségnek adja íanujelét. 18—20 számjegyet egy-kétszeri meg
tekintés után sorban elmond és pedig felülről lefelé, alólról fel
felé, kihagyásokkal stb. A sorban bárhol teljesen s felismerhetlenül
kitörölt számról megmondja, hogy melyik törültetett ki. Még cso
dálatosabb az a képessége, hogy nem csak a folyó év, de a követ
kező év napjai közül megmondja, hogy p. o. június 22-ike milyen
napra esik. A gyermek ezen képessége megfigyelés tárgya s eset
leg bővebben is fogunk vele foglalkozni.
Észrevételek „Az orvos m űködése a k iseg ítő isk o láb an “
című közlem ényre. Bővebb magyarázatra nem szorúl az a tény,
hogy a szellemileg (többnyire testileg is) fogyatékosok képzése és
oktatása oly föladat, melynek sikeres megoldásához az orvosi tudo
mány és a pedagógia együttműködése szükséges. Mégis megál
lapítható, hogy az orvostudományok művelőinek zöme, átlag keve
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set foglalkozik eme kérdéssel s hogy a munka oroszlánrésze a
pedagógusoknak jut. Ennek okaival e helyütt nem kívánok fog
lalkozni.
Elfogadom kiindulási pontúi Éltes igazgató úr fejtegetéseit.
Ezek is élénken bizonyítják a fönt említetett 2 tudományágnak a
gyakorlati éleiben való egymásra utaltságát.
Kétségtelen, hogy föladatát legjobban megoldaná az a peda
gógus, aki egyúttal szakképzett orvos; vagy fordítva az az orvos,
aki szakképzett pedagógus.
Ilyen erő ma azonban kevés van s hiszem, hogy a jövőben
sem lesz sokkal több, Ezen ideális megoldással tehát a mai viszo
nyok közepette számolni nem lehet. A ma létező intézmények kere
teiben, kisebb-nagyobb hatáskörrel már vannak alkalmazva orvo
sok. Csak az a kérdés, hogy az elérni szándékolt célt egészében
így elérjük-e? Feleletem erre az, hogy nem!
Nem pedig azért, mert az orvos ma még nincsen oly kap
csolatban ezen intézményekkel, mint a minő kapcsolat fönáll a
pedagógusokra nézve. Ezért kívánatos, hogy az orvos a pedagó
gussal egyenrangú faktor legyen s hogy a kontaktus orvos és peda
gógus között egyrészt, másrészt orvos és növendékek között állandó
legyen. Mindez a gyakorlatban csak úgy érhető el, ha az orvos is
állandó és egyenrangú tagja a tantestületnek. Ily módon fog kifej
lődni az a szellem, mely azon humánus intézményeket a tudomá
nyosság és a gyakorlati követelmények mindenkori színvonalán a
jövőben is főn fogja tarthatni.
A tisztelt cikírónak azon követelését, hogy az illető orvos a
psychiatriához értsen, helybenhagyóiag még a következőkkel kibő
vítem. Ismerjük és értékelni is tudjuk ama régi közmondás igaz
ságát — mens sana in corpore sano — tudjuk azt is, hogy a szel
lemi fogyatékoságnak sokszor kóros szomátikus okai vagy kapcso
latai vannak. Elengedhetetlen tehát, hogy ezen intézmények orvosa
a testi bajokat, úgy mint a szellemieket egyaránt jól ismerje s külö
nös készültséggel birjon az érzékszervek kór- és gyógytanában.
Végezetül, amint a gyógypedagógustól bizonyos fokú orvos
ismereteket elvárunk, úgy követelni kell, hogy az ilyen keretben
működő orvos birjon pedagógiai ismeretekkel is. Nézetem szerint
a fősúlyt gyakorlati úton szerzett tapasztalatokra kellene fektetni.
Szöcs E. dr.
A tan ító k szanatórium - és üdülőhely-egyesülete a folyó
tanév elején megkezdette működését. Célja, hogy a tagoknak olcsó
üdülést esetleg a betegeknek ingyenes gyógyulást biztosítson.
Üdülőhelyek ¡ennének a Balaton mellett, a Tátrában és a tenger
parton. Jelentkezni lehet Kemény Simon ügyvivő alelnöknél Buda
pest, VII., Hungária-úti iskola.
Az Orsz. M. Kir. Iparm űvészeti Iskola nyilvános rajzterme
mindennap (szombat és vasárnap kivételével) este 7—9-ig látogat
ható heti 1 koronás jeggyel, ahol két iparművészeti tervező és
egy textilművészeti szaktanítónő áll díjtalanul a közönség rendel
kezésére az iparművészeti muzeum és iskola könyvtára mellett.
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Ugyanott az Iparművészeti Társulat pályadíjjal jutalmazott gazdag
eredeti tervezetgyűjteményét is igénybe vehetik a látogatók. A
nyilvános rajzterem októbertől júniusig használható. A látogatók a
saját szükségükre szóló papir-, rajzszer- és festékkel maguk látják
el magukat, (A rajzterem: IX., Kinizsy-utca 31. 1. emelet.)
A G yerm ektanulm ányi M úzeum pedagógiai osztálya.
A Gyermektanulmányi Múzeum elnöksége a múzeum felállítása
alkalmával felkéri a magyar pedagógusokat, hogy azok, akiknek
akár a nevelés, akár az oktatás terén, akár általános, akár csak
egyes problémára vagy tantárgyra vonatkozó újabb és tudományos
alapon nyugvó módszereik vannak, a módszereikhez tartozó gyer
mekalkotásokat (fogalmazványokat, rajzokat, kézimunkákat)a múzeum
pedagógiai osztályában való elhelyezésre átengedjék.
Az első csoportba a tanulók azon kézimunkái, így pl. iratai,
rajzai és más készítményei tartoznak, amelyek a pedagógus fel
hívására, utasítására, de nem másolással készültek.
A második csoportba azok az eszközök vagy készítmények
tartoznak, amelyeket a tanulók önmaguk számára terveznek és
készítenek abból a célból, hogy azokat az egyes tantárgyak könynyebb megértésére, megtanulására fölhasználhassák.
Minden beküldött tárgyat el kell látni a következő adatokkal:
1. A tárgy neve, célja, használati módjának leírása.
2. A készítő (tervező) neve, életkora.
3. Milyen iskolafaj hányadik osztályába jár? '
4. Kik a szülei ?
A Gyermektanulmányi Múzeum címe: Budapest, V., Mária
Valéria-utca 12.
A kicsi siketném ák lelki világából. A tanév elején abban
telik legnagyobb gyönyörűségem, hogy figyelem a beérkező apró
siketnémákat.
Lassan-lassan megszokják az iskolai életet, miközben aztán
mindig nagyobb bátorsággal és közvetlenséggel nyilatkoznak meg
lelkűk igaz érzése szerint. Különösen kedvesek és szeretetreméltók
akkor, amikor a szárnypróbálgatást végzik a beszédtanulás kezdetén.
Ebben az időben történt meg velem évekkel ezelőtt a követ
kező nagyon kedves eset: Amint belépek az intézetbe, magam
előtt látok egy első osztályos kicsi siketnémát, egy orvosnak a
fiát. Amint feléje megyek, ezzel köszönt: „pá“. Gyenge, alig hall
ható volt a hangja. Lehajolok tehát hozzá, hogy jobban halljam
a hangját. Ő azonban félreértette szándékomat. Ahelyett, hogy
kissé hangosabban beszélt volna, egészen hozzám hajolt és meg
csókolt. Úgy éreztem, hogy ezzel a csókkal háláját akarta kifeje
zésre juttatni az én kicsi siketnémám.
A következő eset is igen kedves dokumentuma a kicsi siket
néma hálájának: Tavaly a második osztályban tanítottam. Az év
vége felé a lefekvésről és a felkelésről beszélgettem tanítványaim
mal. Egyik kicsi leánynövendékem elém áll, összeteszi két kezét
és ezt mondja: „Apa, mama, tanár úr“. Mondani akarván ezzel
azt, hogy ő így imádkozik lefekvés előtt és felkelés után.
ik.
Bichler I. könyvnyomdája, Budapest. III., Lajos-utca 94. sz.

Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár
25 éves szolgálati jubileumára.
„Semper honos, nomenque tuum
laudasque manebunt“.

1911. évi december hó 2-a ünnepnapja volt a magyar gyógy
pedagógiának; ünnepnapja a szó és fogalom legnemesebb, legjelentőségteljesebb értelmében. Azon az örökké emlékezetes napon
töltötte be ugyanis a mi nagyrabecsült és szeretve tisztelt állam
titkárunk, az érzéki és szellemi fogyatkozásban szenvedők hazai
oktatásügyének érdemes fővezére, személyi érdekeinknek jóságos
és igazságos intézője sokoldalú, áldásos és eredménydús közszol
gálati működésének 25. esztendejét.
A hivságos és zajos ceremóniákat mindig gondosan elkerülő,
munkában megedzett, tapintatos, szelíd lénye mint mindig, úgy
ez alkalommal is határozott, erős akarattal hárította el magától a
nyilvános ünnepeltetésnek legcsekélyebb, legszerényebb megnyilvánulhatását is. Pedig ezren, és ezren mindazok, akik az ő bölcs
vezérlete alatt és az ő tiszteletreméltó intenciói szerint szolgálták,
vagy szolgálják a magyar kultúrát, továbbá közéletünk kitűnőségei
és végül mindazok, akik élvezték valaha az ő jóságát: mind-mind
valamennyien hangosan szerettek volna tüntetni mellette december
2-án. Tüntetni nem kicsinyes megalázkodásból, nem önző hízel
gésből, nem alantas köznapi szokásból, hanem az őszinte tisztelet
és nagyrabecsülés fenkölt erejével, tisztán lelki szükségből, benső
sugallatból, igaz meggyőződésből.
így mi és pedig első sorban épen mi gyógypedagógusok
óhajtottuk volna minél szebben, minél impozánsabban demon
strálni országnak-világnak, hogy az ő 25 éves, valóban önfeláldozó,
csüggedést nem ismerő, következetes és tervszerű munkálkodása
végeredményében nemcsak örökké fennmaradó, szilárd alkotások
nak szorosan egybekapcsolt, törhetetlen láncolata, de egyben köve
tésre méltó példája is kell, hogy legyen napjainkban a nagy célo
kért küzdő, a sötét előítéleteket és súlyos akadályokat legyőzni
akaró összes fenséges törekvéseknek. S ki merné elvitathatni tőlünk,
hogy ehhez nekünk a magyar közélet terén működők közül leg
több jogunk, legfőbb okunk lett légyen? Hiszen egészen bizonyos,
hogy az ő 25 éves példás és termékeny hivatali tevékenysége a
nagy nyilvánosság előtt folyt ugyan le és nyilvánvaló az is, hogy
M agyar G y ó g y p ed agógia.
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általánosan ismertek az ő nagy érdemei, kiváló erényei és dicső
alkotásai, amelyekkel országos nevet, magas rangot és közbecsülést vívott ki magának. Viszont elvitázhatatlan azonban az is, hogy
államtitkárunk a lefolyt 25 év alatt főképen és legközvetlenebbül
a mi szemünk előtt, érettünk és az általunk szolgált intézményekért
élt, dolgozott és fáradozott. Bizonyára mi álltunk és állunk tehát
hozzá s az ő nemes szivéhez legközelebb. Mi értjük meg tehát
legjobban az ő nagyságát; mi, akik nemcsak az általa elért kész
sikereket és alkotásokat látjük, csodáljuk és élvezzük, de akik ele
jétől kezdve közvetlen tanúi valánk az ő határtalan küzdelmeinek,
vas akaratának, ernyedetlen szorgalmának, szellemi fölényének, sok
oldalú tudásának, gondos körültekintésének, tapintatos fellépésének,
következetes törekvéseinek, célszerű intézkedéseinek és éles látá
sának, amelyeknek folyományakép fokról-fokra, lépésről-lépésre apró
egymásutánban sikerült 25 év alatt megvalósítani, vagy legalább
is megalapoznia a messze jövőre kiható, nagy koncepciójú
terveit.
