
Nagyméltóságú Minister Úri 
Kegyelmes Uram I

Excellencziád kegyes volt csekélységemet, a f. évi március 
hó 30-ától április hó 4-éig tartott — s a vakok sorsának javítására 
irányuló nápolyi nemzetközi Congressusra, a magyar kormány 
képviseletében kiküldeni.

Van szerencsém a Congressus lefolyásáról — és a tárgya
lásoknak eredményéről, a vakok olaszországi intézeteiről — vala
mint azon benyomásaimról, miképen lennének a tett tapasztalatok 
hazai oktatásügyünk fejlesztése érdekében érvényesíthetők, az aláb
biakban megtenni tiszteletteljes, lehetőleg rövidre fogott jelenté
semet.

A Congressus, március hó 30-án az aostai herceg által, a 
király mint a Congressus fővédnöke képviseletében, a városi kép
viselőtestület, a szervező bizottság, a külföldi államok képviselőinek 
és az érdeklődő közönségnek jelenlétében nyittatott meg. Elnökül 
Vitali, a vakok milánói intézetének igazgatója választatott.

A szokásos megnyitó után, az elnök megemlékezett arról, 
hogy éppen 100 éve annak, hogy a vakok ügye Franciaországban 
felkaroltatott és Valentin Haüy volt az, aki e tekintetben hathatósan 
működött közre! Főleg pedig a legalkalmasabb Írásbeli művelő
dési eszközt, a Braille-féle pontrendszerü írást köszönjük a vak 
franciának, miért is hálásan kell erről megemlékeznünk.

I. TÁRGY.

Az első tárgy, mely megvitatásra került, a következő volt:
Mely gondoskodásban kell a vakokat főleg gyermekkorukban 

részesítenünk, különös tekintettel érzékszerveikre, hogy jövendő ér
telmi nevelésük fejlődjék és a látókét megközelítse. Előadó Dr. 
Treves volt a kísérleti pedagógia tanára Milanóban.

Bevezetőleg azt fejtegette, hogy a vakok oktatásánál köve
tendő alapelvek, az általános nevelési alapelvektől nem teljesen 
eltérők. De mivel a vak a külvilágról s annak ezerféle dolgairól 
és alakjairól egészen más felfogással bír, különleges kell, hogy 
legyen kiképzése is.

A vakok nevelésénél, első sorban az érzékszervek kiművelé
sére kell törekednünk, és a legkülönbözőbb alkalmakat kell meg
ragadnunk arra, hogy a külvilággal érintkezésbe léphessenek; mint-
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®§y pótolva a sors mulasztásait. Első sorban, a tapintási érzék 
igényel különös ápolást. Csak igy érhetjük el a vaknál, az ép ér
zékszerveknek megfinomodását — illetve azok nagymérvű alkal
mazkodását, amely igen gyakran meglepően fejlődik és helyet
tesíti a látást A vakok különlegességei az oktatásnál mutatkoz
nak, s ezen különlegességek kiegyenlítése feladatunk. Miért is a 
tanításnak fontos feladatát képezi az igen élénk — és gyakran 
hátrányos képzelődő tehetséget helyesbíteni, amennyiben az hely
telen irányban nyilvánulna. Ez, a reális szemléltetés útján történik, 
mint ahogy ez Frőbel és Pestalozzi alapelveiben nyer kifejezést 
és különösen a németországi steglitzi és königsthali vakok előké
szítő osztályaiban, gyakorlatilag eredményesen megvalósíttatik az
által, hogy a vakok önműködését, szemléltető — majd construktiv 
módon megindítja. Ez az egyetlen mód, mely úgy a látót, mint a 
vakot, valódi megértésre és egyéni működési hajlamának szabad 
nyilvánítására vezeti. Emellett azon irányban kell odaadással tanul
mányokat és rendszereket megállapítanunk, amely oldalról a vakok 
még képezhetőknek mutatkoznak.

Előadó további tárgyalása folyamán tudományos rendben és 
indokolva érinti azon pontokat, melyekben a vakok oktatásának 
a látókétól különböznie kell. Első sorban rámutat megfelelő szem
léltető eszközök megválasztásának szükségére. Itt utal Kunz igaz
gató (lllzach) kitűnő földrajzi és természetrajzi dombornyomáséi 
képeire, valamint ugyanennek jól átgondolt methodikai programm- 
jára, mely az 5—6 éves tanidőre megállapíttatott s melyből az 
első évek anyaga arra szolgál, hogy a vak lelki és természetadta 
képességei helyesen és teljesen kihasználtassanak. A tanítás mellett 
naponta több órán át a vak physikai nevelésére fordítandó gond. 
Panaszolja előadó, hogy még igen sok oly tanszer van a vakok
nál alkalmazásban, mely alig különbözik a látóknál használtak
tól; ami annyiban veszélyes, mert sok oly dologról beszéltetünk 
velük, melyekről nincs helyes fogalmuk és pedig azon okból, 
mert a szemléltető eszközök nem a vakoknak alkalmas tapintható 
módon szerkesztettek, vagy mert az intézetek ily eszközökkel egy
általán nem rendelkeznek. Fontos e részben, hogy az 1907-ben 
Hamburgban tartott német tanítói Coogressus által felállított köve
telmények teljesíttessenek: hogy szükséges speciális és jól meg
választott szemléltető eszközök szaporításáról gondoskodnunk. A 
tanerőket illetőleg bebizonyosodott, hogy a legjobb módszer mel
lett is, külön szakképesítéssel kell birniok.

Tudnia kell a tanítónak, mit kell tanulóitól követelnie.



Ami az érzékszervek élettanát illeti, kiemeli Treves, a syn- 
thétikai tapintó érzék mellett, a belső tapintási érzések jellegzetes 
sajátságait; az izomérzés és szótagolási érzések jelentőségét a 
beszédnél és éneklésnél. Az izomérzés módszeres fejlesztésének 
szükségét hangsúlyozza, mint amelyeknek különös értéke van 
nagyon nagy tárgyak elképzelésénét, mint épületek, oszlopok, nagy 
távolságok, melyek nem tapinthatók s nem foghatók fel kézzel, 
csak abstractió és nagyobb méretekre való átvitel útján.

Dr. Treves ez okból a következőket gyakoroltatta vak gyer
mekekkel :

a) A kar bizonyos mozgásait, az alkar hajmásával.
b) Távolsági gyakorlatokat (különböző távolságait a kéztőnek 

a fejtől) lemérésekkel és vezényszóra gyakorolva.
c) Egyenes és görbe vonalakat, méreteik és irányuk szerint 

értékelve; vízszintes és függőleges vonalak képzését, hosszúság 
szerint. Négyszögek, derékszögek, háromszögek, körök rajzolását. 
Ilyen szemléltető megnevezések, — melyeket azelőtt a vakokkal 
nem voltak képesek megértetni, — elsőben eredeti nagyságban, 
később nagyobb méretekben is megértethetők a vakokkal.

Arról van most szó, hogy a jelzett módszerek oly irányban 
fejlesztessenek, hogy a vak fokról-fokra megismerkedjék a moz
gási, nagyságbeli és távolsági képzetek mentői nagyobb mennyi
ségével ; melyeket értékelni, megállapítani azon szóbeli jelzésekből 
kell, melyeket a látóknál használunk.

A kézimunkákhoz szükséges tapintási képesség, mely ipari 
munkáinál megélhetésre van hivatva a vakot képesíteni, különösen 
fontos. Ennek is az izomérzés fejlesztése képezi alapját.

II. TÁRGY.
Mely tantárgyak azok, melyeknek az elemi iskolai tananyagra 

szorítkozva s megelőzve a speciális ipari, művészeti és szakmabeli 
oktatást, leghathatósabban elősegítik az ifjú vakok elmebeli fejlő
dését? Melyek ezen oktatási fokon a legcélszerűbb foglalkozások 
az iskolán kívül és milyen mérvben vehetik azok a tanulók idejét 
igénybe ?

(Tárgyaltatott dr. Romagnoli Massai (Toscana) tanár, a bolognai 
vakok intézetének volt tanulója által).

Utal arra, hogy most készülnek a törvények, melyek az elemi 
oktatásra vonatkoznak; miért is, ezidőszerint a tanítók részéről tehe
tők még javaslatok, melyek az illetékes hatóságok által felülvizs
gálhatók és esetleg a vakok oktatásánál érvényesíthetők. A siket-

2 i *

Jelentés a vakok ügyében tartott nápolyi nemzetközi Congressusról. 293



2 9 4 Dr. nárai Náray-Szabó Sándor

némák oktatása terén Olaszországban nagy a haladás, ami a vakok 
oktatásánál, sajnos, még nincs meg. A siketnémák tanítói részéről 
évek óta szakbeli képesítés követeltetik; míg a vakok tanítóira 
vonatkozólag ez még nincs törvényesen előírva, bár kívánatos 
lenne.

A vakok iskoláira nézve különösen fontos, jellegzetes szakok 
a következők:

1. A szemléltető oktatás, melynek a tapintásból kell kiindul
nia. Itt az ideje, hogy a vakot, annak különleges módja szerint 
kezeljék. A szemléltető oktatás érdekében folytatott szenvedélyes 
harc, nagy változást idézett elő a vakok oktatásában és pedig nem 
fontoskodó értelemben, hanem nagy vonású és fontos elvek tekin
tetében.

2. A geometria, a szemléltető alaktan, első és főfontosságú 
dolog a vakok oktatásánál. Az elemi alapformák pontos ismerete 
alapvető fontosságú az elvont dolgok ismeretéhez; és pedig úgy 
a vakok iskolájában, mint a későbbi életben. A geometriai alakok 
a gyakorlati életben sokszor használatosak és értékesíthetők. Ha a 
tanulók sétálnak, tudniok kell hová mennek. A célt meg kell velük 
ismertetni, s útközben sok gondolkodni valót kell nekik feladni. 
Könnyen lehet a tanulóknak geometriai formákban gyakorlati Út
mutatást adni, egy előre tervezett sétához. Pl. Házunktól elmegyünk 
N. házához; onnan vissza a vasúti utcán le s a vasúttól ismét 
haza. Így egy nagy háromszöget Írunk le, illetve teszünk meg. 
Négy öt hatszögeket szintén első sorban az intézet környezetében 
vezetünk be, hogy a vak tárgyilagosan és geometriailag gondol
kozzék és sétáljon és az alatt a világ alatt, melyet bejár ne egy 
üres tért képzeljen el, hanem olyant, mely tele van élő lényekkel 
és élettelen tárgyakkal, s ebből mentői többet tapasztaljon s magát 
tájékozza.

A földrajz, az intézeti ház ismeretéből (helyismeret) haladjon 
a haza ismeretéhez (honismeret) és tovább fejlődve a föld
leíráshoz (földisme), melyhez a növény-, állat- és emberisme 
is tartozik; mindez felfogható szemléltető módon, hogy ezáltal a 
vak értelmisége fejlődjék.

Egy másik kérdés, hogyan éljen a vak, hogy magát érvénye
síthesse ?

E részben a vaknak hazája viszonyai szerint kell alkalmaz
kodnia. Egy angolhoni vakot másképen kell az életre előkészíteni, 
mint egy olaszt. Minden ország figyelje meg a maga különleges
ségeit és legyen figyelemmel a vakok szükségleteire; valamint



azok értelmi fokára is. Kell, hogy a vak beleélje magát a saját 
környezetébe épúgy, mint a látó; mivel a világ nem alkalmazkodik 
az egyesek szerint.

Egy további kérdés, részesült-e a vak a szükséges elemi 
oktatásban, vagy részesült-e magasabb fokú képzésben ? Minden 
fokon legyen tekintettel a tanító, miiyen fokú képessége van a 
vaknak. Ezen tapasztalatok alapján kell azután a vakot a képzett 
tanítónak magasabb ismeretekre és tapasztalatokra rávezetnie. A 
gyakorlati élettel azonban, állandó kapcsolatban kell lennie, ha 
boldogulni akar.

4. A zenében is szeliemképző módon kell a vakot vezetni. 
A tanító legyen e tárgyban is művész, legalább a tanítás tekinte
tében.

5. A nyelvtanító ne a grammatizálásban keresse főfeladatát. 
A nyelvalakokban való tájékoztatás, mindig szellemképző ténykedés 
legyen.

6. Minden a gyakorlati használatra irányuljon, hogy kellő 
ügyességre és a vakok számára alkalmas valamely foglalkozáshoz 
vezessen.

Ne legyen a vak már mint tanuló sem a szobára szorítva; 
menjen a kertbe, a városba, falura stb.

Figyelmeztessük mindig a vakot: Ma ide, holnap oda megyünk. 
Céltudatosság a kirándulásoknál kölönösen fejlesztőleg hat a szel
lemi képességekre. Mindez azonban csak akkor jár kellő ered
ménnyel, ha a gyakorlati célt szem előtt tartva, akaraterővel hajtatik 
végre; azzal a szándékkal, hogy a vakot lehetőleg sokoldalúan 
figyelmeztetjük, a számára egyébként ismeretlenül maradó tárgyakra, 
viszonyokra, melyek őt környezik, s illetve ezekre saját tapasztala
taival rávezetjük.

Éhez szükséges, hogy a vak állandó érintkezésben legyen a 
természettel annak tárgyaival, — az állat, növény és ásványvílág- 
ból, — valamint a természeti tüneményekkel: eső, napfény, szá
razság, áradás, hó, jég, zápor. Sokszor a vaknak eközben bizo
nyos irtózást, indokolatlan félelmet kell leküzdenie; de ez a vakok 
képzéséhez tartozik, hogy önmagukat neveljék és a szükséges 
dolgokra, ha kell, erőltessék magukat; mivel később erkölcsileg is 
önállókká kell lenniök. A morális önképzés feltétele azonban, hogy 
mindenről positiv fogalmuk legyen s azt meg is őrizzék.

