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A hivatalos lap május 11-iki száma szokott szűk
szavú stylusában közli, hogy 0 Felsége Náray-Szabó
Sándor dr.-nak, a vallás- és közoktatásügyi ministerium
ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott osztálytanácsosának buzgó szolgálatai elismeréséül a Lipót-rend
lovagkeresztjét adományozta.
Aligha tévedünk, a midőn a buzgó szolgálatok kö
zött első sorban azokat a szolgálatokat értjük, a miket
O Méltósága a gyógypedagógiai oktatásügy fejlesztése
körül teljesített. Kétségtelen azonban az is, hogy az
utóbbi években, mint elnöki titkár, az oktatás egyéb ága
zataiban is jelentékeny szerepet vitt, nagy tudását, körül
tekintőgondoskodását és ügybuzgalmát ott is érvényesítette.
Nem a köteles tisztelet okából foglalkozunk az ő
személyével vezető helyünkön, de szeretettel ragadjuk
meg az alkalmat, hogy ragaszkodásunknak azzal a bensőségével, mely különleges oktatásunk minden munkását
kell, hogy iránta áthassa s őszinte örömmel kívánjunk
szerencsét úgy hisszük, úgy érezzük jól megérdemelt
kitüntetéséhez.
Közel negyed százada, hogy gondoskodása a gyógy
pedagógiai oktatásügyre kiterjed. Ez a negyed század
intensive és extensive is olyan nagy haladást tüntet fel,
mely páratlan a maga nemében. Szerény eszközökkel,
előítéletekkel, sokszor kicsinyléssel küzdve csak olyan
szívós, öntudatos, buzgó és önzetlen munkásság érhette
el azt az eredményt, melyet legjobban a gyógypedagó
giai intézetek, ma már hála isten elég tekintélyes
száma bizonyít. Hivataloskodása kezdetén volt 2 siket
néma intézet kb. 100— 100 növendékkel és 2 iskola kb.
15— 15 növendékkel, ma van 16 intézetünk és iskolánk,
ezek közül 10 az utolsó évtizedben létesült, 1329 növen
dékkel. Volt egyetlen intézetünk a vakok számára s ma
van 5 intézet kb. 300 növendékkel. A szellemileg fogya
tékosokat egy magán intézet fogadta be, ma már 11
intézet és iskola fogadja szeretettel őket.
Az intézetek fenntartására az állam alig 200.000
n
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koronát fordított s ma 868.128 korona van beillesztve
a költségvetésbe.
Beszélő számok ezek, olyan számok, a miknek
emelkedése külön-külön egy-egy verejték cseppet jelent.
Ez az extensiv fejlődés feltétlenül maga után vonta az
intensiv munkásság gyarapodását is. Nincsenek olyan
sikereink e téren, mint szeretnék, de az intensiv fejlesz
tés a hivatásos szakemberek kötelessége lévén e köte
lességek teljesítésében éppen az extensivitásnak nagy
lépésekkel való előhaladása szolgált gátul.
Ami azonban a felsőbb hatóság^gondoskodásából
kellett, hogy e téren is eredjen, azt 0 Méltósága meg
tette. A jobb tanerőképzés érdekében rendszeres tanítóképzést szervezett s ki tagadhatná, hogy a jelenlegi szer
vezet jóval fölötte áll a réginek. A partikuláris érdekek
szlik látköréből kiemelkedve, magasabb, eszményibb
célok megvalósítására törekedve, majdnem azt mondhat
nám az egyének akarata ellenére kellett a valódi érdekek
szolgálatát célzó ezen intézményt létesítenie s nem tántoríttatva el a jónak és helyesnek ismert iránytól, ma
már nyugodtan mondhatja e l: Lássátok úgy volt helye
sebb, ahogy én gondoltam. És így helyesebb. Nemcsak
az egyének magasabb értelmi képzettsége szempontjá
ból, hanem anyagi érdekeik szempontjából is.
És az irány kitűzésénél nem volt, aki segítségére
sietett volna, sőt majdnem azt mondhatnánk, hogy inkább
ellenséges érzülettel fogadták a jobb jövő ezen biztosabb
alapját szolgáltató intézményt, semmint tárgyilagossággal
és jóakarattal.
De mert az intézkedés nem a személyek kedvéért,
vagy ellenére, hanem az ügy fejlesztése érdekében tör
tént, a siker el nem maradhatott.
De nagy sikkerei járt azon intézkedése is, hogy az
új intézetek tanerőit az állam fizeti. Mindenesetre eldön
tetlen kérdés marad az, hogy a pénzbelileg nyújtott se
géllyel nem több intézet létesült volna-e, hogy a megyék
és városoknak nyújtott állami hozzájárulás nem buzdí
totta volna-e ezek hatóságait hathatósabban új intézmé
nyek létesítésére, egy azonban minden kétségen fölül áll:
az alkalmazottak anyagi és erkölcsi jólétét, társadalmi
tekintélyét ez idő szerint az a mód védi meg legjobban.
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Egy a társadalomtól teljesen független testületet alkotnak,
akiket a hivatás kötelezettsége nem bilincsel le a helyi
társadalmi tényezők akaratához, akik tehát szabadon,
meggyőződésük szerint folytathatják nemes hivatásukat.
Ez a gondoskodás, mely egyaránt kiterjedt úgy az
ügyre magára, mint az ügy alkalmazottaira is, legszebb
tanúság tétele jő szivének.
Az egymáshoz szorosabban kapcsolódó oktatási
ágak egyesítése, az önmagukban még gyengébb ágaknak,
az egyéni érdekek sérelme nélkül való, támogatása az
előrelátásnak s vezetői képességnek bizonyságai.
Hogy ezeket a kiváló tulajdonságokat elismerte O
felsége, a kitüntetés nagysága maga élénken tanúsítja.
S hogy mi, a gyógypedagógiai oktatásügy napszámosai,
Örömmel veszünk tudomást a kitüntetésről s megtisztelve
látjuk benne ezt ami szerény s az állami élet ágazatában
talán nem nagy jelentőségű, de humanitárius szempont
ból első sorban álló ügyünket, mert hiszen az ügy vezé
rének kitüntetéséből fény sugárzik magára az ügyre s
annak kisebb hatáskörű munkásaira is, ez azt hiszem
természetes.
Mi, akik napról-napra látjuk Ő Méltósága működését
s a személyes érintkezés közvetlensége folytán ismerjük
gondolkodását, nem a befejezett munkásság jutalmának
tekintjük a kitüntetést. Az alapozás, az épület felemelé
sének fárasztó munkálatai után még hátra van a betetőzés
nemes és nagyfontosságú intézkedése, a fogyatékos érzéküek tankötelezettségének törvénybe iktatása.
A múlt kezességül szolgál a jövőre. Hisszük, hogy
Ő Méltósága körültekintő gondossága, ügyszerető, kitartó
buzgósága ezen igen fontos és nehéz feladatot is meg
fogja oldani s a magunk részéről csak a gondviselést
kérjük, hogy erőinek teljességében óhajaink és reménye
ink'teljesülése már a legközelebbi jövő eredménye legyen.
*
*
*
A gyógypedagógiai intézetek tantestületei a kitüntetés alkal
mával testületileg óhajtották szerencse kivánataikat kifejezni. Az a
nagyméretű tisztelgés azonban, Ö Méltósága határozott óhajára,
elmaradt. Az összesség nevében azután a budapesti gyógypeda
gógiai intézetek igazgatói, kikhez az ungvári és jolsvai intézetek
nek éppen a fővárosban levő igazgatói is csatlakoztak, Berkes János
ll*
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szaktanácsi előadó vezetésével f. hó 15-én tisztelegtek Ö Méltó
ságánál.
Berkes János a következő szavakkal tolmácsolta az összes
ség szerencse kivánatait:
„Méltóságos Urunk! A magyarországi gyógypedagógiai
intézetek tantestületei teljes összhangban, szeretetteljes együtt
éléssel vettek tudomást arról, hogy Ő Felsége Méltóságodat
a Lipótrend lovagkeresztjével legkegyelmesebben kitüntetni
méltóztatott.
Ép ily szeretetteljes együttérzéssel jelentünk meg Méltó
ságod előtt a hazai gyógypedagógiai intézetek képviseletében,
hogy Méltóságodat e magas kitüntetése alkalmával üdvözöl
jük, e feletti örömünknek egyszerű, keresetlen szavakkal
ugyan, de annál bensőségesebb érzéssel kifejezést adjunk.
Hazai oktatásügyünk történeti fejlődése bizonyítja, hogy
nálunk az érzéki- és értelmi fogyatékosságban szenvedő gyer
mekeknek szinte beláthatatlan hosszú időn át nem volt jobb
sorsuk, mint az ókorbeli spártai fogyatékos gyermekeknek,
akiket
mint tudjuk — a Tajgetosz hegyéről a mélységbe
dobtak. Ily hatósági úton nem büntették ugyan őket, de mi
vel a testi és lelki épség csorbájával jöttek a világra, a tártársodalom elvonult mellettük, félre lökte őket a koldussorra,
a falu végére, az országúti árok szélére.
Jobb sorsuk akkor kezdett halványan derengeni, amidőn
száz és néhány évvel ezelőtt az első intézmény számukra
megnyílt. Ez idótól is azonban még majdnem egy évszázad
nak kellett elmúlnia, amíg e fogyatékosoknak legalább nagy
része, mely addig az elzüllésnek esett áldozatul, megmenthető
reájuk az iskola áldása kiterjeszthető volt.
A megmentésnek ez az ideje Méltóságod nevével áll el
választhatatlan kapcsolatban. Amidőn Méltóságod a gyógy
pedagógiai oktatásügy szolgálatába szegődött, bölcs és éles
látásával csak hamar megismerte e téren a hiányokat. Nem
fösvénykedett az emberbaráti érzésével, ellenkezőleg nemes,
odaadó és önzetlen fáradozással sietett a fogyatékosok meg
mentésére. Humanisztikus törekvései előttünk folytak le, azo
kat részleteznem nem kell. Azt azonban el nem hallgathatom,
hogy annak eredményeit látjuk a szaktanács liberális intézményé
ben, tanítóképzésünk magas nívójában, intézeteink sokaságá
ban, egységes szervezetében, látjuk a beszédhibások tanfo
lyama mintaszerű intézményében és a gyermektanulmányozást
szolgáló s a gyermektanulmányozás kiapadhatatlan forrásához
a gyógyped. intézetekhez kapcsolt psychológiai laborató
rium működésében. Ez mind Méltóságod műve. Az egész
vonalon emberileg tökéleteset, mintaszerűt alkotott. Alkotásai
nak hire nem is maradhatott országunk határain belül, kilé
pett a határon túl is a legtöbb művelt európai államba.
Ennek a nagy, önfeláldozó és önzetlen mukásságnak a
kifejezése, elismerése a magas királyi kitüntetés is. Ebben az
eredményekben gazdag munkásságban látjuk mi a magas
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királyi kitüntetés jelentőségét kicsúcsosodni. Nem a puszta
udvariasság hozott tehát minket ide Méltóságod elé, hanem
az, hogy gyógypedagógiai oktatásügyünk történetében egy új
korszakot alkotó eredményes munkássága előtt intézményeink
nevében mi is meghajtsuk a legteljesebb elismerésünk zász
lóját. De azért is jöttünk, hogy megmondjuk Méltóságodnak,
hogy örömének mi is részesei vagyunk. Elhoztuk ide mély
tiszteletünket, ragaszkodásunkat, elhoztuk meleg és őszinte
üdvözletünket. Fogadja azokat Méltóságod tőlünk oly szive
sen, mint amily melegen élnek ezek az érzelmek sziveinkben.
Kérjük továbbá Méltóságodat, hogy intézményeinket s az itt
működő egyéneket szeretetében, atyai jó indulatában továbbra
is megtartani méltóztassék. Kívánjuk végül, hogy Isten Mél
tóságodat ügyünk javára sokáig, igen sokáig éltesse.“
Ő Méltósága az üdvözlésre körülbelül a következőkben
válaszolt:
„Sokra becsülöm a magyar gyógypedagógiai oktatásügy
terén működők ragaszkodásának és tiszteletének ama megnyi
latkozását, amely a Lipót-rend lovagkeresztjével történt kitün
tetésem alkalmából a tantestületeknek és igazgatóságoknak
hozzám intézett üdvözlő irataiban, az önök szives megjelené
sében és szónokuk szavaiban kifejezésre jutott. Hogy meny
nyire szivemen viselem a testi és szellemi fogyatkozásban
szenvedők oktatásügyét s az Önök érdekeit, annak legélén
kebb bizonysága, hogy amidőn néhány évvel ezelőtt Ő Excelenciája az elnöki ügyosztály vezetését bizta rám, ezen igen ter
hes munkakör elvállalása és ellátása mellett sem hagytam cserbe
a magyar gyógypedagógusokat, azt az ügykört, amely teljesen
szivemhez nőtt, amelynek fejlődése nekem annyi örömet oko
zott. Legyenek meggyőződve arról s ezt mondják el megbí
zóiknak is, hogy ha Isten élni enged, a jövőben is legfőbb
törekvésem leend, hogy az Önök közreműködésével és
támogatásával a magyar gyógypedagógiai oktatásügyet előbbre
vigyem s ezen oktatásügy munkatársainak személyi érdekeit
tőlem telhetőleg közmegelégedésre a legeredményesebben
szolgáljam. Amidőn megtudtam, hogy a gyógypedagógusok
nak nagyobb küldöttsége kiván előttem tisztelegni, az Önök
iránti szerétéiből arra voltam kénytelen kérni a szónokukat,
hogy erről a tervről beszélje le a feljönni szándékozókat. Nem
akartam ugyanis, hogy miattam felesleges költségeket okozza
nak maguknak a vidékiek s hogy munkakörüket rövid időre
is elhagyják, érettem áldozatot hozzanak s növendékeiket meg
fosszák attól a tanítási időtől, amelynek minden perce kama
tozó reájuk nézve.
Hálásan köszönöm, hogy szívesek voltak ebbeli kérésemet
figyelembe venni. Biztosítom mindnyájukat őszinte becsülésem
ről s még egyszer megköszönve a hozzám való ragaszkodá
sukat kérem, hogy engem nehéz munkámban továbbra is a
megérdemelt támogatásban részesíteni szíveskedjenek.“
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A képességek megállapításának fontossága az
oktatás szempontjából.
(Folytatás).