Ámde finom sejtésünk megérezte az ő tiszteletet parancsoló
akaratát. Sokkal mélyebb, sokkal gyöngédebb a mi iránta való
nagyrabecsülésünk és szeretetünk, semhogy képesek lettünk volna
akár a legtisztább igazság kedvéért is megsérteni az ő jóizlését,
nemes érzékenységét.
Megsejtett akaratát tehát parancsnak tekintve, a mellette való
nyilvános, tömeges tüntetésnek legkisebb, legszerényebb mértékű
megnyilvánulásától is tartózkodnunk kellett.
Folyt az embermentő, serény munka december 2-án a magyar
gyógypedagógia minden műhelyében; de aztán lelkesebb és
őszintébb munka is volt az, mint bármikor máskor. Hálaadó, buzgó
imádság szállott az Égbe akkor valamennyi siketséggel, vaksággal
és egyéb fogyatkozással sújtott tanuló növendékünk ajakáról, hogy
a mindeneket intéző Gondviselő végtelen kegyelméből megérhette
a mi jóságos államtitkárunk azt a szép napot, amelynek küszöbé
ről a fáradtság és kimerültség érzete nélkül a legfrissebb testi- és
szellemi erővel tekinthet vissza 25 éves, gyakran tövises, de min
dig dicsőséges pályafutásának minden egyes fázisára.
íme ilyen egyszerű és zajtalan, de annál bensőségesebb volt
a mi ünneplésünk december 2-án dr. Náray-Szabó Sándor állam
titkár úr Öméltóságának 25. szolgálati évfordulója alkalmával. Abban
az egy érzésben, egyetlen forró óhajtásban olvadt össze akkor
oktatónak és tanítványnak szíve-lelke széles e hazában minden
gyógypedagógiai intézetben, vajha megtartaná nekünk a minden-
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ható Isten továbbra is őt, a mi ápolást igénylő és érdemlő sze
mélyi ügyeinknek jóakaró, gondos mentorát; emberbaráti intéz
ményeinknek, titkos vágyainknak és nemes törekvéseinknek tör
hetetlen akaratú, lángoló lelkű előmozdítóját, buzgó apostolát.
Mert ne akadjon ám fenn senki azon, ha mi — akiket sorsunk a
magyar gyógypedagógiához kötött le — önmagunkért, intézmé
nyeinkért és védenceinkért, a szervi- és szellemi fogyatkozásban
szenvedő gyermekekért állandóan aggódó félelemmel gondolunk
arra a nem várt eshetőségre, hogy mi történnék akkor, ha Öméltó
sága megválnék a gyógypedagógiai ügyek vezetésétől ? Szent meg
győződésünk szerint pótolhatatlan veszteséget jelentene egy ily
esetleges változás a mi oktatásügyünkre nézve és egyértelmű volna
az fejlődő intézményeinknek teljes rombadülésével, tönkre jutásá
val. A dr. Náray-Szabó Sándor szeplőtlen neve és a magyar
gyógypedagógia egy fogalmat jelentenek; egyiket a másik nélkül
a jelen viszonyok között elképzelni sem lehet. A magyar gyógy
pedagógiai oktatás megszületése és fejlődéstörténete elválaszt
hatatlan az ő fényes nevétől, hatalmas munkásságától, nemes becs
vágyától és könyörületes szíve minden dobbanásától, ö volt ennek
az oktatásügynek 25 éven keresztül az igazi lelke. Nélküle mi
lenne ügyünkből, érdekeinkből ? De lehetetlen, hogy Öméltósága
egy pillanatra is megtagadhassa önmagát, hiszen az ő jóságos,
nemes szíve 25 év alatt bizonyára annyira hozzánőtt immár a
saját szépséges alkotásaihoz, hogy az esetleges, erőszakolt meg
válás soha be nem hegedő, örökké vérző sebet ejtene az ő lel
kén is. És mi mégis el-eltöprengünk, el-elszomorodunk néha
napján egy-egy villámcsapásként felbukkanó, hozzá és reánk nézve
is méltatlan, váratlan esemény szülte kedvezőtlen sejtelemre. Aztán
újra és újra megvigasztalódunk, mert erős hittel bízunk Öméltósá
gának a további következetes kitartásában és mindeneket leküz
deni tudó emberfeletti lelki erejében. Mint minden magas állásban
levő nagy embernek, úgy neki is — sajnos — elég gyakran jutott
osztályrészül a keserűség, hogy némelyek nem tudják, vagy nem
akarják megérteni az ő jó szándékait, nemes intencióit. Azonban
sokkal magasabb, sokkal tisztább légkörben él ő, sem hogy mara
dandó nyomot hagynának lelkén az ilyen, rendszerint önös ter
mészetű, és többnyire megbízhatatlan forrásból eredő apró kelle
metlenkedések, amelyekkel szemben az ő fenkölt személye véde
lemre sohasem szorul.
Edzett gondolkozása, tiszta jelleme, nyugodt lelkiismerete,
nemes öntudata bizonyára felül tud emelkedni egyeseknek kelle12*

320

Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár

metlenkedni akaró, méltánylást nem ismerő, rideg felfogásán, köznapias elszólásán.
És mi mindezek dacára mégis aggogalmas szívvel, elszoruló
lélekzettel állunk meg egy-egy pillanatra a gyorsan változó és fej
lődő események szemlélése közben. Kultuszminiszterünk államfér
fiúi bölcsessége, éles szeme ugyanis hamar észrevette államtitká
runk kiváló szervező képességét, széles szellemi látkörét és óriási
munkaenergiáját, aminek folyamaként a közelmúltban nem keve
sebb ügykört, mint a magyar népoktatásügynek újjászervezését,
megalapozását és vezetését bízta az ő kipróbált vállaira, erős kezére.
Belátjuk, hogy jóval hálásabb munkaterrénum ez, mint az arány
lag szükebb terjedelmű gyógypedagógia, ahol — sajnos — még
napjainkban is jóformán állandóan küzdeni kell a társadalmi ténye
zők rideg közönyével, elfogult előítéletével, szívtelen részvétlensé
gével és fukar szűkkeblüségével. És mert ezen felül emberfeletti
erőket kívánó feladat is mindaz, aminek megoldása és diadalra
juttatása ott és itt őreá háramlik, Őreá vár: félős, vájjon ritka mun
kaképessége nem roppan-e össze a sokoldalú, súlyos gondok terhe
alatt s hogy — magán könnyítendő — vájjon nem váük-e meg
előbb-utóbb a mi ügyeink intézésétől, attól az ügyosztálytól, amely
nél 1886-ban kezdte meg diadalmas hivatali pályafutását, s amely
nek 1898 óta mind máig ő a nagy tiszteletet és közbecsülést szer
zett önálló vezetője.
De ha nyugtalan lélekkel, gondterhes aggodalmaskodással és
vegyes érzelmekkel figyeljük és vizsgáljuk is a gyorsan váltakozó
eseményeket, szabad-e vájjon kételkednünk egy olyan kitűnő egyé
niség hangosan hirdetett, többször megismételt és cselekvőleg is
igazolt fogadalmában, mint amilyen ő, aki sohasem játszott a sza
vakkal. Nem bizakodhatunk-e az ő többízben kijelentett abbeli Ígé
retében, hogy nem hagy el bennünket a legsúlyosabb megpróbál
tatások közepette sem, s hogy megkezdett szépséges művét, a
magyar gyógypedagógiai oktatásügy teljes felvirágoztatását be is
kívánja fejezni, s hogy egykor olyan kedvező állapotokat és meg
felelő törvényes intézkedéseket kiván maga után örökségül hagyni
ránk, illetőleg munkásutódainkra, amelyek személyi érdekeink kielé
gítésének s anyagi helyzetünk javulásának a betetőzését, koronáját
fogják képezni, s amelyekkel jelenlegi jogos törekvéseinknek, érde
mes munkálkodásunk honorálása teljes közmegelégedésre fog meg
oldatni. Sohasem felejtjük el azokat a szép kijelentéseit, amelyeket
válaszul adott az 1909. évi május 15 én előtte megjelent gyógy
pedagógiai küldöttség üdvözlésére. Öméltósága ugyanis szószerint
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a következő kijelentéseket tette akkor: „Sokra becsülöm a magyar
gyógypedagógiai oktatásügy terén működők ragaszkodásának és
tiszteletének ama megnyilvánulását, amely a Lipót-rend lovagkereszt
jével történt kitüntetésem alkalmából a tantestületeknek és igazga
tóságoknak hozzám intézett üdvözlő irataiban, az önök szives meg
jelenésében és szónokuk szavaiban kifejezésre jutott. Hogy meny
nyire szivemen viselem a testi és szellemi fogyatkozásban szenve
dők oktatásügyét s az Önök érdekeit, annak legélénkebb bizony
sága, hogy amidőn néhány évvel ezelőtt Ő-Excellentiája az elnöki
ügyosztály vezetését bízta rám, ennek az igen terhes munkakörnek
elvállalása mellett sem hagytam cserben a magyar gyógypedagó
gusokat; azt az ügykört, amely teljesen szivemhez nőtt, amelynek
fejlődése nekem annyi örömet okozott. Legyenek meggyőződve
arról, s ezt mondják el megbízóiknak is, hogy ha az Isten élni
enged, a jövőben is legfőbb törekvésem leend, hogy az Önök
közreműködésével és támogatásával a magyar gyógypedagógiai
oktatásügyet előbbre vigyem és ezen oktatásügy munkásainak személyi
érdekeit tőlem telhetőleg közmegelégedésre a legeredményesebben
szolgáljam.“
Aki ilyen rajongó szeretettel ragaszkodik oktatásügyünkhöz,
akinek szive-lelke annyira hozzá van nőve az érzéki és szellemi
fogyatkozásban sínylődő szerencsétlen gyermekek mostoha sorsá
hoz s az azt szolgáló munkás sereghez, az ideálját, a gyógypeda
gógiát nem is fogja cserben hagyni soha, míg a Gondviselő ere
jét, egézségét és munkabírását megtartandja. Erősen bizakodunk
hát államtitkárunk fogadalmában. Szeretetet és lelkesedést merítünk
az ő példát adó nagy szeretetéből és lobogó lelkesedéséből, hogy
igaz hivatásszeretettel dolgozzunk továbbra is azon a pályán, ame
lyet a cselekvő szeretet teremtett meg s amelyet a szeretet tüze is
fog mindenkor fenntartani és megszilárdítani.