Egyebekben, nincs szükség a vakok nevelésében rendszeres 
programúira, pedáns iskolamesteri egyoldalúságra.

A játéknál sohase unatkozzék a vak ; E célból ne mindig az
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intézetben játszék, hanem menjen az istállóba, pajtába, mezőre, 
erdőbe, műhelybe és oly játszótérre, ahol más gyermekek is gyüle
keznek. Jó ha állatokkal is bánik. Az egyszerű labdázásnál is van 
alkalom a gondolkozást fejleszteni. E célra alkalmat nyújt azon 
körülmény, mennyi mindenféle gyakorlat kínálkozik annak meg
ítélésére, honnan repül a lapda, hova esett, milyen távolságra esett 
le, mily irányban gurul stb. Tehát különleges érzékszervi gyakor
latok szükségesek.

Játékközben alakok szerkesztésében is gyakorolja magát a 
gyermek; melyeket homokból, agyagból stb. formál; készítsen 
állatokat, mindenféle alakokat, házakat s egyébb épületeket.

Ne legyen korlátozva tapasztalataiban, élményeiben, bírálatai
ban; ellenkezőleg gondolkozás! képessége reális módon fejlesz- 
tessék. Minden a játék szellemétől függ; a szellem éltet. A tanító 
tegye feladatává, hogy kímélje meg a vakot az önmagával való 
foglalkozástól, nehogy magános nyugalmában töprengjen; arra 
törekedjék inkább, hogy mentői többet tegyen, önmagából mint
egy kilépjen.

Sokat játsszék a vak és sokféleképen. Az az idő, melyet ne
velői vezetés mellett játékra fordít, nincs elveszve. Ilyen neveléstől 
azonban még távol állunk. Még mindenütt 8—9 óráig 9—10 
óráig tanulnak 10—11-ig olvasnak; mindig csak tanulnak! A játék 
rovására. A jövendőbeli zenésznek, tanítónak, a vak székfonónak 
és minden iparosnak szüksége van későbbi érvényesüléséhez: a 
gondolkozási képesség gyakorlására, a gondoikozási képességnek 
a gyakorlati élet által való fejlesztésére.

A vita során felhozatott, hogy a kézimunkáknál van valami köte
lező ; de inkább a felnőttre nézve, mint a gyermekekre. Ez utóbbiaknál 
ne legyen a foglalkoztatás iparszerü gyakorlás. Legyen az tulajdon- 
képeni kézimunka, kiegészítő oktatás. Legyen a nevelés házias, ne 
kaszárnyaszerü szigorral véghezvitt, amire a kisebb intézetek alkal
masabbak.

Ajánlva lett, hogy legyünk figyelemmel a gyengébb képes
ségre is, úgy látszik, fogy az intelligensebb vakok száma. A kor
mányok a nevelés szelleme tekintetében nem tehetnek semmit; a 
tanítók dolga, hogy a nevelés szelleme, az elemi szemléltető 
oktatás módszere szerint történjék, ami a gondolkodás természetes 
fejlesztésére vezet.

A referens azon egyéni óhaját fejezi ki, hogy a pedáns óra
adás szelleme változzék meg. Az oktatás módja szemléletiessé, 
közvetlen belsőleg összefüggővé alakuljon. Sok tornászás az egyé
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niség kialakulását eredményezi; különösen a szabadgyakorlatok 
fejlesztik a vak izomérzését. A testi gyakorlatok is hasznosak az 
egészségre, a gyakorlati életben szükséges ügyességre és a jellem
képzésre, mivel a vakok általában félénkebb természetűek. Általában 
azonban legyen a vakok oktatásánál a főkövetelmény a szellem 
kiképzése a gyakorlati életre.

Végül az egyik felszólaló felhívja a figyelmet, hogy az elő
adó maga is vak, hallgassunk tehát arra, amit képzett vak, tapasz
talatai alapján, a modern vakoktatástól remél.

III. TÁRGY.

Van-e olyan, a látók által űzött iparág, melyben a munka- 
elosztás révén, a vak munkája előnyösen érvényesülhetne. Esposito 
Gianni Gennaro nápolyi tanár előadása.

Van nehány iparág, melyet kizárólag látók űzhetnek; a leg
több, hasznot hajtó munka, nehéz a vaknak. Már az intézetben 
nehéz a kézimunka-oktatás. Később nőnek a nehézségek, miért is 
az intézeti kézimunka-oktatás utasításai jók kell hogy legyenek. 
A bevezető oktatás a vaknak időpazarlással jár a látókéhoz képest; 
mivel felfogásuk nehezebb s amíg a látók egymást támogathatják, 
a vakkal folyton kell a fogásokat érzékeltetni és magyarázni. Ennek 
dacára munkáik szigorúan biráltatnak és vételnél a látókéival össze- 
hasonlíttatnak, miért is a kivitelt illetőleg szigorú velük szemben 
a követelmény.

Az a feltevés sem áll, mintha a vak különös képességgel 
bírna a zene iránt. Mindazonáltal nem hagyandó figyelmen kivül 
a zene, mint kereseti ág, sem a conservatoriumban, sem az inté
zetekben. Manapság még sok az orgonista és zongorázó, kik 
hangversenyen lépnek fel Újabban a kiterjedtebb kézimunkát 
jelölték meg a vakok képzése feladatául; de e téren sem verse
nyezhet legtöbbjük a látókkal. Kefekötés, székfonás, palackbefonás 
a leggyakoribb foglalkozásaik; de erre nem mindannyian alkal
masak. Sok függ hajlamaiktól, vérmérsékletüktől, képességeiktől. 
Itt felmerül a kérdés, képes-e a vak nagyobb telepeken, vegyi 
laboratóriumokban, üzletekben alkalmazást nyerni ? Már más Con- 
gressusokon is tárgyaltatott a kérdés, ez okból újból érett meg
fontolásra tűzzük e kérdést, hogy megvilágosítsuk. A látónak mél
tányolnia kell a vak munkáját. Arról van szó, hogy inkább a látók 
jöjjenek a vakok műhelyeibe és egészítsék ki ezek munkáit s te
gyék eladásra alkalmasakká. Az ipari oktatás igy kiterjedtebbé 
lenne tehető. A vakot, a látókkal, függetlenebb munkássá lehetne



tenni. Az ipari oktatás legyen alapos az intézetekben és a kilépők dol
gozzanak az intézetekkel kapcsolatban. Nem az a cél, hogy minden vak 
önálló műhelyt nyisson; már csak a költségek szempontjából sem. 
A vakot fel lehetne venni a látók ipari vállalataiba, mint részmunkást.

A vita során megállapították, hogy oly munkákat kell keresni, 
melyeket a vak könnyen végezhet s melyek bizonyos vidékeken 
kelendőek, mint seprők, porolók stb. így napi 2 frc. kereset lenne 
elérhető. A keresetképesség fokozása fontos követelmény. Az ipar
iskolák és az ipari oktatás reformra szorulnak. Éhez szükséges, 
hogy korán jussanak az intézetekbe, s ne 12—13 éves korukban. 
Az intézetek küldjék növendékeiket látók műhelyeibe is, hogy ott 
folytathassák a tulajdonképeni technikai munkás tanfolyamok Elvül 
szolgáljon, hogy a vakok munkáit a látók egészítsék ki. Nagy 
városokban ez könnyen kivihető s mindkét részre előnyös. Schweiz- 
ban ez a gyártörvénybe ütközik. Németországban egész kaszár
nyák kötelezve vannak, hogy kefeszükségleteikeí a vakok intéze
teiből fedezzék. Ellenkezik a fenti elv az eddigi üzleti gyakorlat
tal is, mely kizárólagosan vakok készítette munkát fogad el, s jó 
lelkiismerettel mint ilyent ajánl és hoz forgalomba. E részben a 
helyi viszonyok mérvadók. Nagy intézetek számtalan tárgyat ké
szíthetnek, melyeket kis intézetek nem képesek előállítani. A paler
mói intézet igazgatója hangsúlyozza, hogy Olaszországban sok a 
kosármunka és 2—5 frc. napi keresetet biztosít a vakoknak; Emel
lett teljesen önálló munka. Említi, hogy vevői még nem küldöttek 
vissza hasznavehetetlen árut. ód munka a vakok sorsa javításának 
alapfeltétele. Ugyanígy nyilatkozott Terresi igazgató a vakok íló- 
renzi intézete részéről. A Congressus gyakorlati vívmányául kívánja, 
hogy nyomassa ki a vakok intézetében készített összes ipari ter
mékek jegyzékét. Minden ország tanulmányozza a saját módjait 
és eszközeit, melyek a vakok sorsának javítására alkalmasak. Japán 
képviselője hangsúlyozza, hogy náluk a Másságé minden műszer 
nélkül, igen kedvelt. Úgy férfiak, mint nők tanulják. Brüsselben 
7 Masseur működik, mint ezt a belgák jelzik. Neuschüler dr. 
Rómából említi, hogy amely vak Masseur akar lenni, mint segéd 
valamely kórházi orvos mellett kell, hogy működött légyen és úgy 
elméleti, mint gyakorlati vizsgát kell tennie. Felhivatott a figyelem, 
hogy mint tanítók és nevelők alkalmaztassanak a vakok, miért is 
nyelvismeretükre, melyre van képességük, súly fektetendő. Végül 
kiemeltetett, hogy a vakok ipari üzemének tárgyalására a nemzeti 
Congressusok alkalmasabbak, mint a nemzetköziek, mivel első 
sorban a helyi viszonyok mérvadók.
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IV. TÁRGY.

Mi a végcélja a vakok intézeteibe felvett női vakok oktatásá
nak és nevelésének ? Valamely élethivatásra, munkásnőknek vagy 
a családi háztartásban hasznosítható tagokká nevelendők-e, avagy 
oly irányban, hogy a felnőtt vak nők, vakok vagy látók intézeteiben 
hasznosíthassák magukat. Előadó Vitali, a vakok milánói intézeté
nek igazgatója.

Bevezetőleg általánosságban megjegyzi előadó, hogy ezen a 
női vakok kézimunkára nevelésére vonatkozó kérdésben, az a 
főszempont, melyek a nők által űzhető iparágak közül a legalkal
masabbak, amikor már a vakok intézete tanfolyamát elvégezték ?

Ezt az intézetbe való belépésüknél megállapítani alig lehet; 
függ a tehetségtől, ügyességtől, szorgalomtól és az illető ráter
mettségétől, egészségügyi szempontból is.

Ezen előre nem látható körülmények folytán legjobbnak 
tartja, ha semmiféle határozott megállapodás nem történik. Nem 
kell semmiféle irányzatot kiküszöbölni; ellenkezőleg mentői több 
utat nyitva tartani.

Az általános tanterv legyen három osztatú. Elemi oktatás, 
női kézimunka és zeneoktatás. Az iskolai és kézimunka tanfolyamon 
valamennyien vegyenek részt. Ha az tűnnék ki, hogy valakinek 
nincs zenei tehetsége, a zene elhagyandó. Minden oktatás neve
léssel jár karöltve, ennél fő a jellemképzés; szükséges, hogy 
képességeik öntudatára ébresztessenek a vakok. Az a közvéle
mény, hogy a vak munkaképtelen, befolyásolja magát a vakot is, 
különösen ha tétlenségre hajlamos. Ezen hajlam ellen kezdettől 
küzdeni kell; meg kell őket győzni, hogy sokra képesek s a 
nehézségek csak kétszeres munkásságra kell hogy ösztönözzék. 
Ez a felfogás biztos irányt jelöl, erősíti a jellemet, a kitartást és 
a legszebb eredményre vezet. Leküzdendő hiba a vaknál a büsz
keség, csökönyösség, önfejűség. Dicséretük folytán azt képzelik, 
hogy rendkívülit képesek létrehozni, pedig csak relatíve jó az, 
amit produkálnak. így könnyen képzelődőkké válnak és a tanácsot 
nem fogadják kellő szerénységgel. Ha most a különféle foglalko
zásokat és élethivatásokat, melyekre intézetekben a nőket képezni 
kell, közelebbről akarjuk meghatározni, ezek:

1. Egyéni munkák a kilépett növendékek családjában. Ez az 
a gondoskodás és ellátás, mely előadó szerint legmegfelelőbb, 
mert legtermészetesebb, még ha néha a családoknál terhes is, 
mert még sem helyes, ha a család vak tagjától elfordul. A köz
jótékonyság segítse a családot, de ne pótolja kötelességeit. A



hozzátartozóról gondoskodni természeti törvény. Sok esetben pedig 
a családra egy ilyen tag áldásthozó is lehet. A családi életben a 
női vakok hasznothajtóbbak a férfiaknál; erre vannak a nők 
teremtve, úgy a szegény, mint a vagyonos családnál, a tisztaság, 
rend és hűség elemévé lehet a nő és megakadályozhatja a ház látó 
tagjait, hogy házon kivül keressenek szórakozást. Előadó erre több 
példát említ.

A házi foglalkozás lehetősége és hasznossága céljául szol
gálhat az intézeti oktatásnak és nevelésnek. Néhány intézetben 
egyenesen ily irányban történik gondoskodás. Nagyobb leányok 
gondoskodnak a könyvek karbantartásáról és a kisebbek munkái 
rendbentartásáról, a padok leporolásáról, a hálószobák gondozá
sáról. Erről Angelo Pensa a bolognai intézetben követett eljárást 
ismertető irata tájékoztat.