A lehető legegyszerűbb következtetéseket kívánom
meg a gyermektől p. o. Miért van a kályhának ajtaja, a
bekötött szemű gyermek miért nem tudja megtalálni az
asztalra tett tárgyat, a vak miért tapogat (mert nem lát)?
stb. vagy miért van a széknek ülője, támlája, lába? Mire
való az embernek a szeme, szája, füle, orra? stb. A fele
letek igen különbözők, néha annyira tájékozatlanság s
gondolkozás hiányból eredők, hogy szinte meglepők. Sok
gyermek az ilyen kérdésekre egyáltalán nem tud felelni,
másik azt mondja, hogy az orra arra való, hogy kifújja.
Az olyan feleletek, hogy a tyuk kávét eszik, egyál
talán nem meglepők városi gyermektől, aki p. o. tyúkot
elevenen még sohasem látott, valamint az sem ritkaság,
amidőn azt feleli, hogy a bárány is kanállal eszik. Nagyon
jól tudjuk, hogy a gyermek sok mindent nem figyel meg
eléggé, megnéz mindent, ami kíváncsiságát felébreszti, de
igen keveset lát meg. Öntudatos szemlélés pedig vajmi
kevés van benne s igazán ritkaság számba megy, ha vala
melyik eltudja számlálni, mije van a macskának, vagy
kutyának. Nagyon óvatosan kell tehát megalkotni ítéle
tünket a gyermek képességeiről s egy két helytelen felelet
még nem jogosít fel arra, hogy a képességet megtagad
juk, csak ösztönzésül szolgáljon arra, hogy fürkésszük a
gyermek körülményeit, gyermeki élményeit s igyekezzünk
megtalálni e módon a leikéhez vezető utat.
Meg kell még jegyeznem, hogy ezen kísérletezése
ket nem vizsgálat formájában teszem, hanem játék alak
jában, mert az elfogultság legyőzése miatt inkább játék
nak kell az egészet a gyermek előtt feltüntetni.
A megfigyeléseket egy közönséges fehér papírra
jegyzem fel s többször győződöm meg arról, váljon az
első tapasztalatot megerősíti-e a következő, vagy meg
dönti. Csak mikor már biztosnak érzem magam s ki
merem mondani a véleményemet, akkor jegyzem fel a
gyermek törzslapjára.
A gyengetehetségű gyermekek közt feltűnő sok a
hibás beszédű. Van olyan gyermek, aki a mássalhangzók
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közül alig tud egy-kettőt tisztán kimondani. Miután nem
lehet előttem közönyös, hogy növendékem érthető kiej
téssel beszél-e vagy nem, gondosan megfigyelem, hogy
az egyes hangok közül melyiket nem tudja akár önma
gában, akár szóban kiejteni. Külön ejíetetn ki vele az
összes hangokat s megjegyzésem számokkal fejezem ki.
A fokozatok között 1 a tiszta, 2 a kevésbé tiszta, 3
hibás, 4 rósz, 5 felcserélt s 6 a semmit jelzi. A szavak
ban való kimondásnál a kísérleteket olykép eszközlöm,
hogy minden hang mint kezdő, közép, vagy végző hang
forduljon elő. Mindenesetre érdekes tapasztalat az, amit
a kiejtés érthetőségére vonatkozólag tettem, az t. i . :
hogy sok gyermek a hangot nem képes önmagában tisz
tán kiejteni, de szóban, tehát kapcsolva más hanggal
teljesen érthető és tiszta a kiejtése. Az eredmény meg
állapításánál ez utóbbi körülményt veszem irányadóul,
mert az a meggyőződésem, hogy a hangok önmagukban
való hangoztatása gyakorlati értékkel nem bir, hiszen
egyes hangokkal sohasem beszélünk, a szóban pedig a
hangok mindig más és más képzési hellyel, más és más
színezettel jelentkeznek. Ha tehát valamelyik gyennek a
hangot önmagában nem a helyes színezéssel vagy mel
lékzörejjel mondja, nem tartom fontosnak, csak mikor a
szóban, tehát kapcsolatban mondja ki, akkor legyen eléggé
tiszta. Mindig megjegyzem, hogy a kiejtés általában milyen.
Dadog, selypit, vagy orrhangon beszél-e a gyermek.
Külön rovatot szentelek a beszélő képességnek is.
Azt vizsgálom, hogy a gyermek lelkében élő gondolat
milyen alakot ölt, ha megnyilatkozni kíván. Megelég
szik-e egy szóval, vagy szükségét latja annak is, hogy
bővebb, cifrább ruházatban jelentkezzék. A csacskaság,
a bőbeszédűség nem mindig az értelem jele, valamint a
hallgatagság, szűkszavúság sem az ostobaságé. Általában
azonban még is áll az, hogy értelmesebb az az egyén,
aki gondolatait kellő szavakkal tudja másokkal közölni,
mint az, aki néhány szóval tud csak felelni. De azért a
gyermek szülői környezetét is figyelembe kell venni. A
falusi parasztgyermek „hát“, „nem“-je mögött néha igen
jó értelem rejtőzik, míg a kifejezésekben gazdagabb gyer
mek kerekded mondatai középszerűségnek takaróiul szol
gálhatnak, Magam részéről az értelmi képesség megálla
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pításánál a beszélő képességet nem veszem figyelembe,
de a gyermek fejlődésének pontosabb megállapíthatása
céljából mégis megjegyzem.
Az értelmi képesség megállapításához a mennyiségek
ismerete is alkalmas bizonyíték. Nem szabad azonban
felednünk, hog^ a gyermek a mennyiségeket felismerheti,
bárha megnevezni még nem is tudja. A kísérleteket tehát
kettős irányban végezem. Keresem, hogy a gyermeknek
egyáltalán van-e a mennyiségek közti különbségről tudata
s másodszor bír-e a mennyiségek helyes nevével. Azonos
tárgyból 2—3 darabot teszek külön-külön s felh ívom,
hogy válasszon, melyik csoportot akarja. Cukrot, gyümöl
csöt stb. is felhasználok ilyen alkalomkor. A helyes fele
let után a menynyiséget szaporítom, míg a megkülönböz
tetés határát el nem értem.
Azután számláltatok a gyermekkel. Van több gyermek,
aki a mennyiségeket 5— 10-ig is képes számlálni. Majd
arról győződöm meg, hogy tudja-e melyik csoport több,
melyik kevesebb? Többször tapasztalom, hogy egyik
másik gyermek emlékezetből 10-ig tud számlálni, de mi
helyt golyóval, vagy pénzzel számláltatok, összezavarodik.
Ezek a kísérletek befejeztetvén, a törzslapokat kitöl
tőm s előttem áll a gyermek testi és szellemi állapota.
A törzslapok összehasonlítása többfélére tanítja meg
az embert. Egyik érdekes tapasztalat, hogy 16—20 gyer
mek között alig találkozik 2 hasonló fejlettségű, hasonló
képességű egyén. Vagy a szóbőség, vagy a megfigyelő
képesség, vagy az ítélő képesség mutat néha feltűnő elté
réseket. Az eddigi kísérletek nem nyújtanak még elég
biztos támpontokat arra nézve, hogy az összefüggés a
különböző képességek között minő szilárd, hogy^egyik
képesség milyen arányban van a másikkal stb. Egy ered
ményt azonban már levonhatok a tapasztalatokból, azt
t. i. hogy a szóbőség, a tárgyak nevének ismerete, a
napi élet jelenségeinek közölni tudása a legtöbb esetben
nem áll arányban a gyermek értelmi képességeivel s az
a gyermek, akivel elég értelmesen beszélgethetek úgy a
környezetben előforduló dolgokról, mint a napi élet jelen
ségeiről, legtöbbször az egyszerű következtetéseket nem
képes megérteni s lelkében a látottak és tapasztaltaknak
csak egyszerű másolatai vannak meg.
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Azt hiszem kartársaim igazat adnak nekem abban,
hogy első kötelességem a reám bízott gyermek anyagot
kiismerni. Meg kell, hogy győződjem arról, minő ismeretekre s minő képességekre támaszkodhatom, hogy az
osztály anyagát elvégezhessem, de tudnom kell azt is,
hogy melyik gyermeknek minő szemlélettel, milyen kife
jezésekkel kell az elvégzendő anyagot közölnöm. Ezt a
fenntebb körvonalozott kísérletek nélkül nem tudnám
megtenni. Nem elveszett idő tehát az, amit e célra fel
használok, hanem az alapvetés munkásságom eredmé
nyeihez.
Mennyiben fontos a képességek megállapítása az
oktatás szempontjából, azt az alábbiakban kívánom rövi
den fejtegetni.
Bármely osztály anyagának feldolgozásáról legyen is
szó, mihelyt a gyermek szellemi képességeit megállapí
tottam, már tudni fogom, minő eszközökkel, minő módon
érhetem el célomat. Előre kell bocsátanonr, hogy azt a
bizonyos, sokszor hangoztatott kifogást, hogy a gyer
mekek az osztály számára nincsenek jól előkészítve, nem
fogadhatom el. Sohasem lehetnek jól előkészítve, mert
az ismeretek legtöbbje, amit a mi iskoláinkban nyújtunk,
többé kevésbbé mindig ismert, bárha nem minden vonat
kozásban is és mégis ismeretlen. Nem tartom a jó tanítók
közé sorolandónak azt, aki ilyen kifogásokkal akarja a
csekély eredményt, vagy eredménytelenséget menteni.
Hiszen akkor első sorban az első osztály tanítója véde
kezhetnék azzal, hogy a gyermekek otthon a szülői ház
ban nem nyertek megfelelő előkészítést. Tudjuk, úgy
van; de tanításunk éppen e tudásra, illetve tudatlanságra
kell, hogy támaszkodjék, valamint a felsőbb osztályok
tanítója is figyelembe kell hogy vegye először, hogy
a már tanult ismeretek is elhomályosodnak emlékezetünk
ben, s így a gyermek emlékezetében is s másrészt, hogy
a tanítási modor, a kérdezés és előadás módja közt fel
tétlenül fennálló különféleség miatt nem felelhet új tanítója
szája íze szerint.
De ez a kifogás tarthatatlansága már magából azon
tényből is kiviláglik, hogy ugyanazon kérdező bizonyos
idő múltával, mondjuk a nagy szünidő elteltével, azt
tapasztalja, hogy növendékei sokat felejtettek. Bizony
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felejtettek. Kérdezze meg csak kiki önmagát, hogy az
iskolában tanultak közül mi maradt meg emlékezetében?
Csak az, amit többször ismételt, amit többször nyílt
alkalma újból és újból tapasztalni, gyakorolni. A többit
bizony elfelejtette. A gyermek is felejt, még pedig sok
kal könyebben és sokkal gyorsabban, mint a felnőtt.
Elfelejtett ismeretre pedig nem lehet támaszkodni
akkor, amidőn az új ismeret feltétele, a meglenni vélt
— de sajnos elfelejtett — ismeret kellene, hogy legyen.
Bizony nagyon hamar kiszalad a szánkon egy-egy „ezek
a gyermekek semmit sem tudnak“-féle kifakadás néha
talán jogosan, de legtöbbször alap nélkül, mert hiszen
fel sem tételezhető, hogy egy évi oktatás teljesen ered
ménytelen legyen.
Ezeket a kifakadásokat megelőzhetjük azzal, ha
növendékeink képességét a tanév elején megállapítjuk.
A mint fenntebb említém nemcsak az első osztály növen
dékeire nézve fontos ez, hanem minden osztály növen
dékére.
Ez a megállapítás teljesen tájékoztat bennünket arról,
hogy mit tudnak növendékeink s biztos alapot teremt a
tanítandó ismeretek közlési módjára nézve. Ha azt látom
p. o., hogy a növendékek átlaga a környezetet ismeri,
akkor nem a szó beemlézésére fogok sok időt pazarolni,
nem a részeket fogom ismertetni, hanem inkább az isme
retlenebb viszonyok és helyzetek felismerésére és meg
nevezésére törekszem. Ha azt látom, hogy a mennyisé
gek ismerete a gyermekek többsége előtt bizonyos körig
már tudatos, akkor nem fogom az elemeket a megunásig gyakorolni, hanem folytatom azon a ponton, ahol az
ismeretlen kezdődik.
Cikkem elején említém már, hogy tanításunk nem
lehet általános, hanem a gyermek képességeihez alkal
mazott. Persze minden gyermek képességét külön-külön
nem lehet figyelembe venni, de bizonyos fokozatot mégis
meg lehet állapítani, amelyen belül bizonyos számú gyer
mek egyenlő elbánásban részesülhet. Tanítok p. o. az
első osztályban az asztalról. Lesz gyermek akitől bátran
megkérdezhetem, hogy mire használják az asztalt s felelni
fog rá kifogástalanúl, de a zöm bizonyára nem áll az
elvonásoknak azon a magaslatán s azt elemibb, vagy
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szemléletibb kérdéssel kell rávezetnem az asztal rendelte
tésére. De nekem mindenesetre tudnom kell, hogy melyik
gyermek szorul a szemléletibb, vagy elemibb kérdésié,
nehogy a felelni nem tudás a gyermek önbizalmat keves
bítse, s őt a többiek elé, mint tudatlant állítsa. Persze,
hoyy tudatlan szegény, de nem tehet róla, hogy a teremtő
kevesebb képességgel áldotta meg. De nincs olyan tudat
lanság, amelyet alkalmas módon kevésbbé szembeszökővé
ne lehetne tenni, nincs az a csekély képességű gyermek,
akitől szeretettel, elnézéssel ki ne lehetne csalni s ne
lehetne fokozni azt a kis tudást, amivel bír.
Sok panaszt hallunk, hogy a gyermekek nem tudnak
felelni a legegyszerűbb kérdésekre.
Váljon igazán olyan egyszerűek-e ezek a keidesekr
Merem állítani, hogy nem. Mi persze egyszerűnek látjuk,
de kíséreljük csak meg egy egészen egyszerűnek látszó
kérdést intézni a felnőtt emberekhez p. o. miért csinál
nák oldalt az asztalnak, vagy miért tesznek sarkot a
cipőre? mindjárt látni fogjuk, hogy a válasz nem min
denkitől lesz egyenlő gyors, pedig ennél már egyszerűbb
kérdéseket aligha adhatnánk felnőtt embernek.
Most aztán képzeljük magunkat egy 9 — 10 eves
gyermek gondolatkörébe, akiről feltételezzük, hogy nem
ilyen concrét, hanem elvont kérdésekre tud választ adni,
p. o. Ha felmegyünk egy hegyre, mi bővül ki előttünk,
vagy a szántó-vető embernek mi a legfontosabb mun
kája? stb. stb. Lehetetlen, hogy az illető kérdezőnek meg
csak halvány sejtelme is legyen növendékei kepessegerol,
midőn ilyen kérdésekre kíván megfelelő választ. Lehetet
len hogy ilven tanítás mellett a gyermek ismeretköre
igazán bővüljön, de az lehetséges, hogy ezekre a kerdesekre betanult választ adjon. Ernek-e ezek a válaszok
Csoda-e aztán, hogy az osztályvezető nem ta alja a
gyermekeket saját osztályához mérten kellőleg eiokeszi-

tettnek ?