Szinte kínálkozik toliunk alá, hogy ebből az alkalomból rész
letesebben Írjuk meg szeretett államtitkárunknak, ami zseniális
vezérünknek élet- és jellemrajzát, különösen pedig 25 évi, küzdel
mekben és sikerekben gazdag pályafutásának érdemesebb momen
tumait. Hiszen a jellemzésre Olyan nagyon alkalmas és kényelmes
az ő férfias erényekben bővelkedő eddigi életének egész perspek
tívája. Ámde egy ily szellemi nagyság életrajzának a halvány kon
túrjai sem férnének el e folyóiratnak szűk keretei között, s külön
ben is ezzel —- ha lehetséges volna is azt ide beilleszteni —csak
magunknak írnánk e helyen olyasmit, amit úgyis mindnyájan igen
jól ismerünk. Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr 25 éves
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kiváló közszolgálati múltja dacára is még férfi korának delén
levő, aránylag ifjú ember, aki 25 éves munkásságával nem fejezte
be és nem merítette ki emberi rendeltetését; akinek ritka észbeli
képességeitől, államférfiúi bölcsességétől még igen igen nagy alko
tásokat vár a magyar közoktatásügy. Az ő életének és működésé
nek méltatása a hazai művelődéstörténelem lapjaira tartozik. A tör
ténelem fog majd egykoron, sok-sok évtized múlva gondoskodni
arról, hogy nemzetünk halhatatlanjai sorában méltó helyre illeszsze be az ő dicsőséges nevét, példás életét és elévülhetetlen
érdemeit.
Elégedjünk meg most annyival, hogy ezzel az elfogultságtól
ment, szíves hangú megemlékezésünkkel hódolattal hajtottuk meg
előtte 25. közszolgálati működésének évfordulója alkalmából a
magyar gyógypedagógusok őszinte tiszteletének, bizalmának, szeretetének, nagyrabecsülésének és elismerésének zászlaját.
Amidőn e helyről is Isten áldását és sok szerencsét kívá
nunk államtitkárunk jövendő munkálkodásához, egyben bizalom
mal kérjük Öméltóságát, hogy nemes szívének jóindulatától jövőre
se fosszon meg bennünket, s ne engedje elárvulni a magyar
gyógypedagógiát. Legyen ezentúl is istápolója a gyógypedagógia
gyűjtő fogalma alá tartozó szerencsétlen gyermekeknek, legyen
buzdítója munkás seregének, legyen méltányos elismerője az igaz
érdemnek, legyen elnéző, de megingadhatatlan és igazságos ítélője a tévelygőknek, legyen hathatós előmozdítója anyagi érdeke
inknek, legyen buzgó harcosa társadalmi tekintélyünk emelésének!
S
hogy mindezt megtehesse, legyen hosszú, boldog és öröm
teljes az élete.
*

*
*

A gyógypedagógusok az évforduló napján küldöttségileg óhaj
tottak Öméltóságánál tisztelegni. Határozott óhajára a nyilvános ünnepeltetésről le kellett mondani, nem maradt más hátra, mint e napon
táviratban fejezni ki szerencsekivánatainkat. Úgy tudjuk, hogy a gyógy
pedagógiai intézetek mindegyike küldött e napon táviratot. Szemé
lyesen üdvözölték e napon Öméltóságát a vallás és közoktatásügyi minisztériumban is és pedig úgy a miniszter Úr, valamint az
államtitkárok és ügyosztályvezetők. A gyógypedagógusok ez alka
lommal a 25 év munkásságát feltüntető emlékalbumot készíttettek,
melyet, miután a nyilvános tisztelgésről le kellett mondani, a gyógy
pedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának folyó évi december hó
lő-án tartott gyűlésén nyújtott át a szaktanács. E gyűlésen Berkes
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János szaktanácsi előadó a következő üdvözlő beszédet intézte
Öméltóságához:
Méltóságos Államtitkár Úr!
Szeretve tisztelt Elnökünk!
Méltóztassék megengedni, hogy tanácskozásaink megkezdése
előtt engedélyt kérjek arra, hogy néhány szót mondhassak. Méltó
ságod ez évi december hó 2-án töltötte be közszolgálati pálya
futásának 25-ik évét. A gyógypedagógiai Intézetek orsz. szaktaná
csának azóta ma van első alkalma Méltóságodat a körében tisz
telhetni, azért örömmel ragadja meg ezt az alkalmat, hogy Mél
tóságodat e nevezetes évfordulón az őszinte nagyrabecsülés, tisz
telet, hála és szeretet szavával üdvözölje és hálájának, ragaszko
dásának szeretetének jegyzőkönyvileg is kifejezést adjon.
Méltóságos Uram nem hallgathatom el, hogy bizonyos mérvű
megilletődéssel beszélek, mert a gyógypedagógiai intézetek összes
sége, harmonikus együttérzéssel, ezt a nevezetes évfordulót fényessé,
felejthetetlenné óhajtotta tenni. Nagyrabacsülésének, szeretetének
méltóképen óhajtott kifejezést adni. Méltóságod azonban azt kívánta,
hogy ez a jubiláns idő csendben, szinte nyomtalanul múljék el.
Tiltakozott minden feltűnést keltő üdvözlés ellen, erélyesen hiúsí
tott meg minden zajos ünneplést.
Tiszteletben tartottuk Méltóságod kívánságát, kerültük a fel
tűnést, érzelmeinknek nagy részét elnyomtuk. Azonban Méltóságos
Uram a közös, bensőséges érzésnek egy kicsiny töredékét nem
sikerült visszafojtanunk. Annak ki kellett törni, mert az ellentállási
erőnknél nagyobb volt a megnyilatkozni vágyó szeretetünk. Ennek
tárházából óhajtunk mi a mai üdvözlésünkkel, őszinte köszönté
sünkkel csendben, zajtalanul egy kicsiny részt felajánlani. Erre
nekünk bátorságot ad a magyar gyógypedagógiai oktatásügy
utolsó 25 éves múltja. E 25 év alatt a gyógypedagógusok mun
kássága Méltóságod közszolgálati tevékenységével annyira össze
forrott, hogy szabad abban a hitben élnünk, melynélfogva Méltó
ságod őszinte köszönetünket elfogadja, szívesen veszi.
Méióságos U runk! Szavakban méltatni Méltóságodnak 25
éves széleskörű munkásságát nem akarjuk, mert azt szavakkal
kimeríteni hosszas ékesszólással sem lehet. Ezt a 25 éves munkás
ságot képekben kívántuk megörökíteni. Ezek a képek többet mon
danak minden ékesen szóló beszédnél.
Elmondják, hogy ez a 25 év a magyar gyógypedagógiai
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oktatásügy terén történelmi kornak, hogy ezelőtt 25 évvel gyógy
pedagógiai oktatásügyünk a közoktatás szervezetében mily igény
telen, mily kicsiny jelentőségű hajtás volt és Méltóságod annak
miként rakta le a szilárd és magdöníhetetlen alapjait.
Elmondják^ hogy a gyógypedagógia fogalma alá sorolt intéz
mények miként szaporodtak, miként hajtottak újabb és újabb ága
kat és ma a gyógypedagógia mennyi és hányféle intézményt fog
lal magában.
Elmondják azok a képek, hogy Méltóságod milyen lázas
tevékenységgel fogott a munkához, milyen nagy akadályokkal kel
lett megküzdenie, hogy az oktatásügy szűk korlátáit ledöntse.
Elmondják, hogy Méltóságod intézeteink kül- és belterjes
fejlődése érdekében mit és mennyit müveit.
A szaktanácsi intézmény, a gyógypedagógia tanítóképző, a
lő siketnémák intézete, az 5 vakok intézeté, a szellemileg fo
gyatékosok 8 intézménye, az ideges gyermekek középiskolája, a
gyógypedagógiai psychológiai laboratórium, a beszédhibások gyó
gyító tanfolyamai mind és mind beszélhetnek és Méltóságod huma
nisztikus érzését, Méltóságod nagyságát hirdethetik. Amit pedig
azok a képek elhallgatnak, mindazokról az általános pedagógia
tehetne tanúságot.
Ezekről beszélnek azok a képek, amelyeket a magyar gyógy
pedagógusok összessége és a magyar gyógypedagógiának többi
munkásai is, a közös cél felé való törekvő közös munkából fakadt
szeretettel egy albumba foglalt össze s felajánlja azt Méltóságod
nak azzal az alázatos kéréssel, fogadja el azt Méltóságod tőlünk,
mint 25 éves munkásságának és a mi őszinte tiszteletünknek,
nagyrabecsülésünknek és szeretetünknek szerény és halvány szim
bólumát.
Méltóságod azonban még sem a korával, sem a munkabírá
sával nem ért el munkaszünetet jelző határkőhöz. A magyar gyógy
pedagógia sem büszkéikedhetik még azzal, hogy e téren tenni
való már nincs. Van, a fogyatékosok oktatásügyének törvénybe
iktatása még ezután következik. E nagyfontosságú kérdés szintén
Méltóságodtól várja a megoldást. Bízunk, reméljük, hogy Méltó
ságod a magyar gyógypedagógia dicsőségére ezt a kérdést mi
előbb dűlőre fogja juttatni. Ez lesz annak a babérkoszorúnak leg
főbb és legszebb ékessége, melyet a magyar gyógypedagógusok
összességének és az érzéki és értelmi fogyatékosoknak hálája fon
Méltóságod homlokára.
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Ehhez a még hátralévő nagy munkához kívánunk Méltósá
godnak erőt és kitartást azzal a hő fohásszal, hogy az Isten Mél
tóságodat a magyar kultúra javára még igen sokáig éltesse.
Öméltósága látható meghatottsággal hallgatta meg az üdvözlő
beszédet és átvevén az emlékalbumot, körülbelül a kővetkezőket
válaszolta:
Nem gondoltam arra, hogy ma itt Önök között ünnepeltetésben részesülök, s igy a magyar gyógypedagógusoknak ily alak
ban megnyilvánított szives figyelme jól eső érzéssel tölti el lelkemet. A 25 éves szolgálati jubileumnak nézetem szerint sem álta
lában, sem az én esetemben nincs nagy jelentősége, mert legfel
jebb arra emlékezteti az embert, hogy közeledik a jól megérdemelt
nyugalom felé.
Egész eddigi működésem ideje alatt csak kötelességeimet
igyekeztem teljesíteni úgy, amint azt minden becsületes embernek
tennie kell. Mindig tekintettel voltam arra, hogy a gyógypedagógia
terén mi a tenni való s a teendőket mindenkor legjobb tudásom
és meggyőződésem szerint igyekeztem elvégezni. Az odaadó és
sokszor örömteljes munkálkodásból azonban sohasem kívántam
magamnak érdemeket kovácsolni. Az én 25 éves szolgálati műkö
désem szorosan össze lévén kapcsolódva a gyógypedagógiai
oktatásügy ter.'n működő munkatársaim buzgó hivatali tevékeny
ségével : Az én 25 éves szolgálati jubileumom egyszersmind az
Önök 25 évi dicséretes működésének is ünnepe. A magyar gyógy
pedagógusok és köztük az Önök egyakaratú, lelkes munkásságá
nak tudható be ugyanis, hogy a különleges oktatásügyünk terén
elért sikerek nemcsak hazánkban, hanem a külföldön is méltó
elismerésre találtak. Hálás lélekkel köszönöm meg szives megem
lékezésüket. Amidőn őszinte örömmel és mély köszönettel foga
dom el a magyar gyógypedagógusok által felajánlott ezt az igen
értékes albumot, kijelentem, hogy azt legbecsesebb emléktárgyaim
közé sorozva, gondos szeretettel fogom megőrizni.
Az emlékalbum tartalma a következő: Az 1. lapot Öméltó
sága arcképe díszíti. A 2. és 3. lapon olvasható a gyógypedagó
gusoknak Öméltóságához intézett üdvözlő felirata, melynek szó
szerinti szövege ez:
Méltóságos Államtitkár Úr!
Kegyes Pártfogónk!
A siketnémák, vakok, gyengeelméjüek intézeteinek és a gyógy
pedagógia nevezete alá csoportosított többi, valamennyi intézmé-
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nyék tanárai tiszteletük és nagyrabecsülésük érzésével köszöntik
Méltóságodat abból az alkalomból, hogy a közügy szolgálatában
25 évet immár eltöltött.