2. Közös collectiv foglalkozások. A női vakok élete a család
ban, kívülről jövő munkával. Kevés a vagyonos vak, a munkára 
tehát szükség van. A munkájuk ugyan nem sokat jövedelmez, de 
előnye a pontosság és állandó elfoglaltság. Ezt elérjük, ha a ház
ban rendezünk be műhelyeket. Az intézetek adják a munkát, melyet 
a házba küldenek és a kész munkát fizetik. A díjazásnak inkább 
az illető szükségletéhez kell arányban lennie, mint a készített mun
káéhoz. A választandó középút a vak javára kell, hogy szolgáljon. 
A közös foglalkoztatás ezen módja a családban előnyös; van kár
pótlásuk, keresetük; a családot nem keil elhagyniok, nincs szüksé
gük kíséretre. Emellett ezt vidéken is lehet alkalmazni. Milanóban 
van ez alkalmazásban, elég kedvező eredménnyel. Az a feltevés, 
hogy a női kézimunka később, a leányok egy részének az inté
zetből való kilépésük után, főfoglalkozása lesz, a leányok főfoglal
koztatása tekintetében irányadó kell, hogy legyen az intézeti okta
tás ideje alatt is. Kiválasztandók a legkönnyebben készíthető oly 
munkák, melyek a vidéken a legkelendőbbek.

3. Külső műhely munkák, melyektől naponta hazajárnának a 
munkásnők. Ilyen a Zirotti-féle, a milánói vakok intézetével kap
csolatban; de csak férfiaknak, több év óta áll üzemben, nagy 
hasznára a vakoknak. Reggel jönnek a munkára, este hazajárnak. 
Bérük 1 írc. bár néha nem szolgálják meg. Ha többet keresnek, 
többet kapnak. Ünnepnapokra is kijár a frank. Ezt női munkásnők 
részére is kibővíteni tervezik.

Ennek a rendszernek előnye, hogy olyan munkákat is űzhet 
nek, melyek otthon nem művelhetők. Ilyen közös műhelyekben 
egy látó munkaíanító a könnyen értékesíthető munkákat bevezet
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heti és kiegészítheti. Ily műhely oly segédeszközöket is nyújthat, 
mint pl. varrógépet, melyet a szegények otthon nem szerezhet
nének be. Nagy hátránya a külső műhelynek, hogy az ide-oda 
kisérgetés sok időt rabol, ha családtag eszközli is a kisérést, ha 
pedig idegen végzi, költséges.

4. Belső, az intézettel kapcsolatos műhelymunka, melyet az 
intézet fizet. Ebben a munka biztosítva van, valamint a fizetés is, 
a szabadság azonban korlátolt és ez az elkülönzött élet hanyag
ságra és elégedetlenségre vezethet.

5. Belső műhelymunka a munka díjazása mellett, mely azon
ban nem az „otthon“ által közvetitteíik, hanem a vak munkásnők
nek kell mindent megszerezni. Ez a vezérelv a steglitzi intézeti 
otthonban. Az otthon csak lakást nyújt, külön szobákkal, saját Ízlés 
szerint berendezve, közös munkatermekkel üdülő és étteremmel. 
A vakok kapnak lakást és élelmet, de bizonyos díj ellenében. 
Ezen rendszer előnye, hogy az életben biztosítja a támogatást és 
egyéni szabadságot nyújt. Amily kitűnő ez a rendszer elméletben, 
gyakorlati kivitele kevésbbé sikerült. A folytonos megfeszített munka 
lakás és élelemért és ruházatért, állandó nehéz munkára kénysze
ríti a vakokat, mely erejükkel nem áll arányban, korán elvénülnek 
és idő előtt korházba kerülnek. Amennyiben azonban a munka 
humánus mértékre le volna szállítható, mihez szükséges volna a 
jótékonyság oly neme, mely az önérzetet nem sérti, hanem díjak 
kitűzésével ösztönöz és a takarékosságra való hajlamot biztosítja, 
az ily berendezés ideálissá válhatnék. A munka, a kereset s mind
kettőnek arányossága biztosíttatnék így.

6. Közös munka vallásos célra szolgáló alapítványi helyen. 
Ilyen található Párisban a Maison religieuse des Soeurs de Saint 
Paul. Ebben vakok és látók dolgoznak. Több vak tanít, mások 
dolgoznak, főkép írnak és nyomtatnak Braille könyveket és zene
műveket, melyek a francia vakok művelődését szolgálják.

Egyéni foglalkozás alatt értjük az olyant, mely a gyakorlat
ban tökéletességet, egyéni képességet feltételez és egész különös 
feltételektől függ, csak igen kevés vak számára való; ilyen lenne :

7. A tudományos tanítás. E részben Vitaiinak más a nézete, 
mint Romagnolinak, ki a bolognai intézet tanítványa volt és előnyt 
ad az ily képzésnek. Vitali ezt nem helyesli. Ehhez különleges 
képesség szükséges, úgyszólván geniaiitás, amilyen kevés akad ; 
azután nehéz helyei találni az ilyen számára, feltéve, hogy a kor
mány adna az ilyeneknek diplomát.

8. Tudományosan képzett női vakok találhatnának elfoglalta-
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tást a vakok intézeteiben a női osztályokon s itt előny volna nekik 
a látók felett adandó, különösen a kézimunkák tekintetében. Elő
készítő osztályokban és gyermekkertekben, vegyes osztályokban 
is jól beválnak.

9. Mint elemi tanítónők nyilvános iskolákban is alkalmaznak 
Olaszországban vak tanítónőket, bár ritkán, ha képességük jellem
beli előnyökkel párosul, hogy a vaksággal járó fogyatkozások 
ellensúlyoztassanak. Pedagógiai munkájuk a iátok által kiegészít
hető és tökéletesíthető.

10. Magasabb iskolákban, gimnáziumokban, lyceumokban, egye
temeken is sikerül néha helyet találniok. Mentői jobban fejlődnek 
azonban tudásban, annál könnyebb vagy nehezebb lesz helyzetük. 
Nehezebb a kívánt ismeretek foka és módja szerint, könnyebb 
viszont, mert a magasabb fokú oktatás nem egyéniség, hanem 
általános formákban alkalmazkodik a hallgatókhoz s így a fegye
lem követelménye kisebb, mert nem csak az előadók felügyelete 
által tartatik fenn, hanem inkább a hallgatók magasabb kora, 
nagyobb műveltsége révén. Ezen egyetemi tanárság volna az 
ideális állás a művelt vak tanítók és tanítónők számára, mert csak 
előadásra és magyarázatra szorítkozik.

11. Irodalmi és tudományos publikációk tartására lehet tehet
séges vakot képesíteni. Példa reá Keiler Helénnek önmagáról írt 
életrajza. Prof. Romagnoli kitűnő szónok és publicista, társa ebben 
Clelia Al'egri kisasszony. Bemutatja előadó Mária Motta költemé
nyeit, aki a milánói intézet tanítónője.

12. Zeneoktatás. Vak nők mint zongora- és énektanítónők 
szerepelhetnek vagy mint orgonistanők úgy a vakok, mint nyilvá
nos iskolákban, amint tényleg fordulnak elő esetek. A vak nők 
nyilvános orgonistanői alkalmazását azonban tiltják a szabályok. 
Ez azonban remélhetőleg hatályon kivül fog helyeztetni. Ritka eset, 
hogy vak nő mint zongora-, hegedű- vagy énekművésznő önállóan 
szerepelhessen; de volt eset, pl, hogy Milanóban egy alkalommal 
Dal Verme énekesnőt egy az ottani vakok intézetéből való vak 
leány helyettesített, aki 2 napi tanulás után, a „Gioconda“ szere
pét, közmegelégedésre elénekelte.

13. Kézi és ipari munkák is léteznek vakok számára. Ilyenek 
Braille könyvírás, átültetés, nyomtatásból Braille írásba, zeneművek 
másolása. Braille könyvek nyomtatása. Pia Tolomei kisasszony 
havonkint kétszer megjelenő zenefolyóiratot ad ki. Ingyen helyi
séget, typusokat és nyomógépet kap. Megszerzi a compositiókat, 
veszi a papirt, expediái és jól megél belőle. Más foglalkozás
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a Másságé, gépvarrás és kötés. Ez új és elég terjedelmes szakma, 
melyet át kell engedni a vak nők kezdeményezésének és foko
zódó képességeinek. Főtörekvés kell hogy maradjon a törekvés 
új munkanemekre és kelendő tárgyak előállítására, melyek foko
zódó keresetet biztosítanak.

V. TÁRGY.

Vájjon célszerű-e, hogy oly betegeknek, akik előreláthatólag 
vakságra vezető szembajban szenvednek, a teljes igazságnak meg
felelő felvilágosítást nyújtsunk oly célzattal, hogy még relatív látó
képességük alatt, jövendő állapotuk folytán előálló helyzetükre elő
készülhessenek. Előadó dr. Neuschüler tanár Rómából.

Referens szabad előadásban figyelmeztet, hogy a vakok közül 
az így születettek és a később megvakulók különféleképen gon
dolkodnak sorsuk felől és különböző módon is kezelendők. A 
vakon született, aki veszteségét nem is tudja kellőképen értékelni, 
abban megnyugszik. A megvakult érzi vesztesége egész súlyát, 
ismeri a különbséget előbbi és mostani állapota között és világos, 
nyomasztó előtte sorsa.

Azon szembajosoknál, kikre teljes megvakulás vár, a kitűzött 
kérdésre egyik és másik irányban is adható felelet. Gyakran igen 
komplikált viszonyok állanak fenn a nehéz szembetegek kezelése 
körül, kiknél a teljes vakság bekövetkezése valószínű, mivel annak 
megállapítása kívántatik, amit az orvos maga sem tud biztosan. 
Nem szabad annak előfordulnia, hogy ma az orvos biztatást nyújt 
s holnap megvakul az illető. Mit gondoljon vagy mondjon az 
ilyen orvoshoz a beteg ? Ez okból kívánja a szellemileg magasan 
álló dr. Javai: Mondjuk meg a szembajosnak az igazságot, hogy 
előre tudja sorsát. Az orvosnak tehát nehéz a feladata nemcsak a 
tulajdonképeni hivatása, de betegének psychológiai megítélése 
tekintetében is. Az orvos kellő kiképzése a szemgyógyításban már 
magában is fontos feladat. Szemorvosi cursus minden klinikán 
absolut szükség. A szemorvosi tudomány művészet, melyet önálló 
gyakorlatban csak azok űzhetnek, akik elégséges tanulmány alapján 
erre tényleg képesítve vannak. Ami a tárgyban említett kérdést 
illeti, az előadó követeli:

1. A szembajost megfelelőleg ki kell tanítani és biztosan 
tájékoztatni.

2. A beteget azonban értelmi állapota, vérmérséklete és jel
leme szerint kell megítélni és ezekre tekintettel a közléseket meg
tenni.
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3. A felvilágosítás az igazságnak megfelelő legyen. A fenye
gető vakságról tehát az illető, annak szülői és hozzátartozói előtt 
nem szabad az igazságot elhallgatni.

4. Kötelessége azonban emellett a szemorvosnak a beteget, 
kinek megmondta a valót, belsőleg megnyugtatni.

A vita folyamán Prof. dr. Maré Dufour Lausanneból kiemeli, 
hogy a különféle belső és külső szembajnál nem mindig oly 
egyszerű a kimenetelt megjósolni. A különféle szembajos külön
féleképen is képzeli el a vakság sorsát. Némelyek egész külö
nös eszméket és gondolatokat táplálnak. A lehangolt szembete
geket felbátorítani főfeladata az orvosnak; hozzá kell lassanként 
szoktatnia sorsukhoz, arra előkészítenie. Éhez egész különleges 
nevelés szükséges a betegnek, hogy lelke a sorssal való küzde
lemben megedződjék.

Ha a szembajos nem kérdezősködik sorsa felől, ne nyugta
lanítsuk. Egy német orvos erre azt jegyezte meg: Nem is kétséges, 
hogy a szemorvosok, ha tőlük világos, nyilt, igaz választ kérünk, 
a dolog állapotát az igazságnak megfelelőleg állítják elénk; jelen 
esetben tehát a megvakulást bevallják, ha az biztosan előrelátható. 
Ne feledjük azonban, hogy egy ilyen közlés a beteg lelkületét 
igen előveszi és ellentmond az orvostól megkívánt kíméletes tény
kedésének, ha végső szükség nélkül az utolsó reménytelen ítéletet 
kimondja. Egy olasz szemorvos említi, hogy a németek, svájciak, 
osztrákok nyugodtabb Charaktere igazolja ezt az említett késlel- 
kedő eljárást; de Olaszországban az emberek mindjárt mindent 
tudni akarnak, ha valamely kedves hozzátartozójuknak szemevilágá- 
róí van szó. Erre azt válaszolta egyik német szemorvos: Mit keres 
a szembeteg orvosánál ? Vigaszt és segítséget, javulást s ha lehet 
gyógyulást. Ha a diagnózisban nem történnek hibák, határozottan 
tudjuk, hogy egyik vagy másik páciensnél mily szembajjal van 
dolgunk. Ha azonban arról van szó, hogy felvilágosítást nyújtsa
nak a betegség tartamáról és kimeneteléről, még a legügyesebb 
szemorvos sem képes minden esetben absolut biztos választ adni 
a megvakulás vagy meg nem vakulás tekintetében. Egy orvosnak 
egyik páciensénél 22 évig húzódott el a megvakulás. Egy most 
80 éves nő 60 évig tartó súlyos szembaj után vakult meg. 
Ez mutatja, mily nehéz megmondani, hogy mily gyorsan vagy 
lassan áll be a vakság. Elővigyázatra van tehát szükség az or
vosra való tekintettel is. Főleg azonban a páciensre tekintettel kell 
elővigyázatosnak lenni. Csak kevesen veszik a megvakulást ki
mondó határozatot philosophikus nyugalommal; legtöbbnél heves
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lelki ingerületek lépnek fel, melyek folyományaképen egy még 
előállható javulást hátráltató zavarok léphetnek fel. Elővigyázatra 
vagyunk hát utalva. Csak egész biztos feltételek mellett és ha a 
vakság közeli bekövetkezés teljesen biztos, szabad egy kategorikus 
kérdésre hasonló választ adni. Rendesen jobb, ha végső reményé
ben megmarad álláspontja mellett és a beteg azon jogából indulva 
ki, mely szerint sorsa felől választ kívánhat: ajánlja dr. Javallat 
egyértelműig, hogy a tiszta és teljes igazsággal tartozunk a szem
betegnek, vaksággal járó sorsa tekintetében.