,

Ez az a tanítás, amely nem támaszkodik a valódi
ismeretre, amely nem fürkészi ki az alapot, amelyen
tovább építhet, amely nem is lehet eredményes
Ez az a tanítás, amelyet én értéktelennek tartok,
amelyet megszüntetni törekedem, amelyet lelkiismeietes
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munkával meg is lehet szüntetni, de amelynek első lépése
abban az irányban kell, hogy megtétessék, amelyet fenntebb vázoltam.
*

*

*
A kísérlet és megfigyelés alapjául szolgáló lapok.
Születési ideje...... Neme....A felvétel ideje....Anyakönyvi száma...
A) Személyleírás.
Magasság ...súly....koponya bőség., .átmérő....alkat....homlok......
,szeiT]...... orr.......fül...... haj....... fogazat........törzs........mell.......végagok.......... ......Látás távolsága...........m. Hallás távolsága........ m
laP'n(as...... lzIes....... Szaglás.......A testi életet illető megjegyzések.
E) Értelmi képesség.
1. következő fogalmakat ismeri megnevezés
a) tej szem, fül, orr, száj, fog, nyelv, haj,
tias kéz, ujj, tenyér, köröm, kar, könyök,
katona' aSSZOt1^’
marna> PaPa, testvér,

és rámutatás utján :
bajusz, szakái, mell
láb, hát, fiú, leány
bácsi, néni, úr, pap,

b) kabát, mellény, sapka, kalap, ing, nyakkendő, nadrág, kötény
szoknya, ruha, cipő, harisnya, keztyü, zsebkendő, sarok, talp’
gallér, zseb, gomb, zsinór, törülköző, szappan..........
c) ablak, ajtó, fal, padló, sarok, menyezet, függöny, üveg, kilincs,
kulcs, lakat...,.....
$ pad, asztal, szék, szekrény, tábla, kályha, fogas, kréta, kép
szivacs, toll írón, vonalzó, papir, könyv, tinta, irka, ágy, pokróc
epedo, vánkos, lámpa, gyertya, fésű, gyufa, szivacs, pipa...........
szoba’ konyha, folyosó, lépcső, pince, kamara, padlás, tető
kémény, füst, kőszén, fa..............
/) ház, templom, kereszt, udvar,, istálló, kert, kút, utca, ól, kocsi
aso, kapa, gereblye, fűrész, fejsze, cérna, tű, gyűszű, kefe, seprő’
lapat, kalapacs, nyél, szeg, olló, hordó, kanna, bot.............
g) ló, tehén, ökör, sertés, juh, bárány, kutya, macska, kakas, tyúk
madar, csibe, liba, lúd, kacsa, galamb, veréb, bagoly egér róka
szarv, patkó.........
& ’
’
/z) fa, bokor, almafa, körtefa, diófa, fű, virág, rózsa, falevél, gyökér
kukorica..........
’
i) leves, hús, tészta, bab, só, cukor, burgonya, alma, körte, kávé,
tej, víz, bor, szőlő, szilva, ribizke, vaj, túró............... .
/) fazék, tűzhely, kanál, kés, villa, tányér, tál, lábas, csésze, bö°re,
Kosár..........
n y ú f^ ’
k°f?ar’ lepke, méh, darázs, szúnyog, béka, majom,
/) mész, festék, föld, kő, tégla, homok, kavics, sár, por.....
m) nap, hold, csillag, eső, szél, felhő, ég, hó, tűz..........
rí) baba, karika, ostor, dob, óra, lapda..........
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fehér, fekete, piros, sárga, kék, zöld, szürke..........
kerek, gömbölyű, szegletes, hosszúkás, négyszögletes..........
magas, alacsony, kicsiny, nagy, széles, keskeny, hosszú, rövid, vas
tag, vékony, mély, egyenes, görbe, üres..............
édes, savanyú, keserű, jóízű.........
hegyes, éles, sima, durva, puha, kemény, reszelős, nehéz, könnyű,
hideg, meleg, forró..............
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hangos, halk, erős, csendes..............
okos, ostoba, ügyes, ügyetlen, szorgalmas, lusta, erős, gyenge,
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olvas, ír, számol, tanul, rajzol, ás, fűrészel, dobál..........
köt, horgol, varr, főz, mos..............
fütyül, hegedül, énekel, dalol, trombitál, csenget, beszél.................
ugat, nyávog, bőg, nyerit, kukorékol.............
döf, karmol, kapar, úszik, repül, szalad, ugrik.............
húz, ránt, kapál, emel..........
Beszélő képessége (mondatokban beszél-e, vagy csak egyes sza
vakkal fejezi ki godolatait....................................................................
ír.......... olvas:...........
Önmagától írta:..................
Utánozta (A O ~> " ]')•••....
Tisztán mondja a követketkező hangokat
Kevésbé tisztán ejti ki „
Sehogysem
„ „
A kiejtés (dadogó, selyp., orrhangu stb.)
A kiejtés feltűnő hiányai...........................
A mennyiségeket ismeri összehasonlítás útján
megnevezés útján
Számlál..............
Szellemi életét illető megjegyzések..................
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A vakok földrajzi oktatásáról általában.
Irta : Séra Lajos.

Ha a vakot a társadalom hasznos tagjának kivánjuk vissza
adni, neki is ismernie kell hazáját „melyhez annyi szent nevet
egy ezredév csatolt.“ A vaknak is ismernie kell hazája földjét és
jeleseit, figyelemre kell méltatnia egyes vidékek legfeltűnőbb jelen
ségeit. Emberi méltóságának a vak is csak úgy fog leginkább
megfelelni, ha nem elégszik meg azon szűk térrel, melyen mozog,
hanem hazáját „mely ápol s eltakar“ tüzetesen megtanulja ismerni
s fokozatosan fogalmat szerez a többi országokról, azok alakjáról,
nagyságáról, éghajlatáról, népeiről, szokásairól, terményeiről, ipará
ról stb.
Ismerje meg ő is a teremtés nagyszerű munkáját, a végtelen
űr milliárd égitesteit, melyekről fogalmat alkotva egy szerény su
gárral világosabbá válik ama mélységes sötétség, mely kisérő
társa e földi életben.
Ha a vak földrajzi ismeretek birtokába jut, akkor lelki tehet
ségei is művelődnek. Nevezetesen megtanul figyelmesen szemlélni,
nagy mértékben fejleszti emlékező tehetségét és képezi szivét.
A haza földjének ismerete az ő lelkében is fölkelti a hon
szeretet érzelmét és a nagy világ ismerete a Teremtő véghetetlen
hatalmát és jóságát tárja elé.
Ma már nap-nap után hallunk idegen országokról, városok
ról, falvakról és népekről híreket. Az újságok a kicsiny pusztai
kunyhókba is elviszik a híreket s elmondják, mi történik a nagy
világban, a vasutak mint sűrűbben hálózzák be az ország minden
részét, a távolság így mind szűkebbre zsugorodik s ki tudja, mely
pillanatban fog ledőlni végkép e fogalom is valamely zseniális
lángelme találmánya által ?!
Hiszen „ma villámmal írnak az emberek, nappal festenek és
gőzzel utaznak,“ oly országok, melyek előbb semmiféle összeköt
tetésben nem állottak, most közel kerülnek egymáshoz.
A vaknak is meg kell ezeket ismernie! Előtte is fel kell
nyitnunk — a földrajzi ismeretek révén — a tudás birodalmának
eme lezárt kapuit, hogy ezáltal betekintést nyerhessen abba a
csodás világba, melyet világegyetemnek nevezünk.
A földrajz oktatása intézetünkben már akkor veszi kezdetét,
midőn a vak gyermek új otthonába, az intézetbe lép. Az óvó és
előkészítő osztály tájékozódási gyakorlatai bő anyagot szolgáltat
nak a földrajz anyagának. Lassan, de biztosan halad ama kis körön

A vakok földrajzi oktatásáról általában.

161

belül, melyhez a tanterem, folyosó, háló, ebédlő, társalgó, udvar
stb. tartoznak. Majd bővül e kör, midőn az egész telken s később
a környékbeli utcák s tereken is minden nehézség nélkül könnyen
téjékozódik.
A tulajdonképeni földrajzi oktatás nálunk az 1. osztályban
veszi kezdetét s tovább bővülve koncentrikusan halad a felsőbb
osztályokig, hol befejezést nyer.
Az I. osztályban az ismétlési gyakorlatok után a 4 fő- és 4
mellékvilágtáj megmagyarázása képezi legelső teendőnket. E vég
ből a gyermekekkel a szabadba (az udvarra, vagy a kertbe) me
gyünk. Itt úgy állítjuk fel növendékeinket, hogy arccal mind a
Nap felé legyenek fordulva. Megmagyarázzuk, hogy a napot —
melyet ők nem láthatnak, de arcbőrükön igen jól éreznek, — a
látó emberek minden reggel egy ugyanazon helyen, irányban lát
ják feljönni, felkelni az égen.
Tudomásukra adjuk, hogy ők is azon irány felé vannak arcuk
kal fordulva, amerre a nap látszik az égen, s ezt az irányt kelet
nek nevezzük. Kezeikkel keletnek mutattatunk. Az irány rögzítése
céljából a növendékek a tanár vezetése mellett zsineget húznak
ki kelet felé, mialatt váltakozva egy-egy növendék halad a kifeszitett
zsineg irányában s megnevezi ennek közelében található tárgyakat.
(Nagyon jó szolgálatot tenne ez esetben az intézet udvarán
szilárdan elhelyezett világ-tájoló, melynek felső lapja négyszöglet
ben akkora volna, mint a jelenleg használatban lévő kézi térképek.
A fővilágíájak irányait domború vonalak jeleznék, melyek végén
a közhasználatos K., D., É. és Ny. jelzés domborodnék ki. A
mellékvilágtájakat viszont vájkolt vonalak tennék érzékelhetővé. E
tájoló lapjának közepén kicsavarható karikára erősíthetnők a zsine
get, melyet azután a domború jelzések irányában könnyen kifeszít
hetnének s egy távolabb levert léchez erősíthetnének meg növen
dékeink.
Szükség szerint a karika helyére egy szilárdan felcsavarható
tájolót, vagy iránytűt tehetnénk, melyet — mert szilárdan áll — a
vakok nem dönthetnek fel s esetleg nem is fordíthatnak más
irányba.)
Ugyanilyen módon fejtjük ki s tanítjuk meg a nyugat irányt
is. A kelet, és nyugat megismerése után úgy állítjuk fel a gyer
mekeket, hogy kinyújtott jobb kezük kelet felé, bal kezük nyugat
felé mutasson. Közöljük velük, miszerint ily helyzetben előttük és
hátuk mögött oly irány van, mely felől sohasem látják felkelni sem
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lenyugodni a napot. Az előttük levő irányt északnak, a hátuk
mögöttit délnek nevezzük. Megtanítjuk e kis verset is:
Előttem van észak, hátam mögött dél.
Balra a nap nyugszik, jobbra pedig kél.