Ennyi időnek súlya jelentékeny nyomatékkai esik az ember
életének serpenyőjébe. Ennek elgondolása elsősorban érzésbeli
hullámokat kelt lelkűnkben s támaszt bizonyára Méltóságodban is.
Mert e 25 év Méltóságod életéből is az emberi élet közepe, leg
java : a férfi élet dereka.
De a múlandóság érzetét csakhamar felváltja a maradandóság
tudata. Nekünk is jól esik e 25 éves múltnak férfias küzdelmét, a
kitartó munkának gyönyörűséges eredményét még egyszer elvonul
tatnunk lelki szemeink előtt. Mert édes nyugovó pontja ez a jelen
nek s értékes záloga a jövőnek. Arról biztosít, hogy az eddigi
sikeres munkával járó buzgóság és avatottság, tapasztalat és tudás:
alapja még hosszú, áldásos működésnek, mely maradandó nyomo
kat fog hagyni nemzeti művelődésünk történetében.
Méltóságod ezelőtt 25 évvel lépett a magyar közoktatásügy
központi szolgálatába. A legnehezebb és leghumánusabb kulturfeladat: a siketek és vakok elhanyagolt oktatásügye jutott osztály
részéül. Akkor még csak két kialakult intézet — a váci és buda
pesti és két fejledező — a temesvári és aradi — védte a siket
némák ügyét. A vakok számára is még csak egy intézet szolgált
menedékhelyül: a budapesti.
Ma, 25 év múltán, 16 kifejlett siketnéma-intézet és a vakok
számára létesített 10 különböző szervezetű intézmény részelteti jóté
teményeiben a természet e mostoha gyermekeit.
Ez érzéki hiányosságban szenvedőknek sorsa csakhamar fel
keltette a szellemi gyengeségben sínylődök iránt is a figyelmet,
a rokonszenvet. Az első ilynemű állami intézet — a budapesti —
a Méltóságod nemesen érző szivének élő tanúbizonysága. Gyors
egymásutánban követte ezt még 10, többé-kevésbbé hasonló szer
vezetű intézmény létesítése.
A dadogók és hebegők s más beszédhibákban szenvedők
tanításügye egy központi állami intézménnyel s több nagyobb
városban szervezett tanfolyamokkal a Méltóságod szándéka és terve
szerint nyert általános, országos megoldást.
A szellemi rendellenességek tanulmányozására szervezett tudo
mányosan kísérletező intézet — a messze töldön híres — szintén
elválaszthatatlan Méltóságod nevétől.
A gyógypedagógiának legújabbik hajtása: az ideges gyer
mekek alsó és középfokú iskolája pedig arról tanúskodik, hogy
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Méltóságod minden elhagyatott lelkűnek érzékenyszivü felkarolója,
nemes istápolója és jótevő megmentője.
Ismerjük végül Méltóságodnak azt a legújabb nemes szán
dékát is, hogy törvényhozásilag országosan kiván a siketek, némák,
vakok és gyengetehetségüek iskoláztatásáról, tankötelezettségéről
gondoskodni. Amit eddig az egyesek önzetlen lelke, avagy nemes
becsvágya részletenkint alkotott, azt a törvény erejével óhajtja
Méltóságod kiegészíteni, teljessé tenni, megszilárdítani. Százados
álmodozásunk, vágyódásunk és törekvésünk tárgya is ez a tan
kötelezettség.
E nagy és nehéz feladatok sikeres megoldásának következményekép aztán Méltóságod még tágabb működési kör betölté
sére, a nemzetneveiő közoktatás legfontosabb és legbonyolultabb
ágának vezetésére hivatott el. Harminckétezer tanítónak lett Mél
tóságod atyai gondozója. De mi most is különösképen a magun
kénak tekintjük és tiszteljük Méltóságodat. Méltóságodat ugyanis
a tartalmas múltnak munkálatai között egy, — a nemes példán
lelkesülő — ifjú gárda vette körül és követte. E munkás csapatot
egyrészt a tettrekész lelkesség, másrészt a múlt hagyományainak
tisztelése jellemzi. Ami különleges nevelő-oktató munkánk nem
azonosítható a többi tanítóéval. Ezeknek szintén nehéz és nemes
a feladata: az anyatermészet tehetékeit tehetségekké fejleszteni.
Nekünk azonban ezenfelül a mostoha természetnek mulasztásait
kell helyre hoznunk és a hiányzó erőket pótolnunk. Mi nehéz mun
kánk értékét nem szabtuk munkánk méltatásának arányához. Önér
zetes buzgalommal törekedtünk hasznára lenni a nemzetnek és az
emberiségnek, hogy kiérdemeljük Méltóságod megelégedését és
azt az elismerést, mellyel következetesen dolgozó társainak neve
zett bennünket.
Igyekeztünk megérteni Méltóságodat: az ügy külső fejlődé
sével lépést tartott annak belső szervezettsége is. Tanterveinkkel
megelőztük a külföldet, tanítóképzésünk a kor színvonalára emel
kedett, tankönyvirodalmunk lendületnek indult, gyakorlati eredmé
nyeinkre pedig felemelő önérzettel tekinthetünk.
Mindezekért nem is maradt adós a közvélemény: egy ország
adózik elismeréssel Méltóságodnak s a külföld magas önérzete
is tisztelettel említi Méltóságodnak a magyar gyógypedagógia terén
elért eredményeit, érdemeit.
És ez nemcsak Méltóságodnak elégtétel, nemcsak a mi büsz
keségünk, hanem dicsőségére válik nemzetünknek is.
Nekünk, akik Méltóságod tiszteletére és üdvözlésére most itt
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alulirottan egybejöttünk, lehetetlen Méltóságoddal együtt nem örül
nünk. Mert mi is egy életet szenteltünk a mások könnyeinek felszárítására, mi is életünknek a legerősebb részét, lelkűnknek a leg
nemesebb hevületét áldozzuk az előttünk is szent ügyre. Tehát
nekünk is örömünk a Méltóságod munkájának sikere és öröme.
Vajha a jövő is megtartaná, megerősítené ügyszeretetünket!
Tisztelettel üdvözöljük Méltóságodban az eredményesen mun
kás 25 éves múltnak nagyérdemű képviselőjét, a hazai közoktatásügynek egyik kimagasló vezérlő férfiát.
Óhajtjuk és kívánjuk, hogy a nemzeti közjó oltára körül szer
zett lelki gyönyörűségei sokasodjanak meg a boldog családi szen
télyben, melynek boldogítója, osztoptagja Méltóságod.
Az Isten tartsa meg Méltóságodat viruló jó egészségben,
alkotó erőben kedves úri családjának, édes hazánknak, az ügyefogyottak és a tisztelettel alulírottaknak is javára, örömére, kik
egyen egyen is ajánlják magukat Méltóságodnak kegyes jóindulatába.
Budapesten, 1911. évi december hó 2-án.
Ezt követi a 4— 18. lapokon a gyógypedagógusok sajátkezű
aláírásai, még pedig intézményenként csoportosítva a szerint, hogy
ki melyik intézménynél szolgálja jelenleg a gyógypedagógia ügyét.
Az egyes csoportok aláírási sorrendjét az intézmények rokonsága
és keletkezési ideje szabta meg így: I Siketnémák intézetei. 11.
Vakok intézetei. 111. Szellemileg fogyatékosok intézetei és iskolái.
IV. Hibás beszédüek áll. tanfolyama és a psychologiai laborató
rium. Az ilyen sorrendben elhelyezett aláírási lapok felső részén
megfelelő címfeliratok jelölik meg, hogy az illető lapokon mely
intézmény tan-, vagy vezetőszemélyzetének aláírásai olvashatók.
Az összes aláírási lapokat egyszerű, de művészű kivitelű rajzolt
keret díszíti, amely keretdísznek színárnyalata az élesebb különb
ségtétel céljából a gyógypedagógiai intézmények négyféle tagozottsága szerint más és más. E szerint:
I. Kék színárnyalatú keretdíszben foglalnak helyet a siket
némák intézeteiben működők a következő sorrendben: a 4-ik
lapon a váci, az 5. lapon a temesvári és budapesti izr., a 6. lapon
az aradi és kolozsvári, a 7. lapon a budapesti állami, a 8. lapon
a kaposvári és kecskeméti, a 9. lapon a szegedi és jolsvai, a
10. lapon az egri és debreceni, a 1L lapon a körmöcbányai és
soproni, a 12. lapon az ungvári és pozsonyi intézetek tansze
mélyzete.
II. Zöld színárnyalatú keretdíszben foglalnak helyet a vakok
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intézeteiben működők a következő sorrendben: a 13. lapon a
budapesti kir., a 14, lapon pedig a kolozsvári és a budapesti
Wechselmann-féle; továbbá a szegedi és szombathelyi intézetek tan
személyzete.
III. Piros színárnyalatú keretdíszben foglalnak helyet a szel
lemileg fogyatékosok intézeteinél és iskoláinál működők a követ
kező sorrendben: a 15. lapon a budapesti és a borosjenői áll.
gyógypedagógiai intézetek és az ideges gyermekek budapesti alsóés középfokú intézete, a 16. lapon a budapesti áll. kisegítőiskola,
a 17. lapon pedig a kecskeméti, csongrádi, egri, szatmári és debre
ceni áll. kisegítőiskolák tanszemélyzete.
IV. Arany színárnyalatú keretdíszben végül a 18. lapon olvas
ható a beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam és az áll.
psychologiai laboratórium vezető személyzete.
A 19—73. lapokon sötétszürke papíron a már ismertetett
szempontok szerinti egymásutánban külön-külön lapokon a gyógy
pedagógiai intézetek épületeinek fényképei és az illető intézetek
tanszemélyzeteinek csoportképei, továbbá 3 különálló csoportkép
töltik ki az albumot a fentebb leírt sorrendben.
Minden egyes fényképet japán selyempapir védő-lap borít,
amelyen megfelelő szöveg állapítja meg, hogy mit ábrázol az alatta
látható fénykép.
Ez a hosszában nyíló emlékalbum sötét barnára pácolt, sima
bőrbe van kötve, melynek boritek-táblait a sarkok tájékára illesz
tett 4—4 dr. szintén bőrrel bevont gomb védi. A boríték-táblákat
oldalt 2 drb. ezüst csatt kapcsolja egybe.
A felső boritéktáblának egyetlen dísze és egyszersmind az
albumnak címe is egy négyzetformába komponált művészi kivitelű
monogramm, mely magában foglalja a „Dr. N. Sz. S. betűket és
az „MDCCCLXXXVI—MCMX1.“ évszámokat. Ez a négyzetes alakú
monogramm egy virágformákból stilizált kör belsejébe a boritéklábla közepén bőrvésési és bőrdomborítási technikával van kidol
gozva.
Az albumban levő üdvözlő felirat szövegét, valamint az aláírási
ívek címeit is ifj. Bründl Ödön, a siketnémák budapesti állami inté
zetének rajztanára úgynevezett antiqua betűkből parafaíróeszközzel
írta le. Ugyanezzel az eszközzel készítette az aláírási ívek általa
tervezett egyszerű keretdíszítését is. A jelzett monogrammoí szin
tén ő tervezte, míg a vésési és domborítási technika Fischof J.
Jenő bőrműiparos ügyességét dicséri.
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Semmit ne tanítsunk, amit a gyermek nem lát, nem szemlél.