VI. TÁRGY.

A vakok számára szolgáló patronatus. Előadó dr. Fabbri- 
catore Nápolybái

Fejtegeti, hogy u patronatus célja az elért eredményeket 
megtartani és elérni a még meg nem lévőt a vakok számára. 
Szükséges a patronatus: 1. Oly vakok részére, kik még nincsenek 
intézetben elhelyezve. 2. Olyanok számára, kik intézetből kilépnek. 
3. Később megvakultak részére.

Ezen szakok szerint fejlődő patronatusok feladata különböző. 
Vannak ugyanis esetek, melyekben a vakság teljes szegénységből, 
testi és szellemi gyengeségből származik. Mindaz, ami történik 
e téren, szolgáljon a vakok védelmére és felemelésére. Nem kell 
félni az intézetek és patronatusok versengésétől, mert mindegyiknek 
jut elég feladat. Figyelem fordítandó arra, hogy minden önállótlan 
vak patronatus alá jusson. Főfeladata a praktikus patronatusoknak 
a felnőtt vakok készítette árúk értékesítése. Olaszországban a vak 
Landriano Florenzből, elnöke a nagy olasz segélyegyesületnek, a 
Societá Margheritának. A tárgyalások új világot vetettek, még pedig 
különféle oldalról, azok sorsára, kik meg vannak fosztva szemük 
világától.

VII. TÁRGY.

Az állam közreműködése, a vakok tanítását, nevelését és a 
vakok sociális végcéljait tekintve. Előadó Prof. Leopoldo Urban.

Belgium képviselője Páter Amadeus Stockmann, ki annak, 
hogy a vak gyermek, mint a nép és különösen a szegény nép 
gyermeke egyenjogú a látóval, a tanítást és nevelést illetőleg; bár 
mindenkinek be kell látnia, hogy a vakok a társadalommal szem
ben többet kell, hogy küzdjenek és nem versenyezhetnek a gya
korlati élet küzdelmeiben a látókkal.

A vakokról való gondoskodás történelmi fejlődése szerint
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magánosoktól, közhasznú társaságoktól és egyesületektől indult ki. 
De az államnak is segélyt kel! nyújtania. Behatóbbá válik a magán
kezdeményezés azáltal, ha az állami segítséggel versenyez. És 
absolut szükség az, hogy a segítő actió átható legyen; mert igen 
sok vak él szegényes viszonyok közt. Tekintettel pedig a többi 
fejlődöttebb intézményre és államokra, azt a pedagógiai követel
ményt kell felállítani: feltétlen szükség, hogy a vakok ügye fejlesz- 
tessék és a haladás tökéletesbedjék oly fokra, mint más művelt 
államokban. A pedagógia terén, mint más kereskedelempolitikai 
és socialis téren fejlődni kell, hogy el ne merüljünk a concurren- 
tiában. A jótékonyság humánus alkotásaiban is versenynek kell a 
vakok javára fejlődnie. Belgiumban a magánjótékonysággal vette 
a gondoskodás kezdetét. Csak később keletkeztek állami intézetek; 
az előbbinek azonban nem szabad elnyomatnia; mindkettőnek, ha 
más úton haladnak is, egy a célja. A referens Urbanó tanár kiemeli, 
hogy a vakok oktatása specialitás és különleges methodikai és 
nevelési feladat. A vakok különös figyelmet érdemelnek. Az álta
lános pedagógia szabályai itt is érvényesek és értékesek; de 
módosulnak, figyelemmel a látóképesség zavaraira és elváltozására. 
A jelenkori vak nevelés élet-lélektani feladat. Itt-ott beszélnek uj 
érzékekről, mintha a vaknak más volna a lelke. Az előadó köve
teli a nyilvános és kötelező oktatást a vakok számára. Küzdelmet 
kiván a vakok oktatása mint magánügy ellen, küzdelmet a kizáró
lag egyházi vagy ennek közegei által fenntartott intézmények ellen, 
másrészt kívánja a vakok tanítóinak speciális kiképzését, mint ez 
pl. Németországban a törekvés. Az államnak és az egész társada
lomnak kívánnia kell a vakok oktatásának szervezését, amely legyen 
nyilvános és kötelező, mint az elemi iskolai oktatás. A vak és látó 
érzéki világa azonban különböző; miért is nem engedhető meg, 
hogy a vakok a látók iskoláiban neveltessenek. A vakok felfogó 
képessége más. A vak gyermekben is van tanulási ösztön, de 
minden, amit felfogni képes, a látószerv nélkül kénytelen felfogni. 
A tapintó kéz alapítja meg a vak szerencséjét. A felfogások mate
riális oldalát tekintve, hangsúlyozandó a vaknál, hogy nem képes 
egyszersmind a színt, alakot és a tulajdonképeni anyagot szemlélni 
és felfogni. Hiányzik a szükséges életenergiája és ennélfogva 
kivánja az akarat kiművelését. A vak sokat nélkülöz látása hiányá
nál fogva, amely a látónál a tanulást megkönnyíti. A vak és látó 
tanulási módjai különbözők s mégis a vaknak is a maga külön
leges módja szerint egy természetszerű értelmi fejlődés világában 
kell élnie. A látó értékesíti látóképességét a szemléltetésnél, otthon



és az iskolában, nem élhet tehát a vak sem eldugva. A vakok 
életének kezdetén, sokat foglalkozunk a látókkal való különbség
gel ; később pedig egyszerre úgy kezelnék a vakot, mint a látót. 
Hogyan lehet az a vak képességeinek kiművelése nélkül, ha csak 
tapogatódzni engedjük őket az ő hátramaradottságukban ?

A vakok oktatása szent ügy. Ne maradjon tehát az a sza
badság gyakran elégtelen jótékonyság feladata, hanem legyen a 
modern államé. A vakok nevelése a nyilvánosság ügye; csak az 
állam oldhatja meg azt helyesen és minden igényt kielégítő módon. 
Ne éljen többé a vak alamizsnából. Nyomja rá az állam az általa 
alapított intézetekre a nyilvánosság bélyegét és a nép, mely fizeti 
az állami intézeteket, megtanulja majd az érdeklődést irántuk. Fel
hívja az előadó a figyelmet az olasz jól vezetett intézményekre, 
melyeket laikusok vezetnek; u. m. a bolognaira, turinira, flórenzire, 
genuaira valamint a jelesen organisalt milánóira, (előkészítő gyer
mekkert nevelőintézet és az asiló mondólfóra). Az olasz kormány 
gondoskodott, hogy a siketnémák ügye rendeztessék és tanerők 
képeztessenek e célra; a vakok számára még nem történt ily irá
nyú gondoskodás. Itt tehát az ideje, hogy Olaszország részesítsen 
minden vakot kötelező oktatásban és ismerje el a szaktanító kép
zés szükségét és hajtsa végre. Erre a vak, mint állampolgár, jogo
sítva van. Protestálnia kell a Congressusnak, hogy a vakot kizárják 
a törvényből. Ez ugyan elsősorban a nemzeti Congressusnak fel
adata lenne, de a nemzetközi Congressus, melyen jelezve vannak 
a haladó államok képviselői, szintén foglaljon állást a vakok jogai 
mellett. A vaknak is van joga mindig arra törekedni, mire megvan 
testi és szellemi képessége. A Congressus husvétra Nápolyban 
összegyűlt a vakok sorsa javítása érdekében, ám mondhassák a 
világ összes vakjai a husvét újra eljövetelekor, hogy a Congres- 
suson részt vett művelt nemzetek ténykedése folytán, jobb sors 
jutott nekik osztályrészül.

Előadó a következőkben foglalja össze javaslatait:
1. A vakok oktatása legyen nyilvános és kötelező.
2. Az általános népszámlálásokkal közvetett vagy közvetlen 

kapcsolatban állítassák össze vakok statisztikája 10 évenként.
3. Az állam gondoskodjék elégséges és kellőleg képesített 

tanszemélyzetről és fizesse azt.
4. Részesíttessenek a vakok valamennyi polgári jogokban, 

melyeket a látó élvez (választási jog, aláírásuk jogérvényessége, füg
getlenségük nagykorúságuk esetére és vagyonuk feletti önálló 
rendelkezés).
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A vitánál hangsúlyoztatok, hogy gyámolításban az állam csak 
azokat a felnőtt vakokat részesítse, akik magukat fenntartani nem 
képesek; a közvélemény azt kívánná, hogy az állam valamennyi 
vakot támogasson ; ez messzire vinne az állam mostani kötelezett
ségei mellett. Az állam erkölcsi kötelessége, hogy:

a) minden vak gyermek a neki megfelelő képzésben részesüljön,
b) hogy a támogatásra szoruló, mint gyámolításra jogosult 

kezeltessék.
Egyúttal állami feladatnak tekintendő:
c) hogy az állam minden vakok oktatására szolgáló intézetet 

felügyelete alá helyezzen.
A jelenlegi törekvés a vakok sorsának javítását illetőleg 

vonatkozik:
1. Az oktatás javítására. 2. A sociális gondoskodás emelésére.
Ezen kérdéseknél, Prof. Scuri, a nápolyi vakok intézetének 

igazgatója szerint, mindenekelőtt az eszközök a fontosak, melyekre 
az államnak az oktatási törvény végrehajtásánál szüksége van s 
mely alapvonásaiban 1877-től 1883-ig első sorban az olasz siket
némák számára hozattak s éppen ez okból kívántatik ez most a 
vakok számára, mivel a szükséges anyagiakban nincs hiány és nagy 
szükség van reá. A gondoskodásra való törekvés ne legyen csupán 
szóbeli óhaj, hanem nyilvánuljon tettekben.

G Kuli sweizi igazgató és Congressusi képviselő a követ
kezőkben ismertette nézeteit:

Az állami segítség adja meg az alapot a vakokról való gon
doskodásban és állapítja meg az egésznek jövőjét, a vakok bol
dogulását. Kötelessége és feladata az emberiségnek és főleg a 
keresztény nemzeteknek mindazokról gondoskodni, akik segélyre 
szorulnak. A kezdeményezés történeti tanulságok szerint a közjóté- 
konyságbó! indult ki, de ez nem elégséges, mivel ha jó is, nin
csenek törvényes jogai, törvényes tekintélye és kellő pénzforrása, 
hogy minden segélyre szorulót felkaroljon. Innen van az a hosz- 
szas sajnos tapasztalat, hogy sok vak gyermek nevelés nélkül nő 
fel. Államosítani kellene a magánintézményeket és a tanítást köte
lezővé tenni. Intézkedéseket kell tehát tenni előkészítő iskolák, 
elemi intézetek, műhelyek, asylumok létesítésére. Akik a felnőtt 
vakok közül otthon kellő gondozásban részesülhetnek, családi 
körben legjobb és legtermészetesebb helyen vannak. Figyelembe 
veendő, hogy 1. kor tekintetében első segítség az illetőségi köz
ség részéről nyújtandó, amíg a gyermek a tanköteles kort el nem 
érte. 2, A tanköteles korban az állam feladata az iskoláztatásról
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gondoskodni. 3. A felnőtt vakokkal szemben a mostani viszonyok 
között még nem az állam, hanem a jótékonysági intézmények fel
adata a gyámolítás.

Vakokat gyámolító egyesületek alapítandók tehát és az állam 
kötelességének fogja ismerni anyagilag ily egyesületeket olyképen 
támogatni, hogy céljukat megvalósíthassák. E téren a magán jóté
konyság a felnőtt vakot, a dúsan befolyó jövedelmek révén, ered
ményesen támogatja és erre tág tere is nyílik. így van ez a zürichi 
Cantonban, hol a községi szegény-gondoskodás a nem iskola- 
kötelesekről esetleg gondoskodhatik, az iskolaköteleseket az állam 
taníttatja az államosított intézetben Zürichben. A közjótékonyság 
a felnőtt vakot gyámolítja.

Végeztül az olasz vak pedagógusok a következő határoza
tot hozták:

Azon meggyőződésben, hogy a modern állampolgárok min
den oktatásra alkalmas gyermekének joga van elemi oktatásban 
részesülni, kötelessége az államnak haladéktalanul engedélyezni, a 
vakok számára szükséges különleges iskolák és intézetek felállítá
sára és szaktanítók képzésére megkívántaié anyagi eszközöket.

Vili. TÁRGY.

A Congressus utolsó napjára még kitűzött előadásában M. 
Kunz az illzachi vakok intézetének igazgatója tárgyalta: A vak, 
siketnéma vak és látó tájékozási képességét és távolsági érzését. 
Ezen tisztán tudományos és a tapasztalatokat, valamint a részlet
vizsgálatokat feltüntető tabellákkal tájékoztatást nyújtó előadás sok 
tanulságos részletet tartalmaz, melyek azonban a Congressusi jelen
tés keretébe beilleszthetők nem lévén, azzal alkalmilag külön lehet 
foglalkozni. Kunz elvei és földrajzi — természetrajzi — szemléltető 
eszközei nálunk ismeretesek és az utóbbiak használatban is van
nak. Ezzel tulajdonképeni ismertetésemet a Congressus lefolyásáról 
be is fejeztem. Végül bátorkodom a vakok olaszországi intézetei
ről és az olaszországi vakokról nehány tájékoztató jegyzetet közölni.