A 4 fővilágtájat a földön, vagy homokban is lerajzoltatjuk
növendékeinkkel, mely után átmehetünk a világtájaknak plasztelinnel való rajzoltatására.
A rajzolt lapoknak falra akasztása után a vak gyermek előtt
is érthetővé lesz, hogy miért esik a térkép felső része felé észak,
alsó felére dél, jobbra kelet és balra nyugat.
Hasonló eljárást kövessünk a mellékvilágtájak érzékelteté
sénél is. Ezen a fokon mutatjuk be az udvaron levő tájolóra
helyezve az iránytűt is, melynek észak felé mutató részén egy
kis szeg, vagy recézés lenne. Az iránytű segélyével helyeztetjük
el növendékeinkkel a pádon fekvő kézi térképeket is. Hogy az
ily irányban tett fáradságunk nem kárbaveszeít, azt csak az tudhatja,
aki ily foglalkozás közepette a vak gyermek arcát, kezét s hangját
figyelemmel kisérte. Az ő lelke ilyenkor a szem helyett ezekben
tükröződik vissza.
A fákat is belevonhatjuk a világtájak érzékelésének körébe,
amennyiben az északi táj télé eső kérge durvább tapintású s mo
hosabb, mint a déli. Midőn ezekre felhívtuk a gyermekek figyel
mét megmagyarázzuk, hogy sürü erdőben iránytű s nap nélkül
is tájékozódhatnak az emberek. Ilyen esetben a fa kérge a biztos
Útmutató.
A földrajzi előfogalmakat (melyek szintén az I. osztály tan
anyagát képezik) mint bucka, halom, domb, hegy, völgy, hegylánc,
hegycsoport, hegyláb, hegyoldal, hegycsúcs, síkság és fensik leg
helyesebben kirándulások alkalmával a szabad természetben érzé
keltetjük. Az intézet udvarán homokból a növendékek játszva
fognak magas hegyeket, dombokat, völgyeket stb. építeni. Ha átfuratjuk a hegyeket kész az alagút ha kis gályákká! tüzdeltetjiik
tele, ott a lombos erdő és ha kövekkel rakjuk ki, kész a kopár
sziklás hegy stb.
A vak gyermek képzeletvilága (a földrajzi kirándulások alkal
mával szerzett érzékelés után), előtt is megelevenednek e homok
hegyek annál is inkább, mert az általa épített hegy nem esik túl
tapintási körén, két kezével egyszerre s biztosan átéri, áttapinthatja.
Amit a nagy természet csak részletekben tud eléje tárni, azt ő
teljes (kicsinyített) egészében érzékelheti az általa épített kis hegyen.
A forrás, ér, csermely, patak, folyó, folyam, állóvíz stb. érzé-
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keltetése is legcélszerűbben a szabadban történ hetik.-A gyermekeket
kivisszük a vidéken található valamely forráshoz, melynek kifolyá
sánál az eret, csermelyt, majd patakot érzékelhetik. A csermelyt s
a kis patakot átugorják, átlépik. A szélesebb medrű pataknál két
részre osztjuk növendékeinket, kiknek egyik része a jobb, másik
a bal parton követi a kanyargós vagy egyenes folyású patakot.
Egy hídnál, bürünél újra tömörülhetnek, miközben a hídról is fo
galmat szereznek. Folyónál csónakon, vagy gőzhajón utaztatjuk a
gyermekeket. Az állóvíz érzékelésére nagyon megfelelő a városli
geti tó, melyet sétálva körüljáratunk.
A kiránduláson szerzett eme tapasztalataikat juttatjuk érvényre
akkor, midőn a vak gyermekekkel az udvaron kicsiny patakot
készíttetünk. Itt fogja érzékelhetni, hogy a viz dombnak, emelkedés
nek nem folyhat, ugyancsak ez alkalommal nyújthatunk fogalmat a
töltésről, szigetről, öbölről és szorosról is; mert ezeket mind-mind
elkészíttethetjük a gyermekekkel. Még kicsiny papirhajókat is utaztat
hatunk az általuk készített kis folyócskán. Egyik hidat épít, másik
vizikereket állít fel, a harmadik töltést készít és így tovább.
Az ilyen földrajzi óra nem válik unalmassá a gyermekekre.
Aki így foglalkoztatja vak növendékeit, meglehet győződve, hogy
szép eredményeket fog elérni.
Az érzékelést előmozdító domború mintákra, mondjuk tér
képekre is már ebben az osztályban kell átmennünk.
Miután a tájékozódási gyakorlatokkal és földrajzi előfogalmakkal már végeztek, Budapest tárgyalására s térképének érzéke
lésére kell áttérnünk.
Átmenetül a térkép megértéséhez, szükséges volna e fokon
egy egyszerű, de különböző méretű ( 1 : 100, 1 : 200, 1 : 1000) dom
ború modell, mely az intézetet s ennek legközelebbi környékét
teljesen hű alakban tüntetné fel.*
Ez volna a legideálisabb átmenet a természetről közvetlen
hü mására a modellre. Az alaprajzi térkép — melyre jelen
leg áttérünk - csak a fentiek érzékeltetése után következhetnék.
Minthogy sem oly domború modellel, sem a nagyobb méret után
készült s az intézet környékét ábrázoló térképpel ez idők szerint
nem rendelkezünk, át kell rögtön térnünk egy komplikált s aránylag
nagyon kicsiny méret után készült Budapest térképére.**
* Németországban volt alkalmam láthatni ily domború, szétszedhető
modelleket. (Nagyon költséges és csekély gyakorlati értéke van. Szerk.)
** Plasztelinnal kitűnő alaprajzokat készíthetünk, még pedig pontos
méretek szerint. Szerk,
12
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A térképek kézbe adása előtt megértetjük a növendékekkel,
hogy nagyobb épületcsoportot kicsiny területen nem lehet a ter
mészetesnek megfelelő alakban feltüntetni.
Megmagyarázzuk, hogy a térképen az egyes utcák között fekvő
házcsoportokat kiemelkedő sima v. recés tömbökkel jelezzük. Az
egyes épülettömböket elválasztó nyílások utcák, nagyobb ürességek
pedig terek, sétányok. Fokozatosan tudomásukra hozzuk, hogy az
egyes kerületek különböző tapintató felületek által válnak érzékelhe
tővé. A recés felületű kerület nevezetesebb középületei simán, a sima
felületű ^kerületéi recézve válnak ki a tömbök közül. Ha ezeket
megértették, úgy kioszthatjuk a térképeket. A helyes beállítás után
a Duna folyót, majd az egész várost át meg áttapogattatjuk s
végre megmutatjuk azon pontot, hol intézetünk fekszik. Felkeres
tetjük azon útvonalakat, melyeket tanulmányi séták alkalmával bejár
tak. A kiinduló pont kezdetben mindig az intézet, később valamely
középület, még később a térkép bármely része lehet. A lakóhely
ről tanulva, beszélünk ennek határáról, növényeiről, állatairól, a
lakosokról, ezek foglalkozásáról, nyelvéről és vallásáról, a közsé
gek osztályozásáról és igazgatásáról, a lakóhely történetéről és
környékéről.
A II. osztályban át kell mennünk Pestmegye kis domború
térképére, holott előbb a járás domború térképét kellene érzékel
tetnünk, hogy így a szükségszerű fokozatot a gyermek maga
venné észre.
A járási térképen Budapestnek még elég nagy hely jut, míg
a sokkal kisebb méret után készült Pestmegye térképén már csak
egy pontnyi helyre zsugorodik az előbb még nagy területen fekvő
város.
A kiinduló pont ezen térképen is Budapest. Innen indul el
a különböző jelzéssel ellátott mesterséges utakon a megye hatá
ráig és ide tér vissza. A gyermek előtt itt is tudatossá lesz, misze
rint a megye határáig folyó víznek, útnak, vasútnak nincs vége,
hanem a határon túl is tovább terjed a föld, amelyen minden
irány felé más megyék, völgyek, hegységek, síkságok, folyók
és állóvizek váltakoznak, s ezek együttvéve országot alkot
nak, melynek neve Magyarország. Érzékeltetjük Magyarország nagy
fali térképét nagy általánosságban, majd Budapestet és Pestmegyét.
Ezek érzékeltetése után kiosztjuk Magyarország hegy- és vizirajzi
kézi térképét, melyen szintén felkerestetjük Budapestet a mellette
folyó Dunával. A Dunán felfelé haladva tapintási, illetve tájékozódási
gyakorlatokat végeztetünk. Később a folyók mentén fekvő nevezete-
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sebb városokra térünk át, miközben az egyes helyekhez azok tör
ténelmi nevezetességeit, hőseit füzzük. Ezek nélkül száraz tantárgy
a földrajz. Pl. Egernél Dobóra, Szigetvárnál Zrínyire, (későbbi fokon ;
Svájcnál Teli Vilmosra, Keleí-indiánál a bengáli tigrisre, az Alpok
nevénél a zergére, a forró égővnél a majmokra és pálmákra stb.)
hívjuk fel a tanuló figyelmét.
Beszélünk a környékről, ennek időjárásáról, a légi és égi
tüneményekről.
A fokozatos s rendszeres tájékozódási gyakorlatok hozzák
meg később azt a képességet, melyen az intézetet meglátogató ven
dégek nem győznek eléggé csodálkozni. A vak gyermek ugyanis
oly tájékozottságot szerez a térképen, hogy minden keresés nélkül
mutatja meg a tanult várost, folyót, ennek eredetét, hegyet, tavat stb.
A 111. osztályban ugyancsak Magyarország képezi a tananya
got, azzal a különbséggel, hogy a fősúlyt a megyékre, politikai
beosztásra és a vasúti vonalokon való utaztatásra fordítjuk. E cél
minél sikeresebb keresztül vitele végett nagy szükségünk lenne
egy tisztán Magyarország politikai beosztását föltüntető nagy fali
(esetleg kézi) térképre.
A IV. osztályban Európára, majd fokozatosan a többi világ
rész ismertetésére térünk át. Ezek ismertetésénél beszélünk a föld
különböző népeiről, azok szokásairól, nyelvéről és viseletéről.
Elvezetjük növendékeinket képzeletben Szibéria hómezőire,
a Sahara kietlen homoksivatagjára, utoljára a végtelen csodás világ
űrre fordítjuk figyelmüket, melynek kapcsán a természeti tünemé
nyekről nyújtunk (kezdetben persze csak nagy vonásokban, később
fokozottan mind bővebb részletekben) fogalmakat, ismereteket. Az
ezen osztályban használt rétegezett térképeken megmagyarázzuk,
hogy az egyes lépcsőzet-szerüleg emelkedő rétegek ( 1—200, 200
400 m. stb.) magaslatoknak felelnek meg. Nagyon helyesen járunk
el, ha e fokon fölhívjuk figyelmüket arra is, miszerint domború
térképeik plasztikus hegyei bizonyos arányban torzítottak, mert a
tér méretének megfelelő magaslatok máskülönben oly csekély domborodást tüntetnének fel, hogy érzékelni alig-alig lehetne.
A földgömb érzékeltetésénél tudomásukra hozzuk, hogy e
gömbölyű föld a végtelen űrben a nap körül kering s e keringése
következtében hol egyik, hol másik részét melegíti. A gyermekek
könnyen rájönnek arra, hogy a földnek azon részen, hol a nap
bizonyos időn át melegít nyár, az ellenkező részen tél, a közte
levő oldalakon a tél és nyár közötti részen tavasz és végül a nyár
és tél közötti részen ősz van.
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Szólunk röviden arról is, hogy amig a föld a napot egyszer
körüljárja, azalatt az idő alatt egy nyár, egy tavasz, egy ősz és egy
tél szokott elmúlni. Megmagyarázzuk, hogy a nap körüli kerin
gése közben 365-ször fordul meg a föld önmaga körül s egy-egy
ily fordulat egy napot (24 órát) vesz igénybe.
Én a földnek a nap körüli járását úgy érzékeltetem, hogy a
növendéket az osztályban úgy járatom az asztal körül, hogy e
körüljárás közben még külön önmaga körül is többször megfor
duljon. Ezen érzékeltetési módszer csak némileg pótolja a pontos
beállítású telluriumot, melyre bizony nekünk is égető szükségünk
volna*!
Beszélünk továbbá a holdról, ennek mozgásairól, alakjáról,
keletkezéséről stb. Ennek tanításánál hasznosnak bizonyulna egy
lunáríum is.
Szólunk a többi égi testekről is, melyek szintén a nap körül
keringenek s melyeket épen bolyongásuk után bolygóknak neve
zünk.
Befejezésül rámutatunk, hogy ezek és más milliárd égitest a
teremtő Isten által alkotott világot képezik, akinek véghetetlen tudása
és hatalma előtt csodálattal és a legnagyobb tisztelettel kell eltelve
lenni a vakoknak is, kik megvannak ugyan fosztva az ő fényes
napjának látásától, de éppen többi ép érzékszerveik — különösen
a tapintás és hallás — szorgalmas gyakorlása által, látó embertár
saikkal egy színvonalra emelkedhetnek.
* Nagyon szép telluriumot és lunáríumot láttam a vakok boraszlói kong
resszusa alkalmával rendezett tanszer-kiállításon. (Kérjük beszerzési forrását és
árát megnevezni. Szerk.)