Ne tanítsunk pedig se anyagot, se kifejezést. De mikor el kell
végezni a kijelölt beszédkört s a felső osztályok leíró szemléltető
oktatásának kijelölt anyagát! Hát el kell végezni, de ne úgy, mint
sok helyt, teszik az iskolaszobában, hanem a helyszínén. El kell
minden intézetnek látva lennie a megfelelő szemléltetési eszközök
kel, amit a tanterv előír, de e mellett el kell vinni a gyermeket a
közvetlen szemléletet nyújtó helyre is. Ha a szabóról tanul, elő
ször a szabónál kell látogatást tenni, de azonfelül kell az iskolában
tű, cérna, posztó, szövet, gyüszü, vasaló stb. stb. A gyermek ne
jelekkel varrjon, ne kézmozdulattal vasaljon, hanem tegye vagy
lássa azt a valóságban, ez az alkalomszerűség, ez az igazi szem
lélet. Ennek az igazi szemléletnek kell megadni a helyes kifejezé
sét és csak azt a kifejezést kell tanulni, amit tényleg lát és szemlél,
vagy látott és szemlélt a gyermek. Nemcsak a tárgyakat keli szem
léltetni, hanem a helyzeteket, ténykedéseket is. Egyik gyermek p. o.
tűt tart a kezében. Ennek a helyzetnek ez a megjelölése: Én tűt
tartok a kezemben. Vagy X. Y. tűt tart a kezében. Más kifejezés
mondatása, mint néhol hallottam: „Hogyan mondanád ezt többes
számban?“ nemcsak nem segíti elő a beszédet, sőt zavarólag hat.
Az a lényeges, hogy a gyermek a látotthoz hasonló helyzetben,
ugyanezt a kifejezést tudja használni. Képzelt helyzeteket megne
vezni fejlettebb nyelvtudással lehet csak, fejlettebbel, mint a siket
némáink bírnak. Az igazi szemlélet követelménye ellen igen sok
helyen vétenek. Elhiszik, hogy a gyermek már látott hasonló
helyzeteket s csak kifejezést adnak a helyzet szemléltetése nélkül,
vagy szóval adnak magyarázatot. A szó magyarázat azonban igen
hiányos. Mondjuk p. o. ezt a helyzetet „A szabó gyüszüjével
tolja a tűt“ szemléltetés nélkül kellőleg megérteni nem lehet. Sem
a gyüszü, sem a tolja más szóval nem helyettesíthető, a tényke
dés pedig olyan különleges, melyhez hasonlót szintén nem egy
hamar végezünk. Ha nem szemléltetjük a varrást s a varrás köz
ben végzett mozdulatot, akkor ezt a kifejezést a gyermek soha
sem fogja kellőleg megérteni. Hogy még sem akadnak fenn sokan
ezen, azt tudom ; egyszerűen lejelelnek egy mozdulatot, de ez a
mozdulat nem fedi a tényt teljesen s a képzeletnek enged tág
teret. Aki az ilyen egyszerűbb szemlélet felett napirendre tér, az
más esetben is így tesz, az tanítani fog a vasöntvényekről, az
öntés módjáról, anélkül, hogy ilyet a gyermek láthatna, az nyu-
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godlan fog a kávéról, a rizstermelésről tanítani s nem fog arra
gondolni, hogy nem csak az ismeret értéktelen amit nyújt, de a
kifejezésnek se tudja a gyermek máskor hasznát venni. Azt
mondhatnák, hogy ha a gyermeknek mindent látnia kell, akkor
keveset tanulhat. A valóság azonban az, hogy a napi élet meg
értése maga annyi ismeretet kiván, hogy évek munkája szükséges
annak megtanítására. Mind olyan ismeret, amit szemléltetni lehet
és kell. A közvetett szemlélet az alsó fokon egyáltalán ne fordul
jon elő, a felső fokon azonban, ahol utalni lehet korábbi szem
léletre, a közvetett szemlélet is megfelelhet. All ez a reáliákra
különösen, amidőn már általánosabb kijelentést is tehetünk.
Először a szó valódi értelmével legyen tisztában a gyermek,
csak azután tanulja meg annak átvitt értelmét. A halló gyermek
is előbb tanulja meg a valódi jelentését a szónak és senkinek
sem jutna eszébe, hogy fennakadjon s a gyermeket csekély képes
ségűnek tartsa, mert az átvitt értelmű kifejezéseket nem érti. Meny
nyivel természetesebb ez a siketnémánál, akinek még a valódi
szemlélet kifejezéseit is nehéz elsajátítania. Mégis több helyt tapasz
taltam, hogy már az alsó fokon is előszeretettel tanítják a köz
mondásokat s a tanulságokat. Hogy ezeknek a beszédtanításnál
nincs szerepük, hogy ezek a beszédtanítást nem segítik elő, az
bizonyos. Még a ragok átvitt értelmű használata is sok nehézsé
get okoz. A gyermek p. o. tanulja, hogy „atoll a kezemben van“
s látja is, hogy ott tartom. Milyen könnyen zavarodik meg külö
nösen az a gyermek, akit a ragokra kelleténél jobban eszméltei
nek, mikor azt kell tanulnia, hogy „délben ebédelünk“, vagy „a
fiú a sötétségért eltévedt“. Hátha még azt olvasta, hogy „zava
r á é n nem találta meg az ajtót“ a ban-ben jelentése úgy meg
zavarja, hogy igazán nem tudja hányadán van. És ha mindez
akkor történik, amidőn a gyermek még csak concreten gondol
kozik, mint a siketnéma általában, amidőn tehát értelmi képessége
még fejletlen, szóbősége és kifejezésbeli ügyessége korlátolt, meny
nyire hátrányosan kell, hogy befolyásolja ez a beszédtanítást. Az
alsó fokon tehát ki kell küszöbölni a képletes beszédet, az átvitt
értelmű kifejezések használatát, sőt a felső fokon is nagyon óva
tosan kell vele bánni.
A tanítás legyen a gyermekre nézve is cselekvő. Talán ez
ellen vétenek legtöbbet az intézetekben. De körülbelül ez a leg
nehezebb is, mert nemcsak a tanár teljes aktivitását kívánja meg,
hanem a gyermek állandó közreműködését is. Fentebb már egy
szer rámutattam arra, hogy mily kevéssé felel meg az olyan álta
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lános kérdés, amint: „Hová mennek az emberek vasárnap?“ a
gyermek érdeklődésének. De még kevésbbé köti le a figyelmét
az olyan, hogy: „a tehén hasznos háziállat“. Olyan általánossá
gok, melyek lehetetlen, hogy egyebet, mint nem a gyermek lei
kéből fakadó, betanult feleletet, vagy kijelentést eredményezzenek.
Hasonlít ehhez a régi német nyelvtanítási eljárás, amelyre a közép
iskolából mindnyájan eléggé emlékezhetünk s amelyektől a mai
német nyelvtanok is hemzsegnek. „Az atyámnak háza. Az anyám
nak tolikése. A gyermek lapdája“ stb. stb., hogy mind a három
nem ragozása gyakoroltassék. Persze, hogy ezen az úton nem
tanultunk meg németül. De ezen az úton a siketnéma sem tanul
ám meg beszélni. Hogy mit értek cselekvő résztvevésnek, azt a
következőkben kívánnám kifejteni. Előbb egy példát mondok el.
Mint kis gimnazista, cseregyermek voltam. Egyik napon, házi
asszonyom, aki egy kukkot sem tudott magyarul, amint hogy én
meg alig valamivel többet németül, azt mondja anyanyelvén: „te
siess, hozz be forgácsot“. Annyit értettem, hogy hozzak valamit
s azt meg gondoltam, miután épen ebédfőzés folyt, hogy a főzés
hez szükséges az a valami, hoztam tehát petrezselyem zöldjét.
Persze nem ez kellett, újra kiküldött tehát forgácsért s mert látta,
hogy tanácstalanul állok, kijött utánam az udvarra s rámutatva a
forgácsra mondta: „ezt hozz b e“. Cselekvőleg tanultam meg a
tárgy nevét és a kifejezést is.
Ilyen módon kell a siketnémának is foglalkoznia. Nem kép
zelt cselekvést kell megjelölnie, nem képzeletben kell ennie, nem
így utaznia, ha azt akarjuk, hogy vérévé váljék a kifejezés s azt
alkalomadtán használni is tudja. Ez a mód kizárja azt, hogy olyan
dolgokról tanítsunk, amelynél a gyermek nem vesz részt, nem
foglalkozik, s saját cselekvésétől szóval is számot nem ad. Az
alsó foknak ez a cselekvőleg résztvevő szemlélet és ténykedés a
főteendője, a hozzávaló alkalmak megteremtése pedig a tanár leg
fontosabb feladata.
A cselekvő szemléltetés egyenesen kizárja az unalmas rész
letezést és leírást s önkénytelenül is csak a lényeges és szükséges
ismertetőjeleit a tárgynak és szemléletnek fogja mindenki megra
gadni, mert csak ez érdekli a gyermeket.
A cselekvő szemléltetés kizárja a ha-t „Ha egy poharat szí
nükig megtöltök vízzel és széleit megnedvesítem s reá papírlapot
teszek, akkor a pohárból felfordítás után sem ömlik ki a víz“.
Csak példának idézem ezt a mondatot, mely úgy taníttatik meg,
hogy a gyermek nem végzi a cselekvést, hanem csak látja annak
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keresztülvitelét, A cselekvő szemléltetés nem ezt kívánja s nem
ilyen mondatot kiván. „Ezt a poharat teletöltöm szinültíg vízzel.
A széleit megnedvesítem s befödöm a papírlappal, hogy levegő
ne férjen a vízhez. Most felfordítom a poharat és nem ömlik ki
belőle víz". Nem feltételezés, nem a képzelt cselekvés munkáját
kell nehézkes s a közönséges életben elő nem forduló kifejezé
sekkel megjelölni, hanem a tényleg végzett cselekvést kell szokott
nyelvezettel közölni tudni. És ilyen kifejezések özönével fordulnak
elő az alsó fokon is. Mindenesetre ez is hozzájárul ahhoz, hogy
a beszédbeli készség nem fejlődik olyan mértékben, mint kívána
tos volna.
Ne ismételjük és ne ismételtessük se a kérdést, se a feleletet.
Azt hiszem sokan meg fognak üíődni ezen a kívánságon. Mikor
most elsőrangú fontosságúnak tartjuk, hogy a gyermek a kérdést
ismételje, mert máskép nem bizonyosodhatunk meg arról, vájjon
megértette-e. Vájjon ? Én azt hiszem, a kérdés megértésének
bizonyságául a helyes felelet szolgál. Vagy egyetértünk ebben?
Hát akkor miért ismételtetik a kérdést, miért ismételíetnek minden
kérdést ? Hogy a gyermek megtanuljon kérdezni ? Hát úgy tanul
meg a gyermek kérdezni, ha az én kérdésemet ismétli? Mind meg
annyi kérdés, mely megérdemli, hogy megkíséreljük rá a felelet
adást. Hogy a kérdés ismétlése és ismételtetése csak ok nélkül
rabol el időt, könnyű bizonyítani. Hogy miért kell ismételtetni a
kérdést, arra hallottam már olyan választ is, hogy a szájról való
leolvasás nehézsége miatt megtörténhet az, hogy a gyermek a
kérdést nem értette meg, az ismétléssel tehát ezt az esetleges meg
nem értést kiküszöbölhetem. Látszólag helyes volna ez a megokolás, de csak látszólag. Ha a gyermek nem értette meg a kér
dést, én magam gyorsabban és pontosabban tudom ismételni, ha
pedig megértette, akkor felesleges vele ismételtetni. Azt hiszem
azért kérdezünk, hogy reá feleletet kapjunk. Ha egyszeri kérdé
sünkre nem kapunk feleletet, akkor vagy nem értette meg a gyer
mek a kérdést, vagy nem tud reá válaszolni. Ha nem értette meg,
akkor úgy is nekem kell újból kérdeznem, őt tehát a kérdés ismételésére úgy is hiába szólítom fel, ha pedig megértette, akkor az
ismételtetés csak időpocsékolás s a tanítás élénkségének rová
sára megy. Ha pedig nem tud reá felelni, akkor kétszer, három
szor is ismételheti, az eredmény semmi marad, mert feleletet a
másodszori ismétlés után sem kaphatunk. Ez a feltevés tehát nem
indokolja a kérdés ismétlésének szükségét. Én még azt sem tar
tom helyesnek, hogy a gyermekek velem mondják el a kérdést.