Olaszországban a vakok száma mintegy 38.000. Intézet van 
számukra 13, tehát megközelítőleg sem részesíthetők valamennyien 
képzésben. Az intézetek a következők:
Turin alapíttaott 1879-ben a városi hatóság által. Növendék sz. 102. 
Milano, alapíttatott 1840-ben Barozzi Mihály által. Előiskola 20, 

iskola 60 fiú, 60 leány részére.
„ asylum, alapíttatott 1873-ban Seb. Mondolfo által, 30 nő, 

30 férfi számára.
n *
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Milano, műhelyek, alapíttatoít 1881-ben Zirotli által 40 egyén szá
mára.

Pávia, alapűtatotf 1896-ban F. Ambrosioni által 10 növendék szá
mára.

„ alapíttatoít 1870-ben Canossai nővérek által 15 növendék 
számára.

Cotno, alapíttatoít 1875 ben Rafaella Cerucci által 25—30 növen
dék, asylumban 30 növendék számára.

Genua, alapíttatott 1868-ban Dávid Chiossone által 70—80 növen
dék .számára.

Emilia Reggio, alapíttatott 1883-ban Dante et Alfredo Soliani által 
25 növendék számára.

Padira, alapíttatott 1838-ban abb. Luigi Configliacchi által 40 növen
dék számára.

„ alapíttatott 1895-ben abb. Curazza által 15—20 asylista 
számára.

Bologna, alapíttatott 1881-ben városi tanács által 226 leány, 17 fiú- 
hely van többre.

„ alapíttatott 1877-ben Canossai nővérek által 12 növendék.
„ „ 1885-ben Antoinette dellaCasa által 10 növendék.

Florenz „ 1870-ben városi tanács által 70 növendék.
Róma „ 1868-ban „ „ „ Institute St.-Alessio

70 növendék.
„ alapíttatott 1873-ban Margit királynő által Hospiz Marghe- 

rita 30 növendék.
Nápoly, alapíttatott 1818-ban 1. Ferdinánd király által San Guiseppe 

e Lucia 160 növendék.
„ alapíttatott 1873-ban Dominico Martuscelli által. Institute 

Principe 90 növendék.
Palermo, alapíttatott 1892-ben Ignacio Floris által 40—50 növendék. 
Cagliari, alapíttatott 1807-ben városi tanács által 12 növendéknek.

Egyik sem tisztán állami ezek közül, legközelebb áll az állami 
kezeléshez a nápolyi Institute Principe, a többi magánadakozás
ból tartatik fenn többnyire nagy intézeti vagyonnal, mely több 
esetben az egy millió francot meghaladja, miért is nem fizetnek 
ellátási költséget, hanem a növendékek valamely alapítvány kama
tait élvezik. Az alapítók neve táblácskákon van az ágyak felett 
jelezve. A bejáratban, lépcsőházban, zeneteremben nagy táblák jel
zik az alapítókat, sőt festményekben, szoborművekben vannak többen 
megörökítve, főkép példaadás céljából. Jelentősebb látogatások 
előadásokkal kapcsolatosak, kiváltképen zeneiekkel, melyek ugyan



adakozást szülnek, de hamis irányba terelik a vakokról való gon
doskodásról való fogalmat a közönségben, mivel legtöbb vak 
szerencséjét a tisztességes munkával való kenyérkereset biztosítja.

A vakok tűnni intézete. Nagy kétemeletes épület, melynek 
főszárnya valamikor zárda volt. Növendékszám 100-on felüli, külön
böző korbeliek. A férfiak és nők zárdái módon teljesen el vannak 
különítve. Nagy súlyt helyeznek a kézimunkákra. Hat nagy szövő
széken futók és lábtörlők készülnek; legjövedelmezőbb a kókusz 
és egyéb anyagból készült lábtöilő készítés, de csak a férfiosztá
lyon, mert hely is van bőven. Kisebb fiúk a kókuszfonatot készítik, 
melyeket a nagyok lábtörlőkké dolgoznak fel. A leányok, akik 
20—25 éves korukig maradnak az intézetben, kosárfonással fog
lalkoznak és gyöngymunkákkal, valamint kötéssel, horgolással. A 
kötőgépek csak az intézeti szükséglet céljaira működnek. A zene 
nagy szerepet játszik, mely nagy hatással van a közönségre. Van
nak külön zeneszobák. Hangolás és zongorajavítás is űzetik jó 
eredménnyel. A tanhelyiségek egyszerűek és elhasználtak, a szem
léltető eszközök is szerények. írásra a Braille taneszközök szolgál
nak. Irónnal való írásra a párisi, illetve milánói eszköz szolgál. 
A számolásra ólomtypusokat használnak, melyek egy tábla nyílá
saiba illeszthetők úgy, hogy a számolások arabs betűkkel szem
léltetnek, ami utánzásra méltó, ha a szemléltető számolás befejezést 
nyert és a Braille-félére akarunk áttérni. A többnyire vak tanítók 
egyenruhában vannak. A vaságyak egyszerűek. Jó időben szabad
ban tornásznak, rossz időben a hangversenyteremben. Ugyanitt 
vannak kiállítva a jótevők arcképei, esetleg szobrái. Az intézet 
1879-ben nyílt meg, a 25 éves intézeti jubileumra kiadott mono
gráfia bővebb adatokat nyújt.

A vakok genuai intézete. Szintén hajdan kolostor volt a város 
belsejében. A régi szárnytól elüt az új toldaléképület. Remek már- 
ványcsoportozatok díszítik a bejáratot; az egyik egy ifjú vak hege
dűst ábrázol, amint egy sziklatömbön ül (Vittorio Rossitól). A „per 
la vita“ csoport E. Sclavitól egy ifjú leányt ábrázol, aki gyufát 
árui. Ennek megfelelően áll a másik csoport „Solo“, egy szülőitől 
elhagyatott Lazzaronit ábrázol.

Arecco igazgató, kívüle nővérek és diplomás tanítónők látják 
el az oktatást.

A nagy hangversenyteremben egy hatalmas orgona áll két 
manualéval. A tanszerek előállítására egy régi rendszerű gép 
mozgó typusokkal szolgál. Stereotyplemezek még nincsenek hasz
nálatban. Természeírajzi és földrajzi nyomtatványok nincsenek, csak
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geometriaiak. Szemléltető oktatásra gypsmodellek szolgálnak, főleg 
szép színes gyümölcsfajok, ennél ezek természetbeni szemléltetése 
hasznosabb lenne. Hammond-féle írógépekkel jól fel van szerelve 
az intézet. Egy machina Stenografie és egy apparato Ceresetto 
mozgatható papírlappal van használatban. A hálótermek igen maga
sak, világosak, tiszták. A padlók mozaikkal vannak kirakva, a ter
mek jól szellőzve. A tágas hálószobákban nincs több, mint 6—8 
vak. Oyapjútakarók szép fehér ágyterítőkkel letakarva vannak hasz
nálatban, számuk az évszakokhoz van alkalmazva. Megjegyzésre 
méltó, hogy a kis fiúk is 5 órakor az étkezéshez egy pohár bort 
kapnak az ivóvíztől való óvakodás szüksége miatt. Két olvasó
szobával van a szórakoztatásról gondoskodva.

A vakok nápolyi intézetei. 1. A San Giuseppe e Lucia a ten
gerparton a Giardino nationale szomszédságában 160 — köztük 
100 felnőtt — vak számára. Főfoglalkozás a zene. Aki abban nem 
képezhető, a királyi szegényházba kerül, ahol kézimunkára fogják. 
A zenekar kiváló, karmestere előkelő zeneszerző és többször 
díjazva nyilvános hangversenyeken. Több nyilvános étteremben 
játszanak és 3—4 freot keresnek naponta. A Congressus ideje alatt 
több ízben játszott a zenekar. A tornázás elég ügyesen történik. 
A tornázáson kívül egy katonai instruktor működik közre. A mar- 
schirozást egy kötél segélyével végzik, melyen az egymástól való 
távolságot csomók jelzik. Svéd tornaeszközökön is ügyesen tor
náznak s a szabadgyakorlatokban is járatosak. A Braille-írás is 
első sorban a zeneoktatást szolgálja. A tapintási gyakorlatokhoz 
papirhajtogatást végeznek, ezen tanulják a geometriai alakokat is 
a nagyobbak. Az írást a Braille s rendes stylusokon kívül jobb
ról balfelé, üres stylusokkal is végzik balról jobbfelé. Az olvasást 
latin betűkön is végzik. A régi klastromhelyiségekbő! átalakított 
hálótermek zsúfoltak. A régi cellák zenegyakorló szobákul hasz
náltatnak. A konyha a legfelső emeleten van. Ezen emeletről egy 
terjedelmes párkányra lehet kilépni, melyen szabad idejüket töltik 
a vakok. A gyermekek egyenruhát viselnek, úgy a tanítók is.

2. Az instituto Principe. Nápoly központjában fekszik és egy 
a San Giuseppe intézeti tanító kezdeményezéséből létesült, aki 
már a hetvenes években belátta a tisztán zenei oktatás hiányait és 
Margherita királynő védnöksége alatt tan- és kézimunka oktatásra 
szolgáló intézetett létesített. Helyiségei tiszták, rendesek, magasak 
világosak. Az ágyak magas párkánnyal vannak ellátva, hogy egy
mástól elszigeteljék a növendékeket és villamos csengővel felsze
relve veszély esetére. Az intézet széles folyosói tornagyakorlatokra



is használtatnak, mivel az intézet földszinten való terjesztése, a 
drága földterület miatt sem lehető. A műhelyek foglalkoztatása 
igen nagy arányú és szép. A kosárfonás, valamint a fapálcikákból 
készült ablakfüggönyök Nápolyban igen kelendő iparcikkek. Cipé
szet is űzetik az e célra képzett vakok által s ellátják a 90 vakot 
cipőkkel. A cipők kevésbbé tetszetős alakja miatt külső munka 
nem igen akad. Több vak fém és fa esztergályozást végez köztük 
egy siketnéma-vak, bár munkájuk nem igen kelendő, csak azt 
illusztrálja, hogy a vak erre is képes és esetleg alkalmazást talál
nak a látókkal való együttmunkálkodásnál. A nyomda több vak 
nyomdászt foglalkoztat mozgó betűkkel A könyvkötési is vakok 
végzik. Zeneművek és iskolakönyvek nyomatnak iskolai használatra, 
de a kelendőség nem nagy. Egy teremben voltak kiállítva a nápolyi 
„Strachan-Rodinó“ intézet női kézimunkái. Ezek a legtökéletesebb 
és legszebb vakok által előállítható kézimunkák. A vezetőnők apá
cák. Ami kötésben, horgolásban, csipkemunkákban nyujtatik, szak
értők elismerését is kivívja. Kötőgépeken a legkülönböző alsóru
hák, szoknyácskák, kabátocskák is készülnek, jó kereslettel.

A római San Alessio intézet. A legszebb fekvéssel amit el 
lehet képzelni. A San Alessio kolostor mellett magasan a Tiber 
partján épült, szép kerttől környezve, 70 vak növendékkel 37 fiú 
39 leány 6—22 évesek. Az osztálytanítás szokásos módon folyik, 
amellett zeneoktatás is űzetik, havonta hangversennyel. Nyomda 
és könyvkötés is be van rendezve. A leányok olvasó füzéreket és 
gyöngymunkákat készítenek Jeruzsálem! gyümölcsből és gyöngyből.

A vakok florenzi intézete. I. Viktor Emanuel adományából 
épült. Azt az összeget melyet számára egy arany babérkoszorúra 
szántak az intézet céljaira rendelte fordítani. A szép tágas tiszta 
hálótermek 22 méter hosszúak 12 méter szélesek négy méter maga
sak és csak 20 ágy van bennük. Az ágyak a mozaik padló kímé
lése céljából vassíneken állanak. Márvány pazarul van alkalmazva, 
mely könnyen tisztán tartható, nyáron kellemes hűvös. Árnyékszé- 
kek márványból vannak valamint a mosdó és fürdő eszközök 
Nyáron naponta télen 4 naponként fürdenek. A fürdők előterében 
egy másságé ágy van, melyen a vakok tanulják a másságét. Az 
étkezők asztalai mind márványból vannak, mindenütt villany 
világítás.

A tanhelyiségekben célszerű asztalkák vannak egy-egy növen
dék számára külön a vakok oktatására előállítva. A földrajz okta
tás a Kunz féle dombortérképeken történik. A geometria tanítására 
kartonokat használnak, melyre az alakzatok fel vannak varva.
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A zenészek a zongora hangolásban és helyreállításban gyako
roltatnak.

A kézimunka storeok (függöny), kosárneműek előállítására, 
székfonásra, lábtörlők és szőnyegcsomózásra terjed ki.

A vakok bolognai intézete. Egy régi női zárdából átalakított 
épületben. 17 fiú és 26 leány növendék létszámmal. Nagyban 
folyik a zene és énekoktatás. A leányok a háztartás körüli teen
dőkben gyakoroltatnak a konyhában, mosodában, vasalóhelyisé
gekben, hálótermekben és folyosókon és jó kedvvel végzik teen
dőiket. Ezen intézetből már sok kiválóan végzett vak került ki. 
(Romagnoli tanár.) A jövő évi vak tanítói gyűlés itt fog megtartatni, 
ami az intézet iránti bizalom jele.

A tanítók és tanítónők egy intézet volt növendékeiből kerül
tek ki, bár ezen körülmény ebben a tág terjedelemben maguk az 
olasz vakok részéről sem ismertetik el a legjobbnak.

Mint kedvező életpálya a másságé kultiváltatik, csak legutóbb 
heten képesítettek ezen megélhetési módra. A gyakorlati képzés 
az ottani kórházakban történik az elméleti az ottani főiskolán.

A férfiak zongora hangolásban és a javításoknak a vakok 
által űzhető terjedelmében taníttatnak. Az intézet a kiképzettek 
gyámolításával is foglalkozik.