Taritzky Ferenc.
Ismét királyi kitüntetés érte a magyar gyógypedagógiai oktatás
egyik lelkes, önzetlen bajnokát. Az utóbbi időben ez immár a
nyolcadik legfelsőbb helyről jött elismerés pályánkon. Fényes tanúbizonysága ez annak, hogy mennyire emelkedett munkánknak értéke,
becse még a legfelsőbb körökben is.
Ezúttal Taritzky Ferencet, a siketnémák kolozsvári intézetének
hosszú időn át volt érdemdús igazgatóját érte a kitüntetés. Ö-Felsége sok évi buzgó szolgálatáért s a siketnémák oktatása terén
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szerzett érdemeinek elismeréséül ugyanis a koronás arany érdem
keresztet adományozta neki.
Egy hosszú, érdemekben gazdag pályafutás lett ezzel meg
jutalmazva, melynek nevezetesebb mozzanatait az alábbiakban
közöljük.
Taritzky Ferenc 1850-ben, október 26-án született Tápiósápon,
Pestmegyében, hol apja kántortanító volt. Már kicsi gyermekkorá
ban is rendkívüli előszeretetet tanúsított a zene iránt s édesapja
muzsikális ember lévén, nagy örömmel fedezte fel fiában a nem
mindennapi zenei hajlamot és tehetséget.
Az elemi osztályok elvégzése után a pesti kegyestanítórend
gymnasiumában járt 4 osztályt, majd pedig a pesti kir. katholikus
tanítóképzőbe iratkozott be. Közben látogatta a Nemzeti zenede
előadásait is, hol az 1865—68 években elvégezte a hegedű, zon
gora és zeneszerzői tanszakokat.
1867-ben Br. Eötvös József néhai nagynevű miniszterünknek
mindenre kiterjedő figyelme észrevette siketnéma oktatásügyünknek
nagy elmaradottságát s hogy azon némikép lendítsen, április 15-én
1605. számú rendeletével megbízta Fekete Károly váci siketnéma
intézeti tanárt, a későbbi nagynevű igazgatót, hogy a siketnémák
oktatásáról a pesti kir. kath. tanítóképzőben tartson előadásokat a
növendékeknek. Taritzky Ferenc, mint a képző növendéke szintén
hallgatta ezen előadásokat, melyek az ő minden szép és nemes
ügy iránt hevülni tudó érzékeny lelkét annyira meghatották,
hogy elhatározta, miszerint a tanítóképző elvégzése után a siket
némák oktatásának fogja szentelni életét.
Szándékát azonban csak egy évvel későbben valósíthatta
meg, mivel az akkor még egyedüli váci intézetben üresedésben
levő állás nem volt. Az 1868—69. tanévet Nógrád-Kállón a kath.
elemi iskolánál, mint kántortanító töltötte el.
Az 1869—70. iskolai évben a rendesnél jóval több növen
déket vettek fel a váci intézetbe, ami maga után vonta 2 új tan
erőnek az alkalmaztatását. Fekete Károly a miniszter felhívására
Taritzky Ferencet ajánlotta ez állások egyikére, mint olyan férfiút,
ki a pesti tanfolyamon a legtöbb szorgalmat és hivatottságot tanú
sította.
Ennek alapján nevezték ki Taritzky Ferencet tanárgyakornok
nak a váci intézethez 1869-ben, november 3-án. A legnemesebb
ideáloktól vezérelve, ifjú hévvel fogott a munkához s a rá bízott
feladatokat mindenkor oly fényesen oldotta meg, hogy 2 évi gya-
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kornokoskodás után már segédtanárnak, majd 1874-ben rendes
tanárnak nevezték ki.
Az első nagyobb kitüntetés akkor érte, amikor a miniszter
1889-ben 6 heti külföldi tanulmányútra küldte. Németország neve
sebb intézeteit járta be akkor és mindenünnen gazdag tapasztalatok
kal megrakodva tért vissza. Tapasztalatairól jelentés alakjában
számolt be a miniszternek, mely jelentés a siketnémák váci inté
zetének 1890—91. évi értesítőjében is megjelent.
Hogy szakképzettségét mily nagyra tartották, az kiviláglik
abból, hogy amikor 1889-ben Krenedits Ferenc javaslatára a már
cius 6-án kelt, 7859. sz. miniszteri rendelettel életbe léptették a
tanárgyakornokok rendszeres kiképeztetése céljából az első képzőtanfolyamot, azon a legfontosabb tantárgy, a módszertan előadásá
val őt bízták meg. Tanítványainak nehéz munkáján könnyíteni
akarván, a hosszú éveken át szerzett ismereteit, tapasztalatait össze
gyűjtve, saját költségén kiadta első nagyobb munkáját „A siket
némák nyelvoktatásának módszertana“ címen.
1894-ben az állásáról lemondott Olgyai János helyébe őt
nevezték ki a siketnémák kolozsvári intézetéhez igazgató-tanárnak.
Nehéz viszonyok közt foglalta el a helyét, de 14 éven keresztül
mindenkor becsülettel töltötte be azt. Működése zajtalan és mégis
sikerdús volt. Nemcsak az iskolában nevelt és tanított, hanem
azonkívül szóval és Írásban is búzgólkodott, hogy a vezetésére
bízott intézetet fejlessze, előbbre vigye. Nem rajta múlt, hogy
tervei nem mindenben úgy sikerültek, mint ahogyan ő azokat
megalkotta.
jelentékeny volt irodalmi működése is. A már említett
módszertanon és tanulmányúti leíráson kívül számos dolgozata
jelent meg régebben a »Kalauz«-bán és a »Néptanítók Lapja«-bán.
Irt az Egerben megjelenő »Tanügy«-be, valamint a kolozsvári
»Család és Iskolá«-ba. Tevékeny részt vett új tantervűnk megalko
tásában. A »Gyógypedagógiai Szemlé«-ben megjelent szakcikkei
szintén sokoldalú tudásáról és olvasottságáról tesznek tanúságot.
A múlt tanév végén, 40 esztendei hűséges és buzgó szol
gálat után nyugalomba vonult.
*
* * *
Kitüntetését lélekemelő szép ünnepéllyel ünnepelte meg f.
hó 29-én délelőtt a siketnémák kolozsvári országos intézetének tan
testülete.
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Az ünnepélyre nagyszámú, előkelő közönség gyűlt egybe az
intézet dísztermébe.
Az ünnepély a himnusz eléneklésével kezdődött, amit a vakok
intézetének növendékei adtak elő. Azután Szvacsina Géza udvari
tan. polgármester körülbelül a következő beszéddel üdvözölte a
megjelent közönséget és az ünnepeltet.
„Mélyen Tiszteli Közönség! Valahányszor emlékezetre méltó
események fordultak elő ennek az intézetnek az életében, felügyelő
bizottságunk soha sem mulasztotta el itt megjelenni, hogy kifeje
zést adjon annak a meleg érdeklődésnek, amellyel ennek az inté
zetnek ügyei iránt mindenkor viseltetik.
Most kettős jogcíme van a megjelenésre, mert egy oly fér
fiú ünneplésére jöttünk össze, aki ennek az intézetnek 14 éven át
volt lelkes vezetője és aki ennek az intézetnek vezetése körül
szerzett érdemeinek elismeréséül felügyelő bizottságunknak is tisz
teletbeli tagjául választatott.
Eljöttünk tehát, hogy kifejezést adjunk annak az örömnek,
amit minden testületnek éreznie kell akkor, midőn a közpályán
becsülettel és odaadással működő harcosa igaz érdemeinek elis
meréséről és megjutalmazásáró! van szó.
Én, mint e város polgármestere azt a megtisztelő megbízást
kaptam gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi m. kir.
Miniszter Úr őnagyméltóságától, hogy hozzam tudomására Taritzky
Ferenc nyugalmazott igazgató úrnak, hogy Ő Császári és Apos
toli Királyi Felsége a siketnéma oktatás körül szerzett érdemei
nek elismeréséül a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki és
hogy ezt az érdemkeresztet igazgató úrnak átadjam.
Kedves Igazgató Úr! Végtelen örömemre szolgál, hogy
nekem jutott a szerencse ezt az érdemkeresztet Igazgató Úrnak
átadni.
Nekem, aki ott voltam ennek az intézetnek bölcsőjénél, aki
ezelőtt másfél évtizeddel először üdvözölhettem Igazgató Urat és
aki azóta megszakítás nélkül tanúja lehettem annak a nemes, ön
zetlen és önfeláldozó munkának, amellyel ezt az akkor csak csirá
jában lévő intézetet erre a virágzó állapotra emelte.
Tudom én azt, hogy a közpálya emberének, akit lelkesedés
vezet hivatása teljesítésében, legnagyobb jutalma a kötelességtel
jesítés öntudata.
De az egyéni érdekek érvényesülési törekvéseinek korszaká
ban nagyon kevés azoknak a száma, akiket hivatásuk teljesítésé
ben magasabb ideálok vezetnek és akiket az az eszme lelkesít,
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hogy ne csak közönséges munkát végezzenek, hanem hasznára
és javára legyenek az ügynek, melynek szolgálatába léptek.
Ön ezekhez a kiválasztottakhoz tartozik, akiket az emberba
ráti ügy nemes eszméje hozott erre a pályára és azért volt mun
kásságának sikere és üdvös hatása is.
És most, midőn nyugalomba vonulása alkalmából a legma
gasabb helyről ilyen szép kitüntetés éri Igazgató Urat, felügyelő
bizottságunk is eljött, hogy a maga részéről is kifejezést adjon
Igazgató Ur iránti tiszteletének és nagyrabecsülésének.
Én pedig átadom és mellére tűzöm a Felséges Uram és
Királyom által önnek küldött koronás arany érdemkeresztet, mint
érdemeinek legmagasabb elismerését.
Hirdesse ez a kereszt a siketnéma oktatás terén szerzett érde
meinek jutalmát és szolgáljon buzdításul pályatársainak, hogy köves
sék a nemes példát, mert a munka nehéz és fárasztó, de a lelkiismeretes és eredményes munkát elismerés és siker koronázza.
Fogadja szívből jövő üdvözletemet!
Sokáig éljen!“
A polgármester beszédje végeztével feltüzte a keresztet az
ünnepelt mellére, akit a közönség hosszan tartó ovációban része
sített. Taritzky meghatva mondott köszönetét az ünnepeltetésérb
majd Nagy Péter, az intézet jelenlegi igazgatója, méltatta az ünne
pelt 40 éves tanári és 14 évi igazgatói működését.
Dr. iNemes Ferenc városi tanácsos, felügyelő bizottsági elő
adó, ugyancsak kiemelve az ünnepeknek érdemeit, bejelenti, hogy
a felügyelő-bizottság tagjai, a tanári testület, valamint a kitünte
tettnek egyéb tisztelői és barátai 300 koronát gyűjtöttek össze.
Indítványozza, adassék át ez az összeg, mint Taritzky Ferenc
nevére szóló alapítvány, az intézet felügyelő bizottságának.
Megható volt, mikor az intézeti jelenlegi növendékek nevében
Márton Erzsiké VI. oszt. növendék fejezte ki háláját az ünnepelt
iránt üdvözlő beszédben. Az intézet volt növendékei nevében
Balázs Adolf szabósegéd beszélt, s az ünneplő közönség mege
légedéssel látta, hogy az intézet volt és jelenlegi vezetői milyen
szép eredményeket értek el.
Ezután a helybeli vakok intézetének tanári testületé nevében
Schannen Péter igazgató, a növendékek nevében pedig Mezey
Mihály üdvözölték Taritzky Ferencet; majd fetolvasták a hozzá
érkezett üdvözlő leveleket és táviratokat, amelyek közül kiemeljük
a Dr. Náray-Szabó Sándor ministeri tanácsostól és elnöki titkártól,
valamint a hazai összes siketnéma és egyéb gyógypedagógiai
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intézetek tanári testületéitől érkezett táviratokat, illetve üdvözlő
iratokat.
A vakok intézetének növendékei énekelték el befejezésül a
Szózatot, mire a valóban gyönyörű ünnepély véget ért.
Szerkesztőségünk szintén a legmelegebben üdvözli az ünne
peltet azzal az őszinte óhajtással, hogy a királyi elismerés szim
bólumát sokáig viselje s élvezze állandóan volt tanítványainak és
pályatársainak tiszteletét és szeretetét.

Törvényes rendelkezések a gyógypedagógiai
oktatást illetőleg a külföldön.
Szász királyság.

A siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok tankötelezett
sége a szász királyságban az 1873. ápr. 26-án hozott népoktatási
törvény 3, 4, 5 §§. szabályoztatott. A 4. §-ban állapíttatott meg,
hogy minden gyermek 8 évig tartozik népiskolába járni és pedig
rendszerint a betöltött 6 évtől a 14 évig a községhez tartozó kör
zetben levő iskolába és pedig megszakítás nélkül.
Nyomorékok, betegek, vagy fejletlen tehetségű gyermekek
nek a későbbi iskolába járás, valamint az időnkénti megszakítás is
megengedhető.
Züllött, nem épérzékű, gyengetehetségű, vagy gyengeelméjű
gyermekek a megfelelő nyilvános, vagy magánintézetben helyezendők el, ha a hozzátartozók kellő kiképeztetésükről megfelelőleg
gondoskodni nem tudnak (3. §. 2. pont). Ennek kiegészítő hatá
rozata a 3. §. 2. ponthoz így szól:
Az árvaházak, szeretetházak, valamint nem épérzéküek, gyengetehetségü- és gyengeelméjüek részére felállított iskolákban a taní
tás — a körülmények követelte megszorításokkal
a népiskola
számára megállapított határozmányok értelmében történik.
Az iskola látogatás kötelezettsége a kérdésben levő gyerme
kekre nézve a törvény 5. §-ában szabályoztatott, amely szerint a
szülők és nevelők köteleztetnek a tanköteles gyermeket az iskola
pontos látogatására szorítani.
A 4. §-hoz az 1874. aug. 25-én kelt végrehajtási utasítás 9.
§-a a következő rendelkezést tartalmazza: „Miután a züllött, nem
épérzékű gyermekek tanítása a tanító különös képességét követeli
meg, s ilyen tanulók a népiskola tanításmódja szerint nem oktat
hatók, a nagyobb városoknak ajánlatos külön iskolák, vagy osz
tályok felállítása. — Ha az iskolaszék nem tudja megállapítani, hogy
a gyermek tanítása hozzátartozói házában elegendő-e, a tanfelügye
lőnek (Bezirksschulinspektion) jelentést tesz, hogy az érdekeltek
13*
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költségén, esetleg tiszti orvosi vélemény alapján, a gyermek tanít
tatása érdekében intézkedjék.
Hogy a nem épérzékü, gyengeelméjű gyermekekre vonatko
zólag az orvosi intézkedés kellő időben megtörténhessék, a tanfelügyelőség az 1875. évi julius 20. rendelettel utasíttatott, hogy
az iskolaszékek az ilyen gyermekeket hatósági orvosnak bejelent
sék s egyúttal közöljék, milyen intézkedések tétettek nevelését ille
tőleg. Az 1889. március 7-iki rendelet megállapítja, hogy a nem
épérzékü gyermek csak szakképzett egyének részéről tanítható.
Szász»weimari nagyhercegség.

Az 1874. évi junius 24-iki népiskolai törvény foglal rendel
kezéseket a nem épérzékü gyermek iskoláztatását illetőleg és pedig.
5.
§. Minden gyermek 8 éven át tartozik megszakítás nélkül
iskolába járni.
A felvétel a hatodik életév után történik.
8. §. Ha a gyermekxakár fegyelmi, akár rendőri vagy bünte
tőjogi okokból, akár pedig szellemi gyengeség vagy testi törődöttség okából a népiskolából hosszabb időre, vagy általában kizára
tott akkor további taníttatásáról megfelelő módon gondoskodni kell.
48. §. A község tartozik:
6.
a különleges tanítás költségeit fedezni, ha arra a c
lád nem képes.
62. §. 6. c) a különleges oktatásra szorulók költségeit, a
felsőbb iskolai hatóság megállapítása után, fedezi.
Weimári nagyhercegség.

1. §. A nagyhercegi siketnémák és vakok intézetének az a
célja, hogy a nagyhercegségben levő siketnéma és vak gyerme
keknek érzékeik hiányosságának megfelelő vallás erkölcsi nevelést
és oktatást nyújtson s őket lehetőleg önálló és a társadalomnak
hasznos tagjaivá nevelje.
2. §. Rendszerint minden vak és siketnéma gyermek, a nép
iskolában nyert előképzettség után a 3. § bán megállapított időig
az intézetben neveltessék, amennyiben
a) a gyermek szellemi, vagy testi állapota az intézetből
való kizárást indokolttá nem teszi, vagy
b) ki nem mutatható, hogy más úton érzékszervi hiányos-,
ságának megfelelő kielégítő oktatást nyer.
3. §. A képzési idő rendszerint 8 év. A felvétel minden év
ben husvét után történik és pedig olyan gyermekek vétetnek fel,
akik hatodik életévüket betöltötték, illetőleg azon év április hónap
jában be fogják tölteni.
Tizenöt éves koron túl a gyermek rendszerint nem marad
hat tovább az intézetben. A hét éves koron túl a népiskolában
eltöltött idő a 8 évbe beszámíttatik.
4. §. A felvételt a szülők vagy gyámok, illetve alkalmas
szakemberek meghallgatása után, a minisztérium eszközli.
Ugyanaz határoz a 2. §. a) b) pontjaiban felsorolt esetek
ben az elbocsátás, illetve kizárás tekintetében is.
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5. §. Ha a szülők, vagy nevelők siketnéma, vagy vak gyer
mekeiket ok nélkül elvonják az intézettől, a legfelsőbb iskola
hatóság részéről 150 márkáig terjedhető birsággal, vagy elzárással büntetendők. A birság pénz az illetékes község pénztárát gya
rapítja és iskolai célokra fordítandó. Legutolsó esetben a felsőbb
iskola hatóság javaslatára a gyámhatóság a szülők ellenére is el
helyezheti a gyermeket. (A szülők és gyámok jogairól szóló tör
vény 16. §. 1872. évi márc. 27.)
6. §. A szülők, vagy azok nemlétében — ha a gyermek
elegendő vagyonnal nem bir — az eltartásra kötelezettek (a há
zassági törvény 40 §. ff.) tartoznak :
1. A ruházat, fehérnemű stb-vel a gyermeket úgy az inté
zetbe szállítás, valamint ott tartózkodás ideje alatt ellátni;
2. a kormány részéről megállapított tartásdíjat fizetni;
3. A beszállítás és hazaszállitásrót saját költségükön gon
doskodni.
7. §. Ha a 6. §. megállapított kötelességek teljesítésére kép
telenek, a költséget a község tartozik fedezni.
8. §. Ha a szülők vagyontalanságukat jelentik, az illetékes
pénzügyigazgató velük és községgel tárgyal.
Ha a tárgyalás folyamán úgy a szülő, valamint a község
részéről a hozzájárulás nagyságát illetőleg megegyezés nem jön
létre, a közigazgatási bizottság határoz, melynek határozata a mi
nisztériumhoz fellebezhető.
9. §. Ha a község a költségeket részben, vagy egészben
fedezni nem képes, a kiányt az állampénztár fedezi. Ez ügyben
a közigazgatási bizottság meghallgatása után a minisztérium határoz.
10. §. Ha időközben a viszonyokban változás állana be,
újból való megállapításnak van helye.
11. §. A község, vagy a magányos hozzájárulási költségei
végrehajtás utján is behajthatok.
12. §. A törvény 1875 január 1-én lép életbe.
Az ezen időben már az intézetben tartózkodó gyermek
hozzájárulásai, ha a felvétel alkalmával külön megegyezés nem
jött létre, jelen törvény alapján állapíttatnak meg.
Haag, 1874. május 28-án.
Károly Sándor.