M agyar G yógypedagógia.
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Olyan mechanikus megszokott mód ez, mely semmit sem ér, de
arra alkalmas, hogy a tanítás gyorsasága s a gondolkozás frissesége szenvedjen. A szájról való megértés sokkal gyorsabb és
sokkal pontosabb, ha tisztán a szem végzi ezt a feladatot, mintha
a beszédszervek együtt működésével jár. Gyorsabb menetű, gyor
sabb kiejtésű lehet a kérdés, jobban elősegíti a szájról való olva
sás készségét, mintha a lassabb mozgású beszédszervek kedvéért
a kérdést maga a tanár is lassúbb kiejtéssel mondja. A szájról való meg
értés határozottan szenved a kérdésnek együtt^mondása miatt s ebben
látom annak az okát, hogy még a felsőbb osztályokban is olyan
tagolt és vontatott a kérdés, és a beszéd, mint az alsóbbakban.
Pedig a minduntalan ismétlődő kérdéseket, m int: Mi ez ? Hány
óra van? Mi a neved? sokkal gyorsabban, egy phonetikai szóval
is ki lehetne ejteni s nem kellenék kettőt, sőt hármat csinálni
belőle. Ma rendesen igy hangzanak e kérdések Mi ez? Hány óra
van? Mi a neve? holott így kellenék hangzaniok: Miez ? Hányóravan ? Mianeve? Még a kérdésnek együtt való elmondása sem
indokolható, hát még az ismétlése. Fentebb azt bizonyítottam,
hogy miért nincs az ismétlésnek haszna, rátérek arra, hogy mi
csoda hátrány származik belőle. Az első hátrány, hogy sok időt
vesz igénybe, a másik, hogy a tanítást sablonossá teszi, a harma
dik, mindkettőnél fontosabb, hogy a gyermek nem a feleletre
gondol a kérdés feltevése után, hanem a kérdés sorrendjére, hogy
az ismétlés esetén hibát ne ejtsen. Pedig az volna ugy-e bár a
célunk, hogy a gyermek a feleletre gondoljon s a mi gondolatun
kat tovább fűzze. Kicsiny jelentőségűnek látszik ez, de tapasztalat
ból mondhatom, hogy ott, ahol a kérdések gyors elmondása után
azonnal a felelet adást kívánják, a tanítás sokkal élénkebb, a fele
letek pontosabbak s gyermekek értelme fejlettebb. De ez termé
szetes is, mert egy óra leforgása alatt hosszú gondolat soron me
hetünk végig, míg az ismételgetéssel alig egy-két gondolat merül
het fel.
Hogy a gyermekek a kérdés ismétlésével a kérdés feltevé
sét, a kérdezgetést tanulják meg, ezt határozottan tagadom. A kér
désnek saját lelkűkből és ismeretükből kell fakadnia, s még ha
be is tanulják, akkor sem a tanár kérdésének közvetlen ismétlése,
hanem a másnapi gyakorlás alkalmával, emlékezetükből való ismét
lése a helyes. Sok panaszt hallottam, hogy a gyermekek nem tud
nak kérdezni, pedig eleget gyakorolják. De ha ily módon gya
korolják, akkor nem csodálom, hogy még a legügyesebb gyer
mek is ügyetlen kérdező lesz.
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De nem csak a kérdést nem ismételíetem minduntalan, hanem
a feleletet sem mondatom el minden gyermekkel. Hisz amíg 12—14
gyermek ugyanazt a feleletet ismétli, csak az gondolkodik, aki
éppen felel, a többinek a szellemi munkája szünetel, a figyelme
pedig ellankad. Azt meg épen nem tartom helyesnek, hogy egyik
gyermek feleletét a másik ismételje azzal hozzá adással, hogy N.
N. azt mondta, hogy . . . Ezt a kifejezési formát természetesebb s
megfelelőbb alkalmakkor is gyakorolhatom. Ha p. o. valamely
gyermek a látottakról számol be, vagy otthon tapasztalt élményeit
momdja el, mennyivel közvetlenebb lesz a kérdés „láttad, mit
mondott N. ?“
Nem volt szándékom, hogy végig tarlózzam a beszédtanítás
szántóföldjét. Hiszen lehetne még sok megjegyzést fűzni p. o. a
ragozások csekély értékéről, az egyes igeidők megrendelt átvál
toztatásáról, a terminus technikusok túltengő használatáról stb. stb„
melyek mind hátrányosán befogásolják a beszédtanítást. Talán más
alkalommal visszatérek ezekre is, a jelenben azonban még csak a
fogalmazás gyakorlásáról kívánok néhány megjegyzést tenni.
Egyik célja a beszédtanításnak az is, hogy a gyermek saját
gondolatait írásban közölni tudja. E tekintetben, azt hiszem nem
mondok újságot, nagyon hátra vagyunk. A mi siketnémáinknak a
kiváltságosai tudnak csak fogalmazni s ebbeli képességüket is
inkább a gyakorlati életben s nem az intézetekben szerezték.
Keressük ennek az okát is. Részben ott találom meg az okot,
hogy a tananyag másolása igen sok idejüket veszi igénybe, a mit
a tanultak gyakorlására fordíthatnának eredményesebben, Kétség
telen, hogy a tanyanyag Ieiratása igen elfoglalja a gyermekeket,
de ezen addig nem lehet segíteni, míg alkalmas tankönyvek nem
lesznek. A másik ok, nézetem szerint, ott keresendő, hogy a fogal
mazás anyaga nem a gyermek érdeklődési köréből vétetik. Bizo
nyos iskolai ize van mindeniknek, megrendelésre készül a leg
többje, előzetesen megadott tartalommal. Ezt a kényszer fogalma
zást kell elsősorban megszüntetni. Az alsó fokban nem kerekded
leírásra kell törekednünk, hanem inkább egyszerű gondolatok
leírására, még ha az csak egy mondatban történik is. Igen helyes
a naplónak az írása, különösen, ha ez nem abban merül ki, hogy
mit látott a gyermek, hanem arra is szolgál, hogy mit gondolt s
mit kérdezett. Tagadhatatlan, hogy igen nehéz a gyermeket arra
szoktatni, hogy valamit észrevegyen s azt megrögzítse, de csak
így lehet elérni azt a célt, hogy a felső fokon összefüggő s logi
kus kapcsolatú fogalmazványt kaphassunk tőle. Az alsóbb osztá
22*
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lyok füzeteiben életre való nyomait látjuk ennek, csak a fokozatos
kiépítés hiányzik. Mintha az előforduló események csak azért Írat
nának a füzetbe, hogy megrögzíttesenek, de nem azért, hogy ezen
az alapon a fogalmazás, a ’logikus gondolkodás előmozdítíassék.
Rendszerint csak az iskolában lejátszódó apróságok, mint: „N. N.
leejtette a könyvét." „X. Y. felvette.“ „N. N. ügyetlen volt.“
„Vigyázni kell a könyvre.“ rögzitteínek meg a tanár figyelmezte
tése és előmondása, vagy a falitáblára való iratás útján; de már
arra kevés helyen sarkalják a gyermeket, hogy önmaga vegyen
észre valamit s önmaga fejezze ki észrevételeit. Nem a megren
delésre készülő észrevételt értem, hanem azt az öntevékenységre
buzdítást, mely a gyermeket észrevétlen arra sarkalja, hogy meg
nyilatkozzék. Milyen szép eredmények volnának elérhetők p. o.
ha a gyermekek papírra vetnék észrevételeiket s azt naponta bemu
tatnák s kijavítás után füzeteikbe írnák. Minden gyermek füzete
más és más tartalmú lenne és éppen az mozdítana elő a meg
nyilatkozás vágyát. Helyeselni tudnám azt is, hogy egy bizonyos
tárgyról, vagy képről írja le minden gyermek megfigyelését. Ki ki
annyit, amennyit tud. Jóakaratú buzdítás, a korholás helyett szere
tetteljes segítés azt hiszem igen elősegítené munkánkat. Ezen az
úton bizonyára szebb eredményeket érnénk el, mintha a gyermek
hibátlanul tudja az igét ragozni, sőt megmondja az igeidőket, még
a módot is, de arra képtelen, hogy leírja helyes alakban, megfe
lelő kifejezésekkel p. o. „Az éjjel erős fagy volt, a víztócsák min
denütt befagytak.
Cikkemben azokra a hiányokra kívántam kartársaim figyel
mét felhívni, amelyek tapasztalataim szerint a beszédtanításból ki
küszöbölendők volnának. Örülnék, ha megtudtam volna győzni
mindenkit arról, hogy az elmondottakban nincs gáncsolás, hanem
nyilt és őszinte vélemény s még inkább örülnék, ha eszmecse
rét indíthatnék meg e kétségtelen l-gfontosabb, életbe vágó kér
dések felett. Ha rosszul láttam, vagy rosszul vontam le a követ
keztetést szívesen veszem az ellenvéleményt s szívesen győzetem
meg magam.
Ákos István.

Vakok pontrendszerü nyomdája.
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Kétségtelenül örvendetesen fog hatni mindenkire az a hír,
hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium a vakok királyi inté
zetét új modern sajtóval szereli fel. Mi is közeledünk azon kultur
áltamhoz, ahol a vakok oktatásáról széles mederben történik gon
doskodás és ahol a humánus ügy fejlettségét már nem a növen
dékek nagy számban való tanításától teszik függővé, hanem hogy
milyen fokon áll a sajtóügy és mennyire képes kielégíteni tudás
vágyát a vakoknak.
A vakok királyi intézetének ez idő szerint is van sajtója,
azonban a kor követelményeinek és a folyton szaporodó sajtóter
mékeknek előállítására alig bizonyul alkalmasnak. E sajtót még a
kilencvenes években szerezte be az intézet s azóta állandóan hasz
nálatban van. E sajtónak fogyatkozásait már régen érezzük s így
érthető a minisztériumnak azon intézkedése, hogy helyébe teljesen
modern gépet állít be.
A megvásárlásra engedélyt kapott gépnek kipuhatolása sok
fáradtsággal járt, amit ugyan az ügy érdekében igen szívesen tet
tünk. Érdekesnek találjuk tanulság céljából rövid kivonatban ismer
tetni e tárgybani megkeresésünkre érkezett válaszokat.
Mintegy másfél év előtt, amidőn a minisztérium megadta a
felhatalmazást, hogy a Divelly Rezsőné szüli. Szuppanovich Erzsébet-féle 10,000 koronás adományból, amelynek közelebbi célja
egyáltalában nem jelöltetett meg, egy nyomdai gépet vásá
rolhassunk, haladéktalanul megkerestük a nevezetesebb szomszéd
osztrák, valamint az ugyancsak kiválóbb németországi intézetek
igazgatóságait. Az érkezett válaszok közül egyik sem volt kielégítő.
Mert részben nem tudták megjelölni azt a forrást, ahol modern
sajtó beszerezhető, részben pedig jelenlegi sajtónkhoz hasonló
gépet ajánlottak megvételre. Már-már azt gondoltuk, hogy olyan
sajtó, amilyen igényeinket kielégíthetné, Európában és egyáltalában
a vakok ügye terén nincsen.