A vakok milánói intézete. A legnagyobb és legismertebb 
intézet Olaszországban. A még nem régi épület 250 vak befoga
dására alkalmas. Van előkészítő iskolája 50 vak részére; most 20-an 
vannak. Van nevelő intézete, melyben 10 évig maradnak a növen
dékek, mintegy 60 fiú és ugyanannyi leány. Van asyluma olyanok 
számára, kik az életben nem boldogulnak. Van műhelye kivűl lakók 
foglalkoztatására, és ugyanilyen nők számára. Az épület nincs fény
űzéssel berendezve, egyszerű fapadlókkal. A fürdőhelyiségek nem 
megfelelőek. Már most új központi mosó és fürdőhelyiségek épül
nek. A nehány hónap előtt megnyitott előkészítő iskolai épület 
jobb egészségügyi berendezéssel bir kőpadlóval, márvány fürdő 
és mosóeszközökkel, csinos vaságyakkal. A játszó helyiségekben 
sok a szemléltető eszköz. Az egész berendezés gyermekies, kedé
lyes vezetője látó gyermekkertésznő, kinek vak nő segédkezik. Az 
előkészítő osztály Vitali igazgató új alkotása.

Első helyen áll a zeneoktatás. Erről tanúskodik a nagy vil
lamos üzemű orgona, a 2 zeneterem és 44 zeneszóba különféle 
hangszerek számára. Most arra törekszenek, hogy kibővítsék az 
ipari foglalkoztatást, nem zenészek kiképzésére. A 26—30 tanító 
nagyrészt takarékossági szempontból az intézet régi növendékeiből
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vétetett. A női kézimunka kielégítő, de nem elégséges keresetfor
rást nyújt, s e téren jobb eredményekre törekszenek.

Összefoglalva a tett tapasztalatokat megállapítható, hogy 
Olaszországban még kevés az előkészítő osztály (Milánó, Bologna 
Nápoly). Az iskolai oktatás eredménye kielégítő. A zeneoktatás 
túlteng, több igazgató az iparoktatás kiterjesztésén fáradozik. A 
kilépettekről való gondoskodás még nem kielégítő. A Societa 
Margherita elismerést és kiterjesztést érdemel. A másságé oktatás 
utánzásra méltó. A felnőtt vakokról való jobb gondoskodás a kézi
munka nagyobb terjedelmű művelése- révén a legfontosabb köve
telménye a jelenlegi gondoskodásnak, mely a vakok ügyének elő
mozdítását célozza.

Fenti tiszteletteljes jelentésem kegyes tudomásul vételét kérve, 
engedje meg Excellenciád, hogy a hallottak és a Congressusrói 
megjelent közlemények, valamint személyes tapasztalataim nyomán, 
teljes önérzettel arra mutathassak reá, hogy a vakok oktatásügyé
nek szervezete, színvonala és a felmutatható eredmények, Magyar- 
országon nemcsak európai színvonalon állanak, hanem sok tekin
tetben felülmúlják a continensen tapasztalható eredményeket. Nagy 
része azon kivánalmaknak, melyek a Congressus során elhangzot
tak, évek óta megvan nálunk valósítva s a mi megvalósítható 
még nem volt, annak elmulasztása kizárólag az anyagi eszközök 
elégtelenségében, vagy azon körülményekben keresendő, hogy a 
tett javaslatok hazai viszonyainknak meg nem felelők, s így azok 
életbeléptetése nem kívánatos, sem megfelelő eredménnyel nem 
járna.

A vakok általános oktatásnevelésének előkészítése, érzékszer
veik gyakorlása, a külvilággal való érintkezésük fokozása, képzeteik 
fejlesztése, gyakorlati kézügyességük kiművelése érdekében, min
den lehető megtörtént. Ami a tankötelezettség kimondását, illetve 
törvényes intézkedéssel való rendezését illeti, e részben most van
nak az előkészületek folyamatban, hogy ez a fontos kérdés a 
megvalósulás stádiumába juthasson. Erre nézve első sorban az 
érdekelt tényezők anyagi és erkölcsi támogatásának biztosítására 
irányuló tárgyalások lesznek megindítandók és befejezendők.

Az oly nyomatékosan hangoztatott szakbeli speciális tanító- 
képzés sehol oly tökéletesen és eredményesen nincsen megoldva, 
mint éppen hazánkban.

A vakok önállóságra való nevelése érdekében nem csak 
a tornaoktatás van különös figyelemmel ápolva, de a meglevő 
összes tan- és foglalkoztató intézetek főcélja, hogy a vakokat kenyér
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kereső pályákra neveljék. Éppen az erre való törekvés szülte a 
kézügyesítő oktatás fokozottabb művelésének felkarolását is; vala
mint az ipari foglalkoztatásnak a zenével szemben való túlsúlyra 
emelését, minthogy az utóbbi nem bizonyult viszonyaink között 
olyannak, amely a tisztességes kenyérkeresetet biztosíthatná. A 
vakok statisztikájának összeállítása az általános népszámlálás kap
csán, de azon kivül tett intézkedések révén is, folyamatban van. 
A vakok, mint polgárjogot élvező személyek szerepelnek nálunk. 
Az intézetek állami felügyelete a gyógypedagógiai orsz. szaktanács 
útján rendezve van

A socialis gondoskodás és gyámolftás ügye a „ Vakokat gyá- 
molító országos egyesület révén már évek óta szerveztetett és 
fokozatosan megvalósíítatik.

Azon követelmény, hogy a tanerőket az állam fizesse és a 
gyámolítás a társadalom feladatává tétessék, a vakok ügyének 
országos szervezésével kapcsolatosan elvileg fenáll.

Ami a vakok oktatásánál külföldön, különösen Olaszország
ban divó azon rendszert illeti, hogy az intézet volt növendékei 
alkalmaztatnak tanítókul, nálunk túlhaladott álláspont; mivel a gya
korlatban nem vált be. Éppen oly meddő törekvés, hogy a vakok 
a látók iskoláiban nyerhessenek alkalmazást mint tanítók, avagy 
magasabb fokú intézetekben. Ha fordulhatnak is elő esetek, hogy 
egyes kiváló képességű vak egyének erre alkalmasak lehetnének, 
sok időbe kerülne, amíg a közönség és az illetékes tényezők leküz- 
denék azt az elfogultságot, mellyel a vakok iránt viseltetnek. Példa 
arra, hogy kitünően képzett és begyakorolt vak zenekaraink sem 
találnak alkalmazást. Ugyanez áll a massagera nézve.

A Congressus folyamán vakok számára ajánlott különféle 
kézimunkanemek meghonosítása, mint az a tárgyalások folyamán 
el is ismertetett annyira az illető vidékhez kötött kereslettől függ, 
hogy erre általános szabályok fel sem állíthatók. Realitásra kell az 
oktatásban törekednünk, hogy mindenki csak megfelelő előkészítő 
és elemi oktatásban, valamint a későbbi életpályára előkészítő okta
tás-nevelésben részesüljön, s ez a németországi intézetek kivételé 
vei sehol sincsen oly tökéletesen megvalósítva, mint éppen Magyar- 
országon. Ugyanez áll az iparra előkészítő és zenei oktatásra nézve. 
Első sorban az általános ipari és zenei előképzésben részesítendő 
valamelyik vak, s csak ezután jöhet szóba az egyéni hajlam és a 
kereslet szerinti speciálisán eloszlott kézimunka. Csak kisebb inté
zetekben lehet arról szó, hogy egyes egyének szerint megválasz
tott, kisebb szakok szerinti foglalkoztatás honosíttassék meg és
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csak kisebb városokban. A nagyobb rendelésekre berendezeti fog
lalkoztatókban, a fentebb jelzett irányban képzett vak munkások
kal lehet csupán boldogulni, ha a keresetüket biztosítani akar
juk. Csak ily feltételek mellett képzelhető el komoly ipari munka. 
Csupán arra fektetendő suiy, hogy már az ipari oktatásnál is, lehe
tőleg a hajlamra és alkalmatosságra legyünk figyelemmel.

A vakok számára szükséges művelődési eszközökről való 
gondoskodás tekintetében is megtörtént nálunk minden lehető. 
Tantervűnk oly rendszerességgel van megállapítva, mint sehol. 
Tankönyveink miniszteri jóváhagyás alapján rendszeresen nyomat
nak a vakok házinyomdájában és ez ellátja vidéki intézeteinket is 
a szükséges tankönyvekkel. Kiváló gond fordíttatik arra, hogy a 
vakok könyvtára részére jelesebb művek Braille-írásban rendelke
zésre álljanak s csak legutóbb történt kezdeményezés arra, hogy 
ezek társadalmi úton is szaporodhassanak. Taneszközeink a kül
földi legjelesebb intézetekben kipróbált tanszerek átvétele folytán 
a legtökéletesebbek, melyek alkalmazásba vehetők, de különösen 
a földrajzi oktatásnál speciális magyar találmányok sikerült kivitel
ben vannak alkalmazásban.

A növendékek egészségügyi felügyeletéről és gyógykezelé
séről intézeti orvosok útján van gondoskodva. Ahol specialisták 
vannak, külön szemorvos látja el a teendőket s nem egy esetben 
sikerült operáció révén a látóképességnek részben vagy egészben 
való megmentése, visszaadása.

A női kézimunka-oktatás magas színvonalon áll és a kereslet 
szerint irányíttatik.

A fent előadott tökéletes berendezés természetesen csak a 
nagyobb intézetekben van megvalósítva, de a kiépítés tervszerűen 
folyik és csak az idő és az anyagiak kérdése annak általánosság
ban való életbeléptetése.

A társadalomnak tájékoztatása feladatai felől időnként terv- 
szerűleg történik közérdekű tudnivalók, a törvényhatóságok és 
községek tájékoztatása, kitanítása, felhívása révén.

Szóval a vakok ügye Magyarországon szilárd alapokon és 
megállapodott szervezeten nyugszik, melyet, sajnos, a Congressus 
előkészítlen volta miatt és azon körülmény folytán, hogy a Con
gressus igen rövid tartamú volt, nem volt módom és alkalmam 
előadásban ismertetni; de a szakférfiakat érintkezés közben meg- 
felelőleg tájékoztattam a magyarországi vakok viszonyairól. Kon
krét javaslatokat Excellenciádnak a szükséges tennivalókra vonat
kozólag ezúttal nem teszek. Nem pedig azért, mivel, mint jelezni
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szerencsém volt, maga a Congressus nem vetett fel oly eszméket, 
melyek nálunk ismeretlenek lennének. De nem teszek azért sem, 
mivel a vakok oktatásával foglalkozó szakembereink és a vezető
ség teljes tudatában vannak teendőik felől és régen megállapított 
programm szerint haladnak kitűzött céljaik felé.

Minden attól függ, képesek leszünk-e megszerezni a szük
séges anyagi és erkölcsi támogatást azok megvalósítására.

Teljes bizalommal vagyok Excellenciádnak oly sokszor tanú
sított kegyessége, valamint a magas kormány jóindulata iránt. 
Ismerem hazánk hazafias, áldozatkész és humánusán gondolkodó 
közönségét, melybe mindinkább igyekszünk belevinni azt a tudatot 
és meggyőződést, hogy nem sajnálkozás illeti meg a vakot, hanem 
támogatás a tisztességes kenyérkereső munkában. Önérzetet neve
lünk a vakokba, hogy ne alamizsna, hanem önmunkájuk útján 
akarjanak megélni és boldogulni s akkor sorsuk biztosítva lesz.

Újból is köszönetét mondva Excellenciád kitüntető bizalmáért, 
maradtam Excellenciádnak

Budapesten, 1909 október hó 28.
készséges hive

dr. Náray. Szabó Sándor
miniszteri tanácsos.

A siketnéma
mint rendes (iskolai) és magántanuló.

Irta : Schreiner Ferenc.
(Folytatás.)

Jólehet, a magántanuló a grammatikai készséget illetőleg 
felette áll a rendes tanulónak, mégis a nyelvi tökéletesség nem 
hagyhatja figyelmen kívül azokat a fogyatkozásokat, melyek a 
második és harmadik személyü vonatkozások, valamint az összes 
többesszámú formák használata körűi jelentkeznek.