A törvényhez rendelet adatott ki, melynek 3. §. (a törvény
5. §. 6.) így szól:
Siketnéma és vak gyermekek, ha képezhetetlennek nem bizo
nyulnak, az általános tankötelezettség idejében a népiskolába ve
endők fel s lehetőség szerint az intézetbe való felvételre előkészí
tendők.
8. Szülők vagy nevelők, nevelő szülők akik beteges, nyo
morék, vagy szellemileg éretlen gyermek felvételét későbbi korra
kívánják halasztani, orvosi bizonyítvánnyal tartoznak a testi vagy
szellemi gyengeséget igazolni. A határozat joga a tanítót és iskola
széket illeti meg.
9. Ugyanezen eljárás követendő, ha 8 éves tanfolyam alatt
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a gyermek hosszabb szabadságolása válik szükséggessé. A rektor
vagy tanító az iskolaszékkel egyetértőig fél, esetleg egy évi ha
lasztást adhat, ha a gyermek képességei az elkerülhetlenül tudni
valók megtanulására nem volnának elegendők.
ó. §. Ha valamely gyermek fegyelmi, rendőri vagy büntető
jogi okokból, szellemi vagy testi gyengeség miatt az iskolából
hosszabb időre, vagy egyáltalán kizáratik, erről a községi fel
ügyelő a tanfelügyelőnek tartozik jelentést tenni. A felügyelő intéz
kedik azután az ilyen gyermeknek megfelelő elhelyezéséről, mi
alatt az iskola hatósága a neveltetési költségek biztosítása tár
gyában határozatot.
Weimar, 1874. december 16.
N ag y h e rc eg i állam m m isteriu m k ö z o k ta tá sü g y i osztálya. S t i c h l i n g .

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.
Dr. Náray-Szabó Sándor ministeri tanácsos ápr. havában
Nápolyban tartott tyflclogiai kongressuson a vakok budapesti inté
zete részére megszerezte Ballu reglettjét, megrendelte Martusulli
nápolyi igazgató által szerkesztett Írógépet, melyen vonalrendszerü
betűkkel igen szépen Írhatnak a vakok. Azonkívül a kongressus
kiadványaival, Vitali milánói igazgatónak La vita dei ciechi cimü
művével gazdagította a vakok könyvtárát. Hálás köszönet a fárad
ságáért és a szives figyelemért.
Évvégi vizsgálatok. A gyógypedagógiai intézetek évvégi
vizsgálatai a következő napokon tartatnak: A 11.-od éves hallgatók
képesítő vizsgálata, még pedig az írásbeli május hó 29-én, a szó
beli június 1-én és 2-án, az első éves hallgatók alapvizsgálata
június hó 22-én. Siketnémák intézetei: Arad: június 4-én; Eger:
június 11-én; Kaposvár: június 7-én; Kecskemét: június 15-én;
Vác: június 3, 4 és 5-én; Körmöcbánya: június 11-én; Kolozsvár:
június 14 én; Budapest: június 14, 15 és 16-án; Pozsony: június
9-én; Sopron: június 12-én; Budapest: (izr.) június 3-án; Szeged:
június 16 és 17-én; Temesvár: június 14 és 15-én; Ungvár; június
4 és 5-én; Jolsva: június 7-én; Debrecen: június 14-én. Vakok,
intézetei'■ Budapest: június 11 és 12-én; Kolozsvár; június 15 én;
Szombathely: június 28-án; Szeged: június 18-án. Szellemileg
fogyatékosok intézetei: Budapest: (gyógypedagógiai nevelő intézet)
június 9-én; Borosjenő: június 3-án; Pelsőc: (Blum-féle) június
8-án; Budapest (áll. kisegítő-iskola) június 4 és 5-én; Eger: június
12-én; Kecskemét: június 16-án; Csongrád: június 17-én; Debre
cen: június 15-én; Szatmár: június 16. Hitoktatói vizsgák: Ungváron: június 4 és 5-én; és Temesváron: június 14 és 15-én.
A szellemileg fogyatékos gyermekek intézeteiben és isko
láiban használandó olvasókönyvek szerkesztése. A gyógype
dagógiai intézetek országos szaktanácsa 1908. évi junius hó 16-án
a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak 62763/1908
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számú rendelete alapján a szellemileg fogyatékos gyermekek isko
láinak és intézeteinek 1. 11. III. IV. V. és VI. osztályai számára
szükséges abcés-, illetve olvasókönyvek szerkesztésére a következő
feltételek mellett hirdetett pályázatot:
„ 1. A pályázatban részt vehet bárki, aki erre hivatottnak
érzi magát.
,
. nnn
2 A pályamunkák akár egyenként, akar együttesen 1900.
évi szeptember hó 1-ig nyújtandók be a gyógypedagógiai inté
zetek országos szaktanácsához. A pályázat nyílt.
3 . A beérkezett pályamunkák bíráló-bizottságnak adatnak ki.
4. A kinyomatásra legalkalmasabbnak talált 1— 1 könyvet a
m. kir. vall. és közoktatásügyi ministerium nyomtatott ivenként 50
koronával díjazza, melynek ellenében köteles a szerző munkáját
kinyomatásra átengedni.
5. Az esetleges újabb kiadások alkalmával a szerző az első
tiszteletdíj 500/0-át kapja meg a ministeriumtól. Ezen összeg fejében
tartozik azonban a munkán a szükséges javításokat eszközölni.“
Az eredetileg kiírt pályázati határidőt a m. kir. vallás és közoktatásügyi ministerium az 1909. évi 34229. számú rendeletével
1910. évi február hó 1-ig meghosszabbította. Ezt a változtatást
az érdeklődőknek ezen az úton hozom tudomására. Berkes János
szakt. előadó.
, , . j .
..
Chlumetzky Hugó nyugalmazott helytartosagi tanácsos, aki
jelenleg vakságban és siketségben szenved ápr. hó 20. dr. Szily
Adolf tanár kíséretében meglátogatta a vakok budapesti országos
és a Wechselmann-féie vakok intézetét. A tolmácsi szelepet Ruzsicska
Ólo-a társalkodónő töltötte be. Chlumetzkyvel társalkodónője a
Lorm-féle ujj abc szerint érintkezik (lásd a M. Gy. 1. számában
Szily Adolf cikkét). A tanácsos igen behatóan érdeklődött az itteni
állapotok iránt. Jelen volt a tanításokon s a gyermekek feleleteit
megmagyaráztatta, végig vezettette magát az intézet összes helyiségeiben, s mindenütt a legmelegebb érdeklődést tanúsított. Sőt
még másnap is eljött a konyha és éléstár, továbbá Szily Adolf tanár
által a vaksiketnémák részére feltalált s a vakok budapesti intéze
tének ajándékozott kézirógépnek tanulmányozására.
A gyógyped. képző I éves hallgatóinak gyakorlati kép
zése. A képző jelenlegi első éves hallgatói (13-an) három cso
portba beosztva hetenként váltakozó sorrendben hospitáltak a folyó
tanévben a siketnémák, vakok és állami gyógypedagógiai nevelőintézetekben. E hospitálások szép. 14-étől január 30-ig, 18 heten
át naponta délelőtt 8 - 12 óráig tartattak oly beosztással, hogy a
hallgatók a budapesti gyógyp. intézetek valamennyi osztályában
az összes előírt tantárgyak feldolgozásának módját több ízben is
megfigyelhették, amiről mindannyiszor jegyzeteket készítettek. A
képző előadó tanárainak délutáni elméleti magyarázatai és a jel
zett hospitálások során szerzett tájékozódás alapján a hallgatók
február 3 tói április 29-ig próbatanításokat tartottak a fent nevezett
gyógypedagógiai intézetekben. Mindenik hallgató külön-külön 12
'próbatanítás tartására volt kötelezve, melyből ő a siketnémák-, 3
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a vakok- es 3 a szellemileg fogyatékosok oktatására szorítkozott.
1- Z L m oraí ’p n ybe vevő próbatanításokat zárt értekezletek
követtek, amelyeken a tanítási eljárás bírálata és a tanítási ered
mény minősítése ejtetett meg. Az összes próbatanítások befejezése
után a gyakorlati képzés kiegészítése céljából a vidéki gyógyp
intézetek tanulmányozására küldettek a hallgatók
A gyógypedagógiai képző hallgatóinak'tanulmányútja.
A m. kir. vall.- es közokt. miniszter f. évi 35028. sz. rendeleté
vel a gyógyped. képző jelenlegi 13 I. éves hallgatójának 50—50
koronát utalványozott a végből, hogy a siketnémák kecskemétitemesvári- aradi- es kolozsvári intézeteit, továbbá a boros/enő’i
gyógyped. nevelő- és foglalkoztató-, valamint a vakok kolozsvári
intézeteit meglátogathassák. A hallgatók ehhez hozzávették még a
siketnemak szegedi-, debreceni- és az egri intézeteit is, hogy azok
megtekintesevel is bővíthessék tapasztalataikat. Az ifjak május hó
2- an indultak el tanulmányútokra és 13-án érkeztek vissza. Április
-.9-en az izr. siketnemak budapesti orsz. intézetében hospitáitak
Valamennyi intézetben szeretetteljes fogadtatás és gazdag tapasz
talatszerzés volt osztályrészük. A közeli napokban több Ízben fognyozásáíT 15 felránduini az ottani siketnéma-intézet tanulmáSiketnémák magánvizsgálata. A siketnémák m. kir. áll.
intézetében f. évi május hó 27-én fognak a magánoktatásban
részesülő es magántanulókul beiratkozott siketnémák vizsgálatai
megtartatni, amikor is vizsgálatot tesznek az I. osztály tárgyaiból
Woif György-, a II. osztály tárgyaiból pedig Neugebauer Frigves
siketnema gyermekek.
, .... 'f izsgai. kiái1ítá1s - ,A siketnémák ungvári intézetének tanári
testn'ete a növendékek füzeteiből, rajzaiból, slöjd tárgyaiból és a
női kézimunkáiból a jövő hóban kiállítást rendez, mely jun. 13_20
kozott tekinthető meg. E kiállítást annak idején a siketnémákat
gyamohto ottani egyesület elnöke fogja ünnepélyesen megnyitni.
Alapszabály jóváhagyás Az északkeleti vármegyék siketnemáit gyamolitó-egyesület alapszabályait a m. kir. belügyminiszter jóváhagyta. Az egyesület székhelye Ungvár, célja T ü n g bereg-, ugocsa-, Zemplén- és máramarosmegyei siketnéma gyer
mekek kikepeztetese. Az egyesület elnöke gróf Sztáray Gábor
főispán, aleln ok Ben kő József apátfőesperes, előadó Scholtz Lajos
pénztáros Schulmann Adolf, jegyző Fáklya Károly, jogtanács
Popovics Miklós Az egyesületnek ezideig van 341 rendes tagja
évi 1 K tagdíjjal, 24 pártoló tagja évi 2—10 K tagdíjjal és 21
alapító tagja évi 10 korona tagdíjjal.