A folyó év tavaszán járt intézetünkben a Ziegler nyomdának
érdemes vezetője Walter O. Holmes, aki elbeszélte, hogy NewYorkban vezetésére milyen nagyszabású nyomda van bízva. Ekkor
előadtuk, hogy mi is óhajtunk egy modern sajtót beszerezni és
hogy e tárgyban levelet intéztünk hozzá. Levelünket még útköz
ben, Amerikába való visszaérkezése előtt kapta meg s arra május
10-én már New-Yorkból a következőképen válaszolt: Kairóba
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utazva az ön intézetét is meglátogattam s kétséget kizárólag meg
állapíthatom, hogy az intézetek között a budapesti tette rám a
legjobb benyomást Mi rendelkezünk sajtóval, melyet itt Ameriká
ban készítettek s óránként 1200 lapot nyom. A budapesti intézet
régi sajtója naponkint 8—10 órai munka mellett 5—600 lapnál töb
bet nem képes nyomni, s amellett gyakran felmondja a szolgála
tot. Mi két módszer szerint nyomtatunk: new-yorki pontrendszer
ben és az amerikai Braille-féle rendszer szerint. A vakok londoni
intézetét látva, arra gondoltam, hogy ön ezzel léphetne érintkezésbe,
mielőtt gépet rendelne, noha a mi nyomdánkat jobbnak tartom
ennél is. Mi éppen most foglalkozunk azon tervvel, hogy kihasz
náljuk a papir mindkét oldalát és ha tervünk sikerül, szívesen
fogom erről is értesíteni.
Junius 5-én kelt levelében ugyancsak a sajtóra vonatkozólag
főbb vonásokban a következőket írja: Véleményem szerint lemez
lapokat nyomó gépeket legmegfelelőbb kivitelben Csikágóban Seifriednéí kaphat. A stereotip lemezt előállító gépek csak az írást
eszközük, ez után következik a nyomtatás. Van egy könyvhöz
hasonló készülék, mely felnyitható és becsukható, mint egy könyv;
ebbe helyezik a megírt fémlemezt, mely közé teszik a papirt s
összecsukva a kidomborodó pontok lepréseltetnek. Előnye minden
esetre ilyen gépnek az, hogy a papir mindkét oldalán nyomtathat
nak. Ilyen eljárást követnek Londonban. Amerikában gyorsabb
nyomtatásra van szükség azért cilindersajtót használnak, melynél
az egyik hengerre helyeződnek a pléhlapok, a másik hengeren
gumilap van helyezve s így végzik a sajtolást. Nem igen hiszem,
hogy önöknek ily sok munkát végző gépre lenne szükségük s
azért önök szükségletének a londoni sajtó is megfelelő lenne.
A bostoni Perkins intézet igazgatója szintén azt ajánlja, hogy
a londoni intézette! lépjünk érintkezésbe, továbbá a szent Pálról
nevezett apácák vezetése alatt álló intézet sajtóját, Párisban ajánlja.
Tudomást szerez sajtóvételünkről a csikágói Seifried cég is
és ajánlatot tesz lemeznyomó, domború térképet készítő és gyors
író gépeire.
W. Holmes igazgató, továbbá a bostoni Perkins intézet igaz
gatójának a leveleire megkeresést intéztünk a párisi intézet igaz
gatóságához, melyre a következő levél érkezett: Braille típusú dombornyomású gépünk kettő van. Az egyik hengeres kézigép, mely
egyoldalas lapok nyomtatására továbbá kétoldalas sorközi lemez
nyomásra és földrajzi papírtérképek előállítására szolgál. A másik
fogaskerekű lábhajtású gép, mely az új típusú két oldalas könyv
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nyomtatásra szolgál. Mindkét gép Marinonitól való Párisból.* Miu
tán ezen levél nem nyújtott tiszta képet a párisi intézet nyomdá
járól, újból megkerestük az igazgatóságot. Levelünkre azt válaszolja,
hogy a Marinoni sajtó a legmodernebb gép, amit e téren a vakok
részére készítettek, egyszerre 4 oldalas ivet nyom s példányokkal
van ellátva. Teljes felszereléssel és felállítással együtt 10,000 frankba
kerül. A gép feltalálója Balguet, az ifjú vakok intézetének igazga
tója. A gépről fényképekkel nem szolgálhatnak, pontnyomású minta
lapokat csatol.
A The British and Foreign Blind Assotiation sokkal részlete
sebb válasszal szolgál és bemutatja azon gépeket fényképben,
melyeket Londonban használnak. A sajtó elektromos motorra van
berendezve, villamos melegítő készülékkel ellátva; felállítással cso
magolással 375 font sterlingbe kerül, a mi pénzértékünk szerint
körülbelül 9,000 korona.
A beérkezett ajánlatok alapján a testület tagjai véleményt nyil
vánítottak és egyhangúan a londoni sajtó mellett foglaltak állást.
Ezen sajtóról Reusch Gyula a Blindenfreund októberi számában
következőképen nyilatkozik: A British and Foreign Blind Assotiation
(B. F. B. Á.) híres intézetét meglátogatván, melynek igazgatója az
agilis Mr. Henri Stainsby, megmutatta a társaság nyomdáját, könyv
kötőjét és bureauját, ahol vakokat alkalmaznak. Rendkívül érdekes
— írja Reusch — az intézet új gyorssajtója, melyet Mr. Stainsby
talált fel s melyet egy német cég Kreeb készít Londonban. Elektro
mosság hajtja s úgy szabályozható, hogy 1280 négy oldalas kópiát
(lapot) sajtol egy óra alatt. A papirt nem szükséges áztatni. Az
elektromos áram fölmelegíti a fémlemezeket és ezek megpuhítják
a papírt. A könyvszerűen összecsukódó lemezek munkaközben
automatikusan tárulnak föl és csukódnak össze. E sajtón egy mun
kás annyit nyomtat 8 óra alatt, mint ezelőtt a régi sajtón öt hét
alatt. Ehhez járul még az, hogy a nyomása összehasonlíthatlanul
jobb, mint a régi sajtóé, mit élénken bizonyít „Progress“ című
folyóirat, vagy „The Braille musical magaziné.“ Az által, hogy a
papirt nem nedvesíthetjük, a satinált papír megtartja simaságát,
innen származik a B. F. B. Á. nyomtatványainak kellemes olvas
hatósága. De még egy másik szempontból is igen fontos Stainsby
sajtója és ez a pontozott lemeznek meglepő ellentálló képessége.
Az eddig használt gummi, vagy nemezbetét helyett az angol sajtó
ban asbest lemezt használnak. Ezt forró vízben megpuhitják és a
már kipontozott stereotip lemezzel összesajtolják. Az asbest lemez
mélyedései a lehűlés után a lehető legpontosabban összevágnak a
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stereotip lemezéivel, a domború pontokat az asbest negativjai töké
letesen körülzárják s innen származik ez utóbbiaknak nagy ellentálló képessége, mert a sajtolás közben mindennemű súrlódás ki
van zárva. Mr. Stainsby szerint, ha 10,000 példányt készítünk egy
lemezről, az utolsó 100 olvashatóság szempontjából lényegesen
nem- különbözhet az első 100-tól. A hDaily-Mail“ heti folyóirat,
melyet a B. F. B. A.-ban nyomtatnak, 1700 példányban jelenik meg.
Más folyóiratokat is ad ki még a B. F. B. A., azonkivüi könyve
ket és nagymennyiségű zenei müveket s igy természetesen szük
sége is van gyorssajtóra. Mr. Stainsby pontozó gépét is elektromos
erőre akarja berendezni Egy billentyű gyenge nyomása két elek
tromos áramot vált ki, melyek a pontozást végzik.
Ilyen kitűnő véleményt nyilvánít a „Blindenfreund“ cimü szak
lap a londoni gépről, mely ha intézetünk számára felszereltetik és
működésbe hozatik, egyik igen értékes tárgyát fogja képezni a
nyomdai felszerelésnek, s évek során át kielégíti a kívánalmakat.

HAZAI HÍREK.
Együd Lajos 30 éves szolgálati jubileum a. Lapunk múlt
számában röviden megemlítettük már, hogy a váci intézet tantes
tülete nov. hó íó-án ünnepélyt rendezett érdemes kartársunk tisz
teletére. Az ünnepély díszgyüléssel kezdődött, majd Borbély Sán
dor intézett az ünnepekhez magvas, meleg hangú beszédet átnyújt
ván a diszgyűlés jegyzőkönyvének kivonatát. Utána Klis Lajos,
majd Herodek Károly, végű! a növendékek nevében egyik Vili.
osztályú leány üdvözölte őt. A tantestület csoportképét nyújtotta
át e nap emlékére. Az ünnepség után barátságos lakomára gyűltek
össze a jubiláns tisztelői, melyen több felköszöntő hangzott el. A
gyógypedagógiai intézetek üdvözlő iratban fejezték ki szerencse
kívánalmaikat. A magunk részéről újból is meleg szeretettel üdvö
zöljük kartársunkat s sok sikert kívánunk további működéséhez.
A M agyar Sibetném a-K őr 191!. évi december hó 25-én,
este 8 órakor a Pesti Izr. Hitközség dísztermében (VII. kér.. Siputca 12. sz.) saját, valamint önállósítási alapja javára szinielőadással és tombolával egybekötött jótékonycélú estélyt rendez. Belépő
jegy: előre váltva személyenként 1 korona, este a pénztárnál 1
korona 50 fillér.
Püspöki láto g atás a szegedi siketném ák intézetében.
Glattjelder Gyula dr. csanádegyházmegyei püspök múlt héten
jászai Géza címzetes püspök, Pacha Gusztáv kanonok püspöki
titkár és Barmos György zárdafőnök kíséretében meglátogatta a
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siketnémák intézetét is. Az egyházfejedelem az intézetnek mind a
Vili. osztályában látogatást tett és meghatóban hallgatta a kis
síketnémák beszédét. Különösen megnyerték tetszését a Vili. osz
tályos gyermekek, kik nyolc év előtt még semmit sem tudtak
beszélni, most pedig már értelmesen feleltek a földrajzból, az
európai államok ipari és kereskedelmi fejlettségéről. Nagyon tet
szettek a főpásztornak a növendékek kézimunkái és szebbnélszebb rajzai, továbbá a gépkötő foglalkoztatóban kötött harisnyák.
A püspök élénken érdeklődött a siketnémák tanítási módszere, a
tanerők képzése s az intézet ügyei iránt és távozásakor az intézet
igazgatójának legteijesebb elismerését nyilvánította a látottak felett.
H alálozás. Horváth István kartársunk, a szegedi siketnémaintézet tanára harminc éves korában elhunyt. A haláleset széles
körben keltett fájó részvétet. Akik ismerték, nemcsak a kötelességtudó pedagógust becsülték benne, hanem a hivatásért lelkesedő
munkást is. A boldogultat november 26-án temették el nagy és
őszinte részvét mellett. A fiatal halott temetésén részt vett Klug
Péter igazgató vezetése alatt az egész tanári kar és az intézet öszszes növendékei, továbbá a szegedi úri dalárda és Lövész Antal
lal az élén a szegedi tornaegyesüiet, továbbá a kecskeméti intézet
képviseletében Fodor István. Kartársai nevében Gábor Lajos, a
növendékek nevében pedig Henget József siketnéma fiú mondott
megható búcsúztatót. A koporsót tömérdek koszorú és virág borí
totta. A megboldogultat a jóbarátok és ismerősök közül igen sokan
kisérték utolsó útjára. Haláláról a szegedi intézet tantestülete is
adott ki gyászjelentést. Nyugodjék békében.