A második és harmadik személyü vonatkozások szemlélésére 
és megnevezésére alkalom bőven kínálkozik, azonban ezek gya
korlati felhasználásában a magántanuló temérdek szabálytalanságot 
követ el. Sokszor évekig is eltart, mig a kis siketnéma a jelzett 
vonatkozásokkal a maguk helyén, helyesen tud élni. Ez a meg
nevezést megelőző szemlélet egyoldalúságának tudható be. A
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magántanulóval való foglalkozás közben egyre támadnak oly 
kifejezési alakok, melyek a második és harmadik személyt meg
illető grammatikai forma felismerését és szemlélését szolgálják. 
Ámde a viszony — a kifejezések százféfe változata mellett is — 
mindig ugyanaz marad: tanár és növendék, növendék és tanár. 
Tehát az alakot szolgáló szemlélet is csak e kettőnek egymáshoz 
való vonatkozásából ered. És ha megesik, hogy a magántanuló 
más személlyel találja szembe magát, akkor a helyzet újdonsága, 
de főképen szokatlansága oly zavarólag hat reá, hogy a szemlé
letnek megfelelő helyes kifelyezését csak ritkán vrgy sohasem 
tudja megadni. Vessünk csak egy futó pillantást is az itt jelent
kezhető körülményekre s azonnal észrevehetjük a nehézségeket, 
melyekkel meg kell küzdenie a nyelvet tanuló siketnémának. A 
tanulási időben aktív második személyü kijelentések tételére alkalma 
sohasem kínálkozik. Ily vonatkozásoknak csak olyképen jut birto
kába, hogy látván az oktatója által mondottakat, azokat köteles- 
ségszerüleg utánmondja. Tehát ezek tudatos használatáról szó 
sem eshetik mindaddig, mig mesterségesen előidézett, szinte 
kényszerrel teremtett helyzetek és szemléletek a második és ezzel 
szemben a harmadik személyü különbségeket valamiképen meg 
nem világítják. Ily helyzetek és szemléletek úgy támadhatnak, 
hogy a tanítási időben, egyes elkerülhetetlen alkalmakkor a szülők, 
testvérek és a családi kör egyébb tagjai mint tevőleges szereplők 
vesznek részt a tanításban. Akkor szembe kerülhet a második 
személyü alak a harmadikéval, a talált különbség erősbbítheti is 
a tudatosságot, azonban ez még mindig nem elegendő utóbbinak 
a szemléleti képpel avagy akár a gondolattal való oly szoros 
egybeolvadásához, hogy a kínálkozó helyzetek sokfélesége alkal
mával helyesen kifejezésre jusson. Először, mivel az ily módon 
megteremtett szemlélet csak kivételes lehet, mely — mint ilyen — 
nélkülözi egyszersmind az általánosítható, gyakorlati érvényesül- 
hetést is. Másodszor pedig, mivel az említett vonatkozások külön
féle formái oly nagy mennyiségben fordulnak elő, hogy helyes 
alkalmazásukhoz az egyszer-kétszer előidézett mesterséges szemlélet 
teljességgel elégtelen. Vegyünk csak néhányat közülök s rögtön 
szembe fog ötleni az a mérhetetlen nehézség, mely a siketnéma 
számára a különböző helyzeteknek megfelelő más-más alak hasz
nálatával jelentkezik. Például: neked, neki, Önnek, N.-nek; tőled, 
tőle, Öntől, N.-től; hozzád, hozzá, Önhöz, N.-hez; rám, rá, Önre, 
N.-re; veled, vele; rajtad, rajta; nálad, nála, stb; melletted, mel
lette, N.-mellett; adj-adjon, add-adja; vigyél-vigyen vidd-vigye,
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vittél-vitte, viszed-viszi; stb. stb. vagy ilyenek: szeretlek, szeretem 
N.-t, szeretsz engem? szereted őt? N. szereti N.-t stb. Lám, 
hányféle helyzelnek és viszonynak felelnek meg e futólag említett 
példák is! Csoda-e tehát, ha egyébb grammatikai törvényszerű
ségek mellett, ilyenek és hasonlók elképzelhetetlen nehézségeket 
gördítenek a beszélő siketnéma útjaiba? Hisz még a nyelvet 
tanuló épérzékűnek is mennyi gondjába kerül az ilyen és hasonló 
formáknak helyes különböztetése. Hát a siketnémának! A kevés 
alkalom, mely a siketnémának a fentiekben való szakavatott, öntu
datos vezetésére kínálkozik, oly elenyésző esekély, hogy e terület 
rettenetes labirintussá válik számára. Csak évek múltával tud vala
melyest is önállóan eligazodni benne. Nevezetesen akkor, amikor 
az idő mennyisége természetszerűleg teremt annyi alkalmat, hogy 
a szemlélet és megnevezés közötti viszonyra való gyakori utalás 
kényszerítő hatása teljességgel uralja gondolatvilágát. Hiszen e 
tekintetben mi is csak a nyelvi sajátosság törvényszerűségei alatt 
állunk és tökéletes helyességgel mi épérzéküek sem tudunk 
beszélni mindaddig, mig e törvényszerűségek kényszerítő hatása 
a maga teljességében nem érezhető rajtunk.

Harmadszor pedig hivatkoznom kell azokra a körülményekre, 
melyek a szemlélt helyzeteknek úgy nevezett különösségeit mutatják. 
A magántanuló siketnéma környezetének sokféle tagjával más-más 
viszonyban áll. A velük való napi érintkezés mindig újabb és 
újabb helyzetet teremt, de amely egyszersmind kifejezendő formá
jában is különbözőségeket igényel aszerint, amint az a szülőhöz, 
a testvérekhez, rokonokhoz, ismerősökhöz, vagy pedig a szolga
személyzethez való vonatkozásokból ered. Testvéreit tegezi, szüleit 
magázza. Már e kettős viszonynál is formai differentiák támadnak, 
melyek nehézségeit fokozhatja esetleg az az adott helyzet, hogy 
többi testvére szokásaként, maga is második személyü vonatko
zásban álljon szüleivel. E körülmény azután már eleve is útját 
szegi az olyanféle hivatkozásnak, hogy a kicsinyek tegezendők, 
a felnőttek magázandók. Annyival is inkább, mert a rokonokhoz 
valamint az ismerősökhöz való viszonya ezt a tételt teljesen 
megdönti. Természetes, hogy előnyösebb helyzet kínálkoznék 
számunkra akkor, ha növendékünk kezdettől fogva különbséget 
tudna tenni rokon és nem-rokon között. Erre azonban a kellő 
magyarázó kifejezések hiányával, az oktatásnak csak körülbelül 
harmadik, negyedik évében képes. Tehát a testvéreihez, szüleihez, 
rokonaihoz és a felnőtt ismerőseihez való viszonya is a helyes 
kifejezés, a helyes beszéd szempontjából mennyi figyelmet igényel.
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Azonban a nehézség minden foka még ebben sem nyer teljes 
betetőzést. Tegyük fel, hogy vendégek érkeznek. Köztük egy 
testvérpár: a fiú 12 éves, a leány 16 éves. Különös helyzet, 
illetőleg viszony támadhat ez esetben is. A 10 éves siketnéma 
magántanuló tegezheti 12 éves barátját, azonban annak 16 éves 
nővérét — a szülők által is elfogadott társadalmi konventiók 
alapján — már kell, hogy magázza. Ellenben ugyancsak saját 16 
éves nővére tegezi barátnéját, mig annak 12 éves öcscsét magázza. 
A hasonlóságokat megillető szabály alóli kivétel ilyenkor gondolko
dóba ejti a siketnémát is: Hiszen a 16 éves leány még nem felnőtt, 
sőt sokkal kisebb, mint vele egykorú saját nővérem és én amazt 
mégis magázzam, mig emezt tegezhetem. Én és nővérem testvérek 
vagyunk, barátom és nővére is testvérek. Eddig világosan értem. 
Az én nővérem tegezi barátnéját, magázza annak öcsét, én pedig 
ellenkezőleg tegezem barátomat, magázom nővérét. Pedig a nővére 
is barátom, nálánál sokkal jobban szeretem őt, sokat játszik velem, 
gyakran még többet mint az öcscse és mégsem tegezhetem. Miért?

Enyiféle viszonynak felismerése és helyes megnevezése rend
kívüli nehézségekkel jár a beszédformák elemeivel is egyre 
küzködő siketnéma számára. Az oktató pedig e téren valóságos 
sziszifuszi munka előtt áll, hol a sokáig késő eredménnyel szemben 
tisztán az a tudat lelkesít, hogy a századik vagy ezredik eset 
után, évek és évek múltával mégis csak oda ér növendékével, 
hol a beszédbeli tökéletesség akadálytalanúl szolgálja a kifejlett 
lelki tartalmat. És nem utolsó gyönyörűség látni, amint az 5 éves 
gyermekből 20 éves ifjúvá vált siketnéma korlátlan beszédkészséggel 
megtestesített gondolatokkal jön őszinte szeretettel tisztelegni a 
munkát ifjan megkezdett, a munkát öregen befejezett mesteréhez.

Az előbb említetteken kivül hasonló szempontokból eredő 
bírálat illeti az összes többesszámú vonatkozásokat is. A magán
tanítás az egy növendékkel annyira sajátszerü, oly különös ter
mészetű, hogy jellegzetessége minden ténykedésben felismer
hető. Láttuk eddig is már előnyeit, láttuk árnyoldalait. Utóbbiak 
most még eggyel szaporodnak. Mert feltétlenül tanítást-gátlónak 
kell ismernünk azt a körülményt, hogy a magánoktatás az egy 
tanár egy növendékkel rendkívül szűk kört von maga körűi. Oly 
szűkét, hogy a két legközelebb érdekelt félen kívül alig, vagy 
csak nagy ritkán vesz tudomást más egyebekről is. Határai, a 
tanár s a növendék között meglévő, mindig csak növendék és 
tanár között jelentkező, sohasem változó viszonyokból folyólag 
oly merevek, amellett a megszokottság miatt oly lebilincselő hatal
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mát rejtők, hogy még mesterségesen előidézett, kényszerített körül
mények is alig képesek ezt a kört bővíteni. Ennek tulajdonítandó, 
hogy a magántanuló a nyelvi tökéletesség egy újabb akadálya elé 
kerül a többesszámú vonatkozások majdnem teljes összességénél. 
Szemléleti alkalom ezekre alig kínálkozik, mert kizárja őket az 
imént említett körből a magántanításnak majdnem kivétel nélkül 
az én-bői támadt érdekeltsége, az én szükségleteihez való alkal
mazkodása. Ennélfogva elé sem kerülnek ama egynéhánya kivé
telével, melyek belső szükségből fakadólag nyertek egyszer-kétszer 
megnevezést. Az élő beszédben tömegesen előforduló más ilyfaj- 
tájú kifejezések és formák teljességgel ismeretlenek maradnak, 
mind addig, míg valami különös véletlen szükségszerűséget nem 
teremt. De ugyanakkor a nyelvi alakok egy egészen új birodal
mában találjuk magunkat kis növendékünkkel. Az uj terület azonban 
bír azzal az előnnyel, hogy helyzeteinek szemlélése és felismerése 
csak kevésben tér el a már eddig is látni és felismerni tanultak
tól. Hiszen mint szemlélet csak a kettő, három — sok kerül szembe 
az egyessel. És ha mégis támadnak szemléleti eltérések, ezek mint 
igen ritka kivételek, épen a folytonos rendestől való kivételes elté
réssel vonják magukra a figyelmet. A nehézség különös nagysága 
tisztán a kifejezésekben, a szemléletnek megfelelő helyes gondo
lati alakulásnak megtestesítésében rejlik. Ami annál is inkább válik 
a magántanuló siketnémára különös nehézségűvé, mert az alkalom 
nélkülözése, a tanítási kör merevsége, a kifejezendőség belső szük
ségletének, vágyának hiánya a vezető, az irányító figyelmét is tel
jesen eltereli e formáktól. De csak kezdetben, a tanítási időszak 
első felében, amikor valóban a dolog természete úgy kívánja, hogy 
legyen tökéletes első sorban a siketnéma subjektiv akaratának, 
vágyának, kívánságának stb.-jének adott szava, mondata. Később, 
ha már ezekben bizonyos jártasságra szert tett, a fokozatos hala
dás, akár természetszerűleg kínálkozott, akár mesterségesen meg
teremtett alkalmakkal meg fogja adni ezekhez is a kellő gyakorlatot.

Miután a magántanulónak az eddig említettekben való járat
lansága a magántanítás jellegzetességének tudható be, következés- 
képeni, hogy a tömegtanítás, mint a magánoktatás ellentétje, ered
ményeiben is előbbeninek ellentétjét kell, hogy mutassa. Elmélet
ben igen, gyakorlatban távolról sem. Az ellentét ugyan megvan 
a tömegtanítás előnyére a természetszerűleg kínálkozott helyzetek 
gyakoriasságában és változatosságában is. Azonban ismerjük jól 
a korábban említett okokat, melyek a rendes tanuló siketnémák 
java részénél még az egyszerű, közönséges és primitív mondat



szerkezeteknél is gyakori fogyatkozásokat teremtenek. Tehát, ha 
már a kisded mondatoknál, egyszerű szemléletnek megfelelő egy
szerű gondolkodási folyamatok kifejezésénél is tökéletlenséget 
tapasztalunk, úgy annál inkább fogjuk azt észlelni a második és 
harmadik személyü viszonyítások, valamint a többesszámú vonat
kozások változatos és nagytömegű, szemlélésben komplikáltabb 
lelki működést igénylő jelenségeinek szóbeli nyilvánulásai alkal
mával.

Az ily fajta vonatkozásoknál észlelt kifejezési tökéletlenség 
a magántanulónál a helyzetek és alkalomszerűségek ritkaságában 
gyökerezik, míg a rendes tanulóknál a bőven meglévő szemlélet 
helyes megnevezésének, folytonos szakavatott ellenőrzés melletti 
gyakorlásának hiányában. Az előbbeninél inkább technikai okok 
(helyzet, viszony, szemlélet,) utóbbinál inkább intelektuális okok 
(a szemléletnek megfelelő helyes lelki folyamat, helyes kifejezési 
készség) szerepelnek. Ily szembeállítással világosan látjuk, hogy 
melyik bír előnnyel a másik felett. Természetes, hogy jelen célza
tosság szempontjából a technikai okok könnyebben elháríthatok 
lévén az értelmi okoknál: a magántanuló e tekintetben is felette 
áll a rendes tanulónak

Az értelmi képzésre rendkívül nagy hatással van az az idő
szak, amikor a siketnéma megismerkedik a könyvekkel. Az olvasni 
tudás, helyesebben a nyomtatott szellemi termékek megélhetése 
nagy képző erővel hat reá. Szókincse tetemesen gazdagodik, kife
jezési készsége a helyes grammatikai formák gyakori szemlélésé
vel tökéletesedik, nyelvérzéké erősbbödik. Természetes, hogy mind 
ez csak akkor áll be, ha az olvasmányaiban előforduló ismeretlen 
kifejezések életet nyernek, ha adott tárgyi, esetleg alaki magyará
zat az eddig nem használt szót beszéde értékes, használható ele
mévé tudja tenni. Az intelligens szülő képes is erre, hozzá tud 
férkőzni fogyatékos gyermeke lelkületéhez, szívesen áldoz időt és 
fáradságot is, hogy kielégítse ismeretvágyát. A magántanuló már 
korán kap képeskönyvet kezébe. Eleinte a képek sokaságában 
gyönyörködik, később — mikor látja, hogy kisebb, nagyobbacska 
testvérei mily élvezettel olvasgatják a képek mellett lévő szöveget, 
— ő is vágyik a mosoly után, mely testvérei arcán fakadt a ver
sikék olvasása közben. Testvéreinek öröme ellenállhatatlan érdeklő
dést támaszt benne a szöveg iránt és valóságos élvezet gyönyör
ködni abban az ujjongó örömben, midőn már ismert szavak, eset
leg egész mondatok értelmét ő is felfogja. Ami ismeretlen kifeje
zés itt-ott előfordul, az csak pillanatig ismeretlen, mert rögtön kéri
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Magyar Gyógypedagógia.



jelentését. És a kis testvér, a szülő hogyne sietne neki azt miha
marább megmagyarázni, hisz oly hamar érti meg nyelvöket.