K Ü L F Ö L D I SZ E M L E .
Fogyatékosokról való gondoskodás Franciaországban.
A tiancia kepviselohaz előtt törvényjavaslat van, mely — mint már
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említettük - hivatva lesz arra, hogy a gyengeelméjüekről való
gondoskodást egyöntetűen szabályozza. A törvényjavaslat Bourneville dr. fáradozásának az eredménye s gondoskodni kivan a
fogyatékos elméjű gyermekek neveléséről, oktatásáról, hogy okét
mint hasznavehető polgárokat adja vissza a társadalomnak. A ló
szakaszból álló törvényjavaslat áttanulmányozása után azonnal
tisztában vagyunk vele, hogy ezen intézetek és iskolák szervezetei
a tanítók képzése, alkalmazása stb. a német minta szerint van
megalkotva; itt ott akad csak némi lényegtelen újítás minő pl. a
classes de perfectionnement és écoles de perfectionnement az
előbbi alatt a tulajdonképeni kisegítő-iskolákat, az utóbbi alatt a
zárt intézeteket értik. A dolog azonban megakadt, a javaslatot
még mindig nem tárgyalták le s ennek okát kutatva, meg is tálal
jukba vegyes pedagógiai lapokban és röpiratokban. ,
A franciák, eddig főleg zárt intézetekben (Bicetre), dolog
házakban, szegényházakban stb. gondoskodtak az ügyefogyotta
tói • még ma is nagyon sokan vannak, akik ezt az eljárást helye
sebbnek0 tartják az új törvényjavaslat intézkedéseinél, épen azért
ellenzik annak törvényre emelését s kemény kritikát gyakorolnak
a német intézmények fölött.
Többek közt vádolják a németeket, hogy rendszerük, mely a
degeneráltakat a társadalomba visszavezeti: bűn az emberiség
ellen. Azt mondják (a németek), hogy ezen égyeneket hasznos
munkás emberekké akarják előkészítem. Es vajon miből all az az
életre való előkészítés? Arról szó sincs, hisz ők (a nemetek; ma
guk hirdetik, hogy az iskola a bajt el nem tünteti, csak annak
társadalmi következményét (koldulás, züllés, prostitúció stb.) akarja
enyhíteni oly formán, hogy megtanítja őket bizonyos ismeretekre
és ügyességekre, mi által boldogulásukat s megeihetesuket biz osítja. Szóval egy kis mázt, egy kis kultúrát adnak a degeneraltakra
ami magába véve nem hiba, csakhogy ennek orvé alatt mint
sorvasztó mérget oltják be őket az emberiségbe. A franciak sze
rint nem a degeneráció a nagyobb baj, sokkal végzetesebb az
emberiségre nézve az, hogy a bajt átszármaztatjak az utódokra.
A német rendszeren alapult intézmények félreértett humanizmusból
bevezetik a degeneráltakat a társadalomba, ott megélhetést biz
tosítanak a számára, segédkezet nyújtanak nekik a csalad alapi ashoz s a degeneratio terjesztéséhez. Így aztán nem lesz ritka eset,
hogy egy anyának, aki az ujjain 8 ig nem képes számolni 10
gyermeke lesz, aki mind örökli a degenerációt, sőt atszarmaz atja
még számos utódra. Az új intézmény tehát akkor, mikor a leg
nagyobb és legkiválóbb eredményt véli elérni, vagyis mikor degenerált egyént keresetképesként vissza adja a társadalomnak, akkor
vétkezik leginkább az emberiség ellen. Ezt a francia nemzet erdekében megengedni nem szabad.
^ , ,
A degeneráltakról való gondoskodásnál nem csak az egyent
és a humanizmust kell tekintetbe venni, de érvényre kell juttatni
az emberiség magasabb általános érdekeit is. Ezt ez a törvény
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javaslatban érintett intézmények nem szolgálják, sőt azok ellen
törnek, épen azért követelik, hogy Franciaország és a francia nép
érdekére való tekintetből ezt az új intézményt ejtsék el.
A degeneráltakkal szemben célszerűbb a francia rendszer
mely zárt intézetben helyezi el őket, ahol többé kevésbé hasznos
tevékenységet is fejthetnek ki, de az emberi társadalomba nem valók.
Miután a Taygetos- és háremőr rendszer alkalmazását a
humanizmus meg nem engedi, a degeneráltakkal szemben csak egy
védekezési módja van az emberiségnek: az internálás. Ezt a
francia rendszer jól megoldja, azért a német szellemű javaslat
elvetését követelik.
*
Ezek után a döntés semmi esetre sem lesz könnyű dolog,
annál kevésbé, mert ezzel még nincsenek kimerítve az ügy ellen
zőinek az érvéi. De ha csak annyit érnek is el vele, hogy a szer
zett és az öröklött fogyatkozás ezentúl külön elbánás alá kerül,
ez magába oly eredmény lenne, aminek minden gyógypedagógus
és emberbarát csak örülne. A Regeneráltak kiválasztása, elkülöní
tése által munkánk minden esetre könnyebb és eredménye
sebb lenne.
A siketnémák berlini intézetének Walther halálával meg
üresedett igazgatói állását Wende Iiegnitzi igazgatóval, a porosz
siketnéma intézeti tanárok egyesületének elnökével töltötték be.
Német kartársaink osztatlan elismeréssel adóznak az intéző körök
nek, hogy a berlini intézet nagytekintélyű igazgatói állását oly
egyénre bízták, ki 26 évi fáradhatatlan szorgalmával, rendkívüli
szervező képességével, szaktudásával, páratlan kartársi szereteté'ml
méltó harcosává avatta magát ama nagy hatáskörnek, melyet a ber
lini intézet az összes német intézetek között visel. Wende kineve
zésével a beilini intézet úgyis mint központi intézet, úgyis mint
szaktanácsadó közeg s végül mint a német módszer fejlesztését s
kiépítését munkáló intézet minden követelmény teljesítésére termett
igazgatót nyert. (Blätter f. Tbst.-Bildung 1909.—5. sz.)
Zenélő siketnémák. (Blätter f. Tbst.-Bildung 1909.—5 s z )
Néhány hónappal ezelőtt azt a különös hirt hozták a német lapok
hogy a newyorki „Fanwood“ nevű siketnéma intézetben zenekart
létesítettek. 10 12 növendékkel sikerült hosszas gyakorlás után a
fúvó hangszerek, nevezetesen a trombiták, sípok és fuvolák keze
lését elsajátíttatni. Ezekből zenekart alkottak, melyet később kis és
nagy dobosokkal kiegészítettek. Hónapokig tartó tanítás után az
összjátéknak és rhythmusnak oly magas fokára emelkedtek, hogy
méltó ámulattal hallgatták őket a meghívott vendégek.
Ezt a hírt valószínűtlennek tartották a laikus olvasók, de még
a szakemberek is. Ámde Larsen kartárs, ki kevéssel azelőtt meo-látogatta a newyorki intézetet, igaznak mondja az újságok hírét.&
Az intézet növendékei katonai szervezettel bírnak. A nagyobb
növendékek altisztekként szerepelnek; az oktatók pedig a tisztek
Utóbbiak közül az igazgató tábornoki, a tanár ezredesi címet visel!
Úgy a növendék, mint a tanár egyenruhát hord. Ezt a katonai
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szervezetet azért tartja szükségesnek az intézet igazgatója, hogy a
490 gyermekből álló seregét minden különösebb nehézség nélkül
fegyelmezhesse.
E katonai berendezés hozta létre a zenekart is, melynek esz
ménye azon tapasztalatban gyökerezik, hogy hallási maradvánnyal
biró siketek különös élvezetet találnak erős zörejekben, hangok
ban. Mindazok, kik kedvvel halgatják a zenét, a newyorki intézet
ben ebben kiképzést nyernek. Elsőben is dobolni tanulnak, később
fuvolázni, majd trombitálni. Mesterük hetenként egyszer megláto
gatja őket. Kezdi a gyengébbekkel, illetőleg a kezdőkkel olyképen,
hogy apró, könnyű szólamú darabokat lekottáz a táblára, azt maga
elfujja, hogy a növendék a fogásokat szemlélhesse, azután pedig
eljátsza a kis müvésznövendékkel. A végleges begyakorlás a gyer
mek további gondja. Pokoli lárma dühöng ilyenkor a pincében,
mely a buzgó gyakorlatozók kijelölt helye.
Hogy mily hallási képességgel bírnak e siketnémák, azt Larsen meg nem állapíthatta. Egy dán zenetanító azonban úgy véle
kedik, hogy a hallási maradványnak oly fokúnak kell lennie, hogy
a növendék maga legyen képes a létrehozott hangokat ellenőrizni.
Ezzel szemben az intézet alkalmazottjai azt mondják, hogy a leg
csekélyebb hallási maradvánnyal rendelkező gyermekek is felvétet
nek a zenekarba.
Természetes, hogy a newyorki zenekar csak az intézet sző
kébb körű céljait szolgálhatja. Minden nap, valahányszor a kis
katonák nagy olvasótermükben csoportokba gyűlve ebédre vagy
lefekvéshez indulnának, megszólal a zene; a terem közepén áll 7
muzsikus (3 kürtös, 3 kisdobos és egy nagydobos), kik ilyenkor
oly nagy zajt csapnak, hogy a falak rengenek. Hasonlóképen elma
radhatatlan a zene, ha a növendékek játszótereikben ezredeseik
vezetése mellett nagyszabású katonai gyakorlatokat tartanak.
Megjegyezzük végül, hogy Budapesten is a siketnémák inté
zetének egy volt leánynövendéke, ki ezidőszerint a polgári iskolát
látogatja, az előirt kötelező tantárgyak alapján zongorázni is tanul.
Sőt legutóbbi kitűnő iskolai bizonyítványában még énekből is
nyert osztályzatot. Nem azért mintha tényleg énekelni tudna, hanem
— mivel tanárnői kijelentései szerint az elméletét dicséretesen érti.
A siketnémák temesvári intézetének is volt olyan leánynövendéke,
aki magán utón nagy gyakarlottságra tett szert a zongorázásban.
A számtantanítás a kisegítő iskolában. A „Zeitschrift,
für die Behandlung Schwachsinniger“ című szaklap ez évi 1 és 2 3
füzetében igen érdekes és tanulságos cikk jelent meg a fenti
címen Horrix Hermann, a düsseldorfi kisegítő iskola igazgatójá
nak tollából. A cikk sok oly fejtegetést, sőt nagyobbrészt gyakor
lati kidolgozásban bemutatott elvet tartalmaz, mely azon nehéz
ségekre vonatkozólag, melyekbe a gyengetehetségü gyermek útonútfélen a számolás alkalmával belebotlik, tájékoztat és oly eljárá
sokra hivja fel figyelmünket, melyekkel céltudatosan dolgozva, —
a gyengetehetségü gyermekeknek ezen legnehezebb tantárgyánál
is — elég szép eredményeket érhetünk el.
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Előre bocsátja a minden szakember előtt tudott tényt, hogy
a gyengetehetségü gyermekeknél az összes képességek közül Iegtöbbnyire a számérzék, illetve a számolási képesség van legkevésbbé
kifejlődve. Ezért aztán a leggondosabb munkát igényli a számtan
oktatás a gyengetehetségüek iskoláiban.
Mint a gyengetehetségüek tanításánál általában úgy itt is és
itt különösen a leghathatosabb szemléltetés szükséges, mert még így
is szinte képtelen az ily gyermek nagy számokkal és főképen sok
számmal dolgozni.
Gyengetehetségüek iskoláiban a számtanoktatás főelveiként
a következőket hangoztatja:
1. A számnagyságoknak és számolási műveleteknek lehetőleg
világos és minden oldalról való szemléltetése mindenféle ezt szol
gáló eszköz igénybe vételével.
2. Folytonos gyakorlása a számok, valamint a számművele
teknek is, minden eszköz igénybevételével, bármily kicsinyesnek
lássék is az.
3. A fejbeli számolás korlátozása az 1—200-as és könyebb
esetekben a 200—1000-es számkörökben.
4 Legyünk tekintettel a gyakorlati életre már az ezáltal nyúj
tott közvetlenebb szemlélhetőség miatt is, és pedig már az első
számfogalom nyújtásakor és végig az oktatás egész vonalán. Min
den oly feladatot küszöböljünk ki szigorúan, mely az egyszerűbb
életviszonyoknak nem felel meg, mert a gyengetehetségű nö
vendék jövő élete csakis egyszerűbb viszonyok között folyhatik le.
Különös figyelmet ajánl az 1—10 terjedő számkörben való
számoltatásnál, mert (amint az köztudomású is) ha a tanulók e
körben biztosságra tettek szert, úgy alapos reményünk lehet, hogy
a nagyobb számkörökben is tudnak majd számolni.
Minden szemléltetési eszköz jogosult, ha az a célt szolgálja
és ha ügyesen és célszerűen használjuk fel; mert ép oly hiba
volna, ha akár az egyik, akár a másik eszközt nyilvánítanék ki
kizárólagosan jónak, mint a mily hiba volna az oktatónak bizo
nyos módszert előírni. Aki az ujjak használatával gondol célt érni
ám használja; de minden esetre gondoskodnia kell, hogy a nö
vendékek idejekorán leszoktassanak annak örökös használatáról.
Aki bábok, golyók, pálcikák, kockák stb. segítségét látja szüksé
gesnek, használja azokat. Épúgy nem lehet hibáról beszélni, ha
valaki számképeket használ a számtantanításnál. Azt mondja Horrix, hogy voltak növendékei, kik az ujjakkal való számolásnál
semmire sem mentek, de a pálcikákkal egész szép eredményre
jutottak. Az ő hosszú működése alatt sok tapasztalatot szerzett
megfigyelései alapján és ezen tapasztalatok alapján az a vélemény
kristályosodott ki, hogy mégis legtöbb és legszebb eredményt a
számképek használatával érhet el az oktató. Anélkül, hogy ezt
bárkire ráoktroálni akarná, figyelmébe ajánlja minden oktatónak
a számképekkel elért eredményeket. E módszer által éléit szép
sikerek okát is keresi és abban véli feltalálni, hogy mint minden
szemléltető oktatásnál annál élesebben és maradandóbban vésődnek
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a gyermek leikébe az illető tárgy lényeges és véletlen benyomá
sai, minél több oldalú a szemléltetés, vagyis ha nemcsak a látás,
hanem a szaglás, a tapintás érzékei is belevonatnak az érzékelésbe,
ép úgy a kezdő számtanoktatásnál is, ha csak az ujjak, pálcikák
stb. segítségéve! szemléltetünk úgy csak a számképzetet vesszük
igénybe a számfogalmak megértéséhez, míg ellenben, ha határo
zott és állandóan egyforma számképekkel dolgozunk, a számkép
zet mellett még a forma (alak) érzéknek is juttatunk segítő szere
pet. Azt mondja Horrix, hogy hosszas működése alatt igen sok
olyan növendéke volt, kiknek eleinte abszolúte semmiféle szám
képzetük nem volt, e számképek segítségével azonban úgy dol
goztak, hogy a helyes feleletet fomaérzékük segítségével adták
meg és ezt úgy sikerült elérni, hogy állandóan egyforma szám
képeket használt. (A kettőt mindig egy pont a másik alatt g ;
a hármat mindig így szemléltette go stb.)
Az alapvető számtanoktatás legfontosabb feladata az, hogy
a tanuló a 10-es számkör minden egyes számmennyiségét kellő
leg felfogni tudja és ezen számok, jobban mondva mennyiségek
egymás iránti viszonyait alaposan ismerje.
Kezdődik e renkívűl fontos munka az „egy“ és a „több“
helyes megkülönböztetésével. Tudnia kell a tanulónak, mi a több.
Azután az „egy“ és „kettő“ megkülönböztetése következik.
Itt igen érdekes módon, a legfinomabb részletekig kidolgo
zott menetet mutat be. Tér szűke miatt csak nagyjából, a lénye
gesebb részt óhajtom itt közölni. Pl.: mivel a „meg“ fogalma kez
detnek nehéz, az oktató folytonos szemléltetés közben térbelileg
különíti el az egységeket, pl.: így:
1 alma a pádon, 1 alma a kezemben;
1 kocka a kezemben, 1 kocka a zsebemben ;
1 palavessző itt, 1 palavessző ott stb.
Azután előkészíti a „meg“ fogalmát két különböző dolognak
összetevése által:
1 fiú meg 1 leány;
1 tanár meg 1 növendék;
1 palavessző meg 1 könyv stb.
Két egyforma tárgyat vesz elő, melyek térbelileg egymástól
távolabb vannak (a tanár is, gyermekek is beszélnek):
1 alma és még 1 alma;
1 fiú és még 1 fiú ;
1 könyv és még 1 könyv stb.
A tárgyakat összeteszi. A tanulók a tárgyakat mutatva, vagy
kézbe véve felelnek:
1 alma meg 1 alma stb. •
Most a tanár 1 tárgyat pl. almát tesz az asztalra. A tanulók
azt mondják: 1 alma. Azután ismét hozzátesz egyet s a tanulók
mondják : és még 1 alma. Most a tanár összetolja a 2 almát és
mondja, mialatt a kezét végighúzza a tárgyakon : 2 alma.
Azután több különböző és több egyforma tárgyat tesz elébök és felszólítja a növendékét, hogy 1 almát és még 1 almát, 1
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golyót és még 1 golyót stb. tegyen egymás mellé. A tanuló pe
dig, mikor a 2 tárgy a kezében van, azt mondja; 2 alma,
2 golyó stb.
H a most már a tárgyak tetszésszerinti számából 2-t elvete
tünk a nélkül, hogy csak egyszer is tévednének, úgy a tanulóknak
meg van a helyes fogalmuk a kettőről.
Hogy most megtanulja a gyermek, hogy csak két egyenlő
tárgy adja a „2“ fogalmát, 3 almát, 3 golyót stb. teszünk elébe
és felszólítjuk, hogy kettőt vegyen el belőle. Előfordul majd, hogy
egyik-másik növendék 1 almát meg 1 golyót vagy másmilyen
különböző tárgyat vesz fel, de csakhamar feltalálja magát, ha
közbe szól a tanár, hogy ez így nem ér semmit, pl. ily felkiál
tással : „Ah ! nem jó !“
Most azután következik a számképnek emléztetése.
Megjegyzendő, hogy itt főképen a számkép emlékbe vésődéséről van szó és nem a számképekkel való számolás módsze
réről. Erre vonatkozólag Horrix egy külön munkát írt „Zahlenbilder“ cím alatt.
Ebből a rövid menetből is látható, hogy mily gondosan
kezeli és mily figyelemre méltóan halad fokról-fokra, a gyengetehetségű gyermek egész lelki világát, gondolkozását a legfino
mabban is megfigyelve, a tiszta fogalom nyújtás, a számmennyi
ségek helyes felfogása felé. Hasonlóan halad tovább a „3‘‘, a „4"
stb. ismertetésénél, mindig a ,dolog természetéből folyó széle
sebb alapon. (Közli: Karnay Árpád).