VEGYES.
Hogy a kiadóhivatal lapunk fizetésbeli kötelezettségének
fennakadás nélkül eleget tehessen: kérjük a hátralékos előfizetői
díjak sürgős beküldését.
Lapunk jelen szám ával az első ciklust zárjuk le. Három
évvel ezelőtt a gyógypedagógiai tanárság impozáns számának köz
óhaja teremtette meg a „Magyar Gyógypedagógiát“ s kitartása
tette lehetővé, hogy lapunk nemcsak terjedelmében, de tartalmában
is méltó volt az alapítókhoz. Nem Írunk beszámolót, de örömmel
és büszkeséggel mutatunk rá arra a tényre, hogy minden idegen
segítség nélkül, tisztán önerőnkből tartottuk fel lapunkat. A szer
kesztőség őszinte köszönettel tartozik mindazoknak, akik lapunkat
közleményeikkel támogatták s így lehetővé tették, hogy nemcsak
tanulságos, de igen sokszor érdekes olvasmányt nyújthatunk olva
sóinknak. A szerkesztőség megbízatása lejárt s nyugodtan bocsátja
3 évi működését a kartársak bírálata alá, megköszönve a beléje
helyezett bizalmat.
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M eghívó. A Magyar Gyógypedapógia szerkesztősége lapunk
előfizetőit f. évi december hó 21-én délután 5 órakor tartandó
értekezletre a budapesti állami siketnémák intézetébe tisztelettel
meghívja. Az értekezlet tárgyai:
1. a szerkesztőség és a kiadóhivatal beszámoló jelentései;
2. a számvizsgálók jelentése;
3. a lap további szerkesztése és kiadása feletti határozat.
Budapest., 1911. december hó 10-én.
A szerkesztőség.
Fizetésrendezésünk ügye. Az 1912. évi költségvetés tudva
levőleg nem váltotta be azokat a reményeket, melyeket a XI. fize
tési osztály megszüntetése tekintetében tápláltunk. Kongresszusunk
végrehajtó-bizottsága ez ügyben tájékoztatást szerzett illetékes ügy
osztályunknál, hol az a kijelentés tétetett, hogy az 1913. évi költ
ségvetésben a Miniszter Úr Ő Nagyméltóságának a képviselőház
ban tett kijelentése alapján 16 állásnak, valamint az újonnan szer
vezendő állásoknak kivételével az összes XI. fizetési osztályú
állások a X. fizetési osztályba szerveztetnek át.
A K atholikus H áziasszonyok Lapjának f. évi novemberi
számában a következő közérdekű cikket olvassuk: Méltóságos
grófné ! A két kis beteg közül, kiket gyógyításra a vezetésem alatt
álló egyetemi szemklinikára méltóztatott küldeni, az idősebbik, saj
nos, mindkét szemére teljesen és gyógyíthatatlanul megvakult. A
fiatalabbik egyik szemén operálás által a látást még meg lehet
javítani, ezért az utóbbit fel is vettük a klinikára, az idősebbiket
pedig felvételre ajánlottuk az István-úti vakok intézetébe.
Azon kérdésre, hogy mi okozhatta e szerencsétlenek szem
baját és miképen lehetne hasonló baj keletkezését meggátolni, a
következőkben válaszolhatok:
A gyermek édesanyja elmondotta, hogy mindkét gyermeke
szép, tiszta, egészséges szemmel jött a világra. Alig voltak egy
naposak, nem tudták többé kinyitni szemeiket, megduzzadtak és
ha erővel felnyitották a fájós, vörös szempillákat, sok gennyedség
ömlött belőlük. Már ebből és a szemeken látható forradásokból
biztosan láthatom, hogy az újszülöttek gennyes szemgyulladása
volt az ok, mely elpusztította a gyermekek szemevilágát.
Sajnos, nem is olyan ritka ez a baj. A vakok intézetei zsúfolvák olyanokkal, kik szerencsétlenségüket már a bölcsőtől viselik.
Nagyon is érthető az a fájdalom, mellyel a szerencsétlen anya a
szomorú történetet elmondotta. Milyen öröme volt, amikor a kis
jövevény tiszta szemeibe nézhetett s milyen fájdalom, mikor a
gyulladás megszűntével, örökre elborult az ablak, amelyen át az
élet fényessége, derűje, éltető ereje behatol. Nagyon érthető az az
aggodalom, mellyel kérdezte, vájjon miképen háríthatná el ezt a
szomorú betegséget, mely már két gyermeke szemének világát
tette tönkre, vagy miképen lehetne úgy meggyógyítani, ha már a
bajnak jönnie kell, hogy ne pusztítsa el teljesen a látást.
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Elmondom, hogy mit ajánlottam a szegény asszonynak és
nagyon kérem a grófnét, hogy támogasson azon törekvésemben,
hogy az a kis gyermek, akinek érkezését a jó asszony nemsokára
várja, szép, egészséges szemeivel tekinthessen édes anyjára és
ezekben vigasztalást nyerjen azokért a szenvedésekért, amelyeket
a két idősebb gyermek sorsa neki hozott.
Először is megírtam a sage femme-nak, hogy amint a kis
jövevény megérkezett, cseppentsen a gyermek szemeibe egy-egy
csepp 2%-os lápisz-oldatot. Ha orvos van közelben, még jobb,
hogyha az cseppent be, de utóvégre az okleveles bába is meg
teheti. Valószínű, hogy már ez az óvórendszabály megakadályozza
a gennyes gyulladás megjelenését. Ha ezt az óvó eljárást elmu
lasztanák, vagy annak ellenére megint megjelenne a szemekben
a gyulladás, akkor bizony haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.
Addig is, míg az megérkezik, a gyermek szemeit gondosan tisz
togatni kell, legjobb 3°/0-os bórsav-oldattal. Ezt az oldatot úgy
készítjük, hogy 30 gramm kristályos bórsavat egy liter forró víz
ben főzünk s azután tiszta üvegbe szűrjük. Ebből az oldatból kis
csészébe kiöntve, vattát mártunk bele és azzal mosogatjuk gyön
géden a kis szemeket. Szét is húzzuk a szempillákat és belécsorgatunk az oldalból, anélkül, hogy a vattával érintenék magát a
szemet. Oly sűrűn kell a kimosásokat végezni, amilyen sűrűn a
gennyedség meggyűlik. A többi azután az orvos dolga. De nagyon
vigyázni kell a környezetnek, hogy a betegséget el ne kapja, mert
ha a beteg szemének a gennyedsége az ép szembe jut, azon is
kitör e szörnyű betegség. Legcélszerűbb a ruhácskát, amivel érin
tettük a beteg gyermek szemét, elégetni, vagy kifőzni. Minden
kezelés után pedig gondosan mossuk meg kezeinket szappan
nal, meleg vízzel, kefével. íme, mily egyszerű a küzdés a baj
ellen: Tisztaság a környezet részéről, néhány heti szakértő orvosi
kezelés.
Valóban a legháládatosabb feladat a bántalom megelőzése
és kitörése esetén annak a meggyógyítása, De nagyon jói tudom,
hogy egyik sem sikerülhet minden esetben Azokkal a szerencsét
lenekkel szemben, kiknek látását nem sikerült megmenteni, sem
lehetünk közönyösek. A kultúra mértéke azon gondoskodás, melylyel az ország a vakjaival törődik.
Franciaországban nem kevesebb, mint 20 nevelő vak intézet
van. Örömmel mondhatom, hogy e téren nálunk is nagy a hala
dás. Ha rá ér, látogassa még egyszer a vakok országos nevelő
intézetét az lstván-úton. Itt a gyermekek előbb az általános művelt
ség elemeit szerzik meg, s azután kenyérkereső pályára, iparossá,
vagy zenésszé képezik őket ki. Hála Isten, rég elmúlt az az idő,
amidőn a vak muzsikusok mókáikkal alamizsnát kéregettek. Valen
tin Haüy kezdeményezése a XVIII. század végén most már bámu
latos eredményeket mutat, Kezdve az egyszerű kosárfonótól, kefe
kötőtől és harisnyaszövőtől, amely iparágakra legkönyebben tanít
hatók meg a vakok, egészen fíelen Kellerig, a zseniális írónőig,
a legkülönbözőbb hivatásokban, foglalkozási ágakban találjuk a

344

V egyes.

vakokat. Jóindulatúak, derűs világnézetitek, megelégedettek. De
azért valami mégis hiányzik. Hiányzik a látás, melynek segélyével
a legtöbb szellemi táplálékot kapjuk, hiányzik a külvilággal való
érintkezésük s legbiztosabb eszköze, cselekvéseink kormányzója,
boldogulásunk, megelégedésünk, a természetben és a művészet
ben való gyönyörködésünk leghatalmasabb közvetítője.
Meg vagyok róla győződve, hogy a grófné egész energiá
ját, a jó ügyért való lelkesedését latba fogja vetni, hogy a szeren
csétlen anya harmadik gyermeke látása megmeneküljön s bizo
nyára gazdag jutalmat fog találni a nagy kék szemek hálás tekin
tetében. Legőszintébb tisztelettel: Grósz Emil.
s
„iparos Ifjú ság “. E címen jurkovics József iparostanonciskolai tan. folyó hó 15-én egy illusztrált havi folyóiratot indít meg
a fiatal iparos nemzedék számára Célja az iparos ifjúságot a tes
tet és lelket romboló ponyvairodalomtól elszoktatni, olvasási kedvét
helyes irányba terelni. A lap előfizetési ára egy egész évre 1 kor.
20 fillér. Megrendelhető a szerkesztőségnél: Marosvásárhelyt, Régi
kórház-utca 4.
H ivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógiára“ elő
fizettek: Kanizsai Dezső Budapest 10, Rózsa Ede Budapest 10,
Müller Lajos Kolozsvár 5, Zsemberi József Vác 5, Ébner Rezső
Budapest 5, Bartók Lajos Vác 10, Michels Fülöp Budapest 10,
Tolnai 1. Béla Budapest 10, Áll. kisegítő-iskola Szatmár-Németi 10,
Szántó Jenő Budapest 10, Kovács Zoltán Körmöcbánya 10, Nagy
Lajos Kolozsvár 5, Ruzsics Dusán Újvidék 5, Siketnémák intézete
Körmöcbánya 10, Siketnémák int. Kecskemét 10, Sándor Szilvester Ungvár 10, Herzka Gusztáv Budapest 10, Dr. Schiff Kálmán
Budapest 10, Adler Simon Budapest 10, Tasch Péter Borosjenő
10, Schulmann Adolf Ungvár 10, Franzoso Richárd Budapest 10,
Faragó Géza Budapest 10 Karnay Árpád Budapest 10, Román
József Szatmárnémeti 10, Kolumbán Károly Kolozsvár 5, Dr. Szőcs
Elek Budapest 5, Schannen Péter Kolozsvár 10, Vakok int. Kolozs
vár 10, Jávor Gyula Debrecen 5, Sz. Szabó László Debrecen 10.
Ascher István 20 K.
Budapest, 1011. december 10.
A kiadóhivatal nevében
É ltes H átyás,
pénztáros
Vili., Mozsonyi-utca 6.

Szerkesztői üzenetek.
L. J. Szeged. A lapalapítók ez évi közgyűlésének határozata értelmé
ben nem menthetjük fel az alapitói díj fizetése alól. Szíveskedjék tehát azt a
kiadóhivatalnak beküldeni.
Bichler I. könyvnyomdája, Budapest. 111., Lajos-utca 94. sz.