VEG YES.
Gyengeelméjüek emlékezőtehetsége. Witzmann dr. a biedermannsdorfi intézetből egy gyengeelméjű gyermeket mutatott
be, kinek emlékezőtehetsége valósággal tüneményszerű. A gyermek
az ezeréves kalendáriumot annyira ismeri kívülről, hogy a 2000
évig minden elmúlt és jövendő dátumot ismer, tudja, hogy mely
napra milyen név esik, stb. s minden kérdésre a legcsekélyebb'
habozás nélkül azonnal megfelel. A gyermekről már az iskolában
megfigyelték, hogy nagyon gyengeelméjű, csecsemőkorában tagrángásai voltak s szemét forgatta. Semmire sem tud logikusan s
összefüggően válaszolni, de emlékezőtehetsége csodálatos. Íme
egy kis kivonat a kérdésekből és feleletekből: Milyen nap volt
1907. október 3-án? Csütörtök. Milyen név. Candidus. 1808. június
4-én? Az 1808. szökőévnek junius 14 ike keddre esett. Milyen
név. János. Mikor lesz 1917-ben hamvazószerda? Február 21-én.
1924-ben meddig tart a farsang? 58 napig. Mikor lesz husvét
1929-ben? Március 31-én. Mikor lesz 1923-ban Urunk menybe
menetele? Május 10 én stb.
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Ez alkalommal Franki Hochwart orvos egy tízéves gyermekről
emlékezett meg, aki viszont majd az egész vasúti menetrendet
kívülről tudta. Ezek az esetek is bizonyítják, hogy a gyengeelmejüek agya bizonyos irányban bámulatosan ki van fejlődve.
A szemorvosok egyesülete által kiküldött vakságügyi bi
zottság tagjai, névleg: dr. Szily Adolf, dr. Imre és dr. Scholtz
szemorvos urak a következő kérelemmel fordultak a központi
statisztikai hivatal főnökéhez, dr. Wargha Gyula min. tanácsos,
igazgatóhoz.
„Méltóságos Urunk! Alulírottak, mint a magyarországi szem
orvosok egyesülete által kiküldött vakságügyi bizottság tagjai, azon
tiszteletteljes kéréssel fordulunk Méltóságodhoz, méltóztassek lépe
seket tenni az iránt, hogy az 1910-ben tartandó országos népszámlálás alkalmával a vakságban szenvedő lakosok összeírásakor
olyan statisztikai adatok gyűjtessenek, amelyek alkalmasak arra,
hogy belőlük Magyarország vakjainak számáról és főkép a vak
ság okairól tiszta képek legyenek nyerhetők.
Ezen kérésünkkel Méltóságodhoz egyesületünk megbizásábó
fordulunk; tagtársaink velünk együtt hivatásuknál fogva legközelebb
ről látják azon testi és lelki szenvedésekkel súlyosított nyomort,
melyben hazánknak vaksággal sújtott lakosai sínylődnek. Egyest!
létünk feladatául tűzte ki, hogy minden rendelkezésre álló eszköz
zel küzdeni fog a vakság ellen; a küzdelem célja, elhárítani azon
megvakulásokat, amelyek elháríthatok. Ezen törekvés sikerességé
nek első alapfeltétele, hogy megismerjük egyrészt a gyógyítható
vakságban szenvedőknek számát, másrészt tudomást szerezhessünk
azon betegségekről és egyéb tényezőkről, melyek az ország kü
lönböző részeiben a megvakulásokat előidézik. Mindezeket pedig
egy gondosan előkészített és minden részleteiben kidolgozott
népszámlálási statisztikai adat gyűjtés révén reméljük elérni.
A vaksági viszonyokra kiterjedő egyöntetű statisztikai össze
írás szükségét más államok szakemberei is élénken érzik, minek
tanúságát adják az egységes nemzetközi vaksági statisztika érde
kében időközben megalakult nemzetközi bizottság munkálatai is,
amelynek idecsatolt dolgozatait az 1908. év folyamán Méltóságod
szíves engedelmével alkalmunk volt személyesen Méltóságodnak
bemutatni. Ez alkalommal bátorkodunk Méltóságod figyelmet fel
hívni ezen nemzetközi bizottság 1908. évi október hó 7-en Prá
gában tartott értekezletén hozott határozataira is, melyek szerint a
bizottság a vakok összeírása érdekében az egyes kormányokhoz
előterjesztést fog tenni és megkeresi a genfi statisztikai intézetet
az iránt, hogy ezen statisztikai összeírás végrehajtásának kérdését
napirendjébe felvegye.
Szerény véleményünk szerint a népszámlálási összeírás leg
célszerűbben oly módon és bizonyos kevésbbé lényeges változ
tatásokkal oly kérdőívek alapján lenne legsikeresebben megejt
hető. amilyeneket az említett bizottság tárgyalásain javaslatba hozott.
Azon kérelemmel, hogy a vaksági statisztika ügyét a huma-
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nítás és közegészségügy érdekében hathatós támogatásában ré
szesíteni kegyeskedik, maradunk Méltóságodnak őszinte tisztelői.“
Siketnémák tolmácsolása. A siketnémák budapesti m. kir.
a ' im f„zf í:nel< tanarai körül a f. évben siketnémák kihalgatásánál
szakerto-tolmacskent szerepeltek: Istenes Károly január 20-án és
22-en a pestvideki törvényszék-, Michels Fülöp február 9-én a budav/li(ke v 6?1 -|á,;asbírósáS-, Szabady Géza március 16-án a budah,,d n!
vÜ f ' ]T asbírÓsá£-’ Puha Lászió március 18-án a
?
f mui ' c ■,i<er ti »-'ai;ásbírósá8 -. Medgyesi János április
, f?
r u P w 1.. a ..‘ r,endorseg főkapitánysága-, május 5-én a
budapesti büntető törvényszék-, Derbész Bertalan április 10-én a
budapesti büntető törvényszék-, Kegler Ferenc pedig április 28-án
a budapesti kir. büntető járásbíróság előtt.
, Slk®tnémák kihallgatásáért járó díj. Az illetékes hatóságok az eddigi gyakorlat^ szerint különböző dijakat állapítottak meg
a siketnemak kihallgatását teljesítő szakértő-tolmácsoknak. A b u d i
pesti kir. büntető törvényszék vádtanácsa a szakértői díj rendezé
sere vonatkozólag f. évi március 29-kelt 5431/1909 és 1625 1909
számú végzésé kimondja, hogy a kihallgatáshoz szükséges ilyen
közvetítés figyelemmel arra, hogy a 62942/1873. S. M. n. rendelet
csak egyik elő nyelvről másik élő nyelvre való tolmácsolásról intézkedik, figyelemmel továbbá különösen arra, hogy az ilyen közbenS
° lya!? kulonos képzettséget igényel, amilyen képzettséggel
rendelkező egyen az egesz országban sem sok van, nem tolmá
csolásnak hanem szakértői közreműködésnek tekintendő, s a nyo
mozó hatóság az 1902. évi december 26-án kiadott 39350/902
f- Mre" deIettuel közölt 137000/902. évi belügyministeri rende
let szellemében határozott- akkor, midőn N. N. .
részére
helytelenül tolmács díjnak nevezett s valóban szakértői díjként
ie,í n? T
°
í .á,IaPífott me& annál inkább, mert a most idé
zett belügyministeri rendelet 15 §. az ilyen rendkívüli szakértelmet
Igénylő működésnek magasabb díjazását kifejezetten megengedi
Gyengetehetsegű gyermekek felvétele. A budapesti állami
gyógypedagógiai nevelőintézetben az 1909/10 tanév elején több
r f y üresedik meg. Ezekre a helyekre olyan gyermekek vétetnek
tel, akik az elemi népiskolában gyengébb képességeik miatt sike
resen nem oktathatók. A nagyméltóságú m. kir. vallás és közokta‘ r " ériKKmí1-02, dmzetí kérvér,yek benyújtásának határideje
AIkotás3m 53.)ebb tajckoztatást ^
az intézet igazgatósága. (I.,
,, .. Szür,*dei tanfolyam. A nagyméltóságú vallás és közokta
tásügyi ministerium 1909. évi április hó 19-én 44946. szám alatt
kelt rendelete ertelmeben a gyengetehetségü tanulók kisegítő-iskoaiban, ,mukodni óhaltó famtók és tanítónők részére a f. évi nyári
A f , ö 'e>\geíehetségüek oktatásában képző tanfolyam
köchk ^ tanfolyam lunius hó 28-ikától számított 5 héten át mű-
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... , E tanfolyamra 20 okleveles népiskolai tanító és tanítónő véte
tik tel es pedig első sorban azok, akik oly városokban működnek,
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amelyekben kisegítő-iskola felállítása már előkészítve van, avagy a
lakosság száma, illetve a gyengetehetségüek számaránya folytán ily
iskolák felállítása indokolt.
.............
A tanfolyamra felvett halgatók lakás és teljes ellátásban része
sülnek a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő intézetben.
A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministériumhoz címzett egy
koronás bélyeggel ellátott kérvények a tanítói oklevél csatolásával
legkésőbb 1909. május hó 20-ig alulírotthoz küldendők. Budapest
(1. Alkotás-u. 53.) 1909. évi április hó 28. Berkes jános igazgató,
szakt. előadó.
Siketnémák felvétele. A siketnémák budapesti m. kir. állami
intézetének 1. osztályaiban a jövő tanévre 30 új növendék számára
van üresedés. Felvételt nyernek első sorban a székesfővárosban
és a szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma-, részleges hallás
sal és némi beszédmaradvánnyal bíró, előrehaladottabb korban
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés idejére eltar
tási és úti segélyt kaphatnak az intézettől. Másodsorban az ország
távolabbi részeiből is felvétetnek oly hasonló fogyatékosságban szen
vedő gyermekek, akiknek eltartási díjait egészben, vagy részben
biztosítják a hozzátartozók, vagy akik némi segélydíjra érdemesek.
Felsőbb osztályokba való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklő
dőknek díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet Vili.
Mosonyi-u. 8. sz. alatt működő igazgatósága.
A magyar gyermektanulmányi társaság évi közgyűlésé
április hó 29-én tartatott meg a Ferenc József Tanítók Házában.
A közgyűlést Teleki Sándor gróf nyitotta meg, a társaság műkö
désének méltatására irányuló lelkes szavakkal. Jablonkay Béla a.
titkári jelentést, Ranschburg Pál a kisérleti szakosztály jelenteset,
Nagy László pedig az adatgyűjtő szakosztály és a szolnoki fiók
kör jelentését olvasta fel. Mindezeket a jelen voltak egyhangúlag
tudomásul vették. Következett ezután Perényi József pénztári jUentése és az 1909. évi költségvetés megállapítása. A számvizsgáló
bizottság jelentése alapján a pénztárosnak a felmentvény megada
tott. Az 1909. évi költségvetés bevételeinek összege 7174.99 koro
nában, a kiadások összege pedig 8107'22 koronában állapíttatott
^ Utolsó tárgya volt a közgyűlésnek a tisztikar megválasztása.
Egyhangú felkiáltással nagyobbára ugyanazok kerültek a társaság
élére, akik már korábban is ott állottak. Náray-Szabó Sándor mimsteri tanácsos úr nevét ismételten az elnökök között találjuk. Berkes
János, Borbély Sándor, Éltes Mátyás, Herodek Károly, Istenes Ká
roly, Klis Lajos, Medgyesy János, Ranschburg Pál, Sarbó Artúr,
Martin Gyula, Rejtő Sándor és Váradi Zsigmond pedig a többek
között a választmányi tagok sorába kerültek. A gyógypedagógiai
oktatásügy munkásai mint látjuk, elég szépen vannak a társaság
ban képviselve. A közgyűlést választmányi gyűlés követte.
^
Kiállítási siker. Hazai gyógypedagógiai intézeteink közül
azok, amelyek készítményeikkel résztvettek az 1908. évi londoni
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magyar kiállításon, mindannyian aranyérmet és díszoklevelet nyer
tek killítás rendezőségétől.
Siketnémáb felvételi körzetének kiterjesztése. A m. kir.
vall. és közokt. minister f. évi január hó 12-én kelt, 152592.—1908
számú rendeletével kimondotta, hogy amennyiben a siketnémák
budapesti m. kir. áll. intézete az 1904. évi 11158. számú rendelet
tel kiadott körzetbeosztásban megállapított érdekeltségi körön belül
nem biztosíthatna elegendő számú növendéket: az egész ország
területéről^ segély mellett is vehet fel növendékeket. E rendelet
utasítja végül a vidéki siketnéma-intézetek igazgatóságait, hogy a
vezetéseik alatt álló intézetekbe fel nem vehető, de tanításra
alkalmas folyamodók kérvényeit minden évben julius hó 15-ig
küldjék be a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsához.
Kitüntetés. O Felsége a király özvegy lovag Wechselmann
ignacne urhölgynek a közjótékonyság terén szerzett kiváló érde
meiért a másodosztályú Erzsébet-rendet adományozta. Hogy e
kitüntetés valóban igazi érdemeket jutalmazott meg, azt mi gyógy
pedagógusok tudjuk legjobban.
„A szellemileg fogyatékosok védelm e1 cím alatt „Nép
művelés“ f. é. februári száma cikket közölt Fűrj Pál tollából. A
cikk foglalkozik a szellemileg fogyatékosok statisztikájával, leírja a
fogyatkozás feltűnőbb formáit, vázolja az ügynek hazai történetét,
majd pedig rámutat azokra a hiányokra, amelyek a szellemileg
fogyatékosok védelme körül észlelhetők s kutatja azokat a módo
zatokat, amelyekkel ügyük előbbrevihetőbb lenne.
Lapunk jelen száma némi késéssel jelenik meg, amiért
olvasóink szives elnézését kérjük.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909.
évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküidötték: Szabó Imre
dr. Budapest 10, Gruber Sándor dr. Budapest 10, Simon József
Budapest 10, Fodor Anna Budapest (V4 évre) 2 K 50 f Kossovits József Budapest 10 K.
Budapest 1909. április 8.
A kiadóhivatal nevében:

Éltes Mátyás,

pénztáros
Vili., Mozsonyi-ufca 6.

Szerkesztői üzenetek.
N. P. Kolozsvár. A közleményt tárgyhalmaz miatt, sajnálatunkra kény
eiének voltunk megrövidíteni. - Istenes Károly. Cikke jelen számunkból
Kiszorult, de a jövő szám hozni fogja. Kérelem. Kérjük olvasóinkat és elő
fizetőinket, hogy akar az intézetekre vonatkozó rövid ismertetést, akár a fogya
tékosokat érdeklő mozgalmakat velünk közölni szíveskedjenek, hogy hű képét
nyújthassuk a hazai gyógypedagógiai oktatásügy állapotának.
Bichler 1. nyomása, Budapest, III., Lajos-utca 91. szám.