Világrengető eredmények természetes, hogy nem fakadnak 
ezek nyomán sem, sőt a kételkedők még tán azt is vitatják, hogy 
a siketnéma nem érti, mert nem értheti a kis versikék szövegének 
50%-át. Meglehet! azonban érdeklődik iránta és a tartalmat tudja 
is. Tud gondolatot és ha sokszor olvassa — hiszen több napon át 
kétszer, háromszor is elolvassa — fogja tudni, hogy a kifejezett 
gondolat mily szavakban öltött testet. A kezdetbeli olvasásból ez 
az eredmény bizonyos. De ha ez tán nem is ily mérvű, egy másik 
igen fontos eredmény annál inkább szól az olvasás mellett. Neve
zetesen : az első versikék olvasásából támadt tudásvágy, kérdezős- 
ködés, felvilágosítás kérése az erősfokú érdeklődés erejénél fogva 
mélyen meggyökeresedett lelkében, abból soha ki nem vész s egy
szersmind megadja neki azt a lehetőséget, hogy később, komo
lyabb tárgyú olvasmányoknál is mindenkor ösztökélő, buzdító 
hatalmat érezzen tudásvágya kielégítésében. Ez pedig nagy ered
mény, mert az ismeretek kapui ezentúl előtte tárva-nyitva.

A rendes tanulónál — kevés kivétellel — ily hatás csak any- 
nyiban érvényesül, amennyiben az iskola maga képes ily érdeklő
dést a nyomtatott szöveg, illetőleg könyvek iránt teremteni. Otthon 
senkije sincs, ki ösztökélőleg hathatna reá, ki példával szolgálhatna 
neki, mert egy-két olcsó újságon kívül irodalmi termék alig kerül 
a rendes tanuló siketnéma otthonának asztalára. Annál kevésbbé 
az ő kezébe neki való olvasmány. E tekintetben tisztán az iskola 
hatalma alatt áll. És ha ennek sikerült munkáját olyképen végezni, 
hogy nagyfokú érdeklődést tudott kelteni a könyvekben foglaltak 
iránt, úgy az eredmény itt is várakozáson felüli leszen. Vetekedni 
azonban nem vetekedhetik a magántanulóéval, mert az eredmény 
nagyságát befolyásolja az a körülmény, hogy a rendes tanuló 
siketnémának nincs senkije, ki őt — az iskolán kívül — az olvas
mány megélhetésében támogathatná. De másrészt az iskolán kívüli 
élete körülményei nem kis mértékben veszélyeztetik magának az 
iskolának már elért eredményeit is. Tudniillik, ha a családi körben 
véletlenül valami olvasni valója akad, melyben több-kevesebb ide
gen, ismeretlen kifejezés található, mit ő meg nem ért, s mi zava
rólag hat az össztartalomra : a nyújtandó, vagy szükséglendő útba
igazítás, magyarázat hiányában az olvasott érdektelennek tetszik 
előtte, hamar átsiklik minden gondolaton, könyvét egy-kettőre 
kiteszi kezeiből és az iskola újból ott kezdheti munkáját, hogy az 
érdekkeltés minden nemű módjával eloszlassa támadt közönyét,
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kedvetlenségét, s lekösse újból figyelmét legalább az iskolai olvas
mányok iránt. A kellő érdeklődés mellett, midőn már elérte a siket
néma a nyelvi készség bizonyos tökéletesebb fokát, úgy a rendes 
tanuló siketnémáinkat is buzgó olvasóiként találjuk az ifjúsági 
könyvtáraknak.

(Folytatása következik.)

Az írás és olvasás tanítását a Il-ik osztályban 
kezdjük meg siketné máinkkal.

Irta : Medgyesi János.

Budapesti kartársaim előtt általában ismeretes az az álláspon
tom, mely szerint nem tartom helyénvalónak azt, hogy az írás és 
olvasás nyomon kövesse a fonetikai oktatást. Ily irányú vélemé
nyemet mintegy öt évvel ezelőtt egy módszeres értekezleten rész
letesen ismertettem volt tantestületünk tagjaival. Minthogy eme 
vélemény idők folytán meggyőződéssé érlelődött bennem; itt a 
nyilvánosság előtt óhajtok eme meggyőződésemről beszámolni.

Ugyanis már két alkalommal, amidőn 1-ső osztály vezetésével 
lettem megbízva, ki is próbáltam az elvileg magam elé tűzött célt.

Ez a cél nem egyéb, mint közelebb vinni tanításmódunkat 
azon nagy elvhez, amit fíill állított fel: Úgy tanítsuk a siketné
máknak a beszédet, amint az épérzékű gyermek tanulja azt az 
anyai iskolában.

Midőn erre a pályára jöttem, mindjárt feltűnt nekem, hogy 
az első hang kiejtése alkalmával azonnal krétát, írónt, stb. nyom
nak a kis siketnéma kezébe, hogy annak a hangnak grafikai képét, 
amelyet a kis siketnéma meg sem értett, fel sem fogott, azt se 
tudja mi az, — írja le. Az elméleti, ideális oktatás pedig az, hogy 
úgy tanuljon meg a siketnéma is beszélni, mint az épérzékű.

Mint mondom, feltűnt nekem ez, s már akkor elhatároztam, 
hogy ki fogom próbálni, vájjon lehetséges-e az épérzékűek be
szédtanulását méginkább megközelítőleg oly módon tanítani a 
siketnémákat, hogy a hangfejlesztésnek ne járjon közvetlen nyo
mában az írás és olvasás tanítása.

A fonetikai oktatást nyomon követő írás és olvasás tanításá
nak a tantervbe való felvétele, szabályként való beillesztése azon 
elvi alapra helyezkedik, hogy a grafikai jegyekkel is segíttetik a 
kis siketnéma a hangok és szavak megrögzítésében. Lehet, hogy
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így van. Nem vitatom el ennek igazságát, azonban tekintetbe kell 
venni azt, hogy emez, szerintem állítólagos segítség által lényege
sen eltéríttetik oktatásunk a normális gyermekek beszédtanulási 
módozatától. A normális gyermek, aki pedig hallja az általa kiej
tett hangokat, tehát könyebben felfoghatja azokat, nem megy 
keresztül beszédtanulás közben azon az állapoton, hogy a meg
tanult hangokat igyekezzék le is írni, hogy ez által az írásban 
segítséget, támasztékot találjon, Mig a siketnémára reá akarjuk 
erőltetni, hogy az általa jóformán öntudatosan nem is érzékelt 
beszédszervi mozgások ama grafikai jegyekben összpontosítva 
fejezik ki koordinált mozgásait beszédszerveiknek. Véleményem 
szerint ez nem helyes.

Minden hang többszörösen összetett beszédszervi mozgások 
eredménye. Eme koordinált mozgásoknak csak akkor lehetséges 
egy kerek egészet alkotniok s eme kerek egészet egy kép alak
jában az öntudatban megrögzíteni, külső jegyhez kötni, amikor 
azokat nagyobb csoportból analizáljuk. Amikor a kis siketnéma a 
hangok létrehozásához szükséges beszédszervi mozgásokat még 
csak összerakja, amikor arra törekszünk, hogy az egyik hangból 
a másikra való átmenetnél összevágó mozgások jöjjenek létre s 
ezek egy egészet képezzenek lelkében : csak zavart kelthet reá nézve 
ez egészet egy időben tagoltan csoportosítva is felfogni. Vagy, ha 
azt tenni kénytelen, akkor a másik működést rendeli alá emez 
agybeli működésének. Azt nevezetesen, hogy az egy szót létre
hozó többszörösen összetett beszédszervi mozgásokat egy egész
nek tartsa s azt a már benne élő fogalomhoz kösse. Két dolgot 
egy időben, avagy a lehető legnagyobb közelségben tanítani, 
pedagógiai szempontból is helytelenség. (? Szerk.)

Meg vagyok arról győződve, hogy a kis siketnéma az írás
nak és olvasásnak oly korán való tanítása által hosszasabban él 
abban a hitben, hogy tulajdonképén az írás és olvasás elsajátítása 
végett került Ő is iskolába, épen mint a halló gyermekek.

Nem azon igyekszik tehát, hogy az írásjegyek által felújított 
beszédszervi mozgások tömkelegét egy, a lelkében élő fogalom
hoz fűzze, hogy eme fogalom felújulása esetén azután a mozgá
sok emez egész állapotukban létrejöjjenek, hanem a fogalmat 
kifejező úgy szóbeli képeket, mint írásbeli alakokat egyes hangokra 
osztva tömöríti, rakja egymás mellé.

A siketnéma tehát, midőn beszélni tanítjuk, azáltal, hogy az 
írás és olvasás nyomon követi a kiejtést, nem fölbont, hogy az
után a részeket összerakva az egészet annál inkább megismerje,
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hanem pusztán összerak. És, minthogy a grafikai képekhez, mint 
külső jegyekhez rögzíti a kívánatos beszédszervi mozgásokat, nem 
a lelkében élő fogalmi képek szerint jelentkező nyilvánulásoknak 
ad kifejezést, amidőn önmagától kíván hangzónyelven kifejezni 
valamit, hanem a grafikai képek által felújítandó beszédszervi 
mozgási érzetek hatása szerint.

Más szóval, grafikai képekben gondolkozik. Nem újdonság 
előttünk, midőn az egymással társalgó siketnémák a jel által fel 
nem ismert fogalmakat ujjaikkal az iskola falára írják fel. Vájjon 
miért nem ismertetik ezt meg egymással a hangos beszéd, a leol
vasás útján? Hiszen ezt jobban kell tudniok, hiszen a tanításunk 
célja beszédtanítás és nem írás, olvasás. Ők bizonyára tudják, 
melyiket ismerik jobban s ahhoz fordulnak segítségül, amelyiket 
jobban tudják.

Nem akarom itt most határozottan kimondani azt, bár hi
szem és vallom, hogy az írásnak oly korán való megkezdése 
által megnehezítjük a siketnémák részére az optikai képek útján 
való felújítását a fogalmaknak.

Nem célom ez alkalommal a velem egy nézeten nem levő
ket meggyőzni. Ezt az ellenérvek megcáfolásával tehetném inkább. 
Itt ez alkalommal csupán azt óhajtom bizonyítani, hogy az oktatás-, 
végeredményében az írás és olvasás terén nem maradnának sem
mivel sem hátrább növendékeink, ha ezt nem az első, hanem a 
második osztályban kezdenék meg.

Mindjárt elől említettem, hogy tantervűnk szorosan előírja 
tanításunk célját és irányát minden osztály számára s így attól 
nem térhetünk el ezidőszerint,

Az én kísérletezésem is csak olyan mértékben terjedt hát ki 
ez irányban, amilyen mértékben a tanterv azt lehetővé tette. Az 
év végére az én növendékeim is, talán épen úgy, mint azok, akik 
az első órától kezdve tanultak írni és olvasni, megtanulták azt, 
ami e tekintetben tantervileg előíratott számukra.

(Vége következik.)

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés A gyógypedagógiai intézetek orsz. 

szaktanácsa az 1909. évi október hó 16-án és 23-án tartott gyűlé
sein a következő ügyek tárgyalásával foglalkozott:
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1. Az ideges gyermekek áll. intézete tantestületének jegyző
könyve.

2. A kisegítő-iskolák tanterve.
3. A budapesti áll. kisegítő-iskola tantestületének jegyző

könyve.
4. A siketnémák szegedi intézete tantestületének, mint gyá- 

molító bizottságnak jegyzőkönyve és az iparostanonc-iskola sza
bályzata.

5. A vakokat gyámolíló orsz. egylet felterjesztése.
ő. A siketnémák aradi intézete tantestületének jegyzőkönyve.
7. A siketnémák váci intézete igazgatóságának Wippner Anna 

növendék szabadságolása iránti felterjesztése.
8. A siketnémák budapesti intézete igazgatóságának a magán- 

vizsgálatok szabályozására vonatkozó felterjesztése.
9. A siketnémák debreceni intézete igazgatóságának Sz. Szabó 

László hivatali esküje iránti felterjesztése.
10. Hajdú vármegye kir. tanfelügyelőségének Hatvani József 

hivatali esküje iránti felterjesztése.
11. A siketnémák budapesti intézete igazgatóságának a házi

ipari slöjdre vonatkozó jelentése.
12. A siketnémák ungvári intézete r. k. hitoktatójának szem

léltető képek adományozása iránti kérelme.
13. A siketnémák aradi intézete igazgatóságának az ipariskola 

munkaprogrammjára vonatkozó javaslata.
14. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgatójának a tanév 

megnyitására és a növendékek számára vonatkozó jelentése.
15. Az ifjú vakok szombathelyi intézete 1908—9. tanévi 

működéséről szóló jelentés.
16. Az ifjú vakok szombathelyi intézetének órarendje.
17. A szatmári kisegítő-iskola órarendje.
18. A siketnémák körmöcbányai intézete tantestületének jegyző

könyve.
A vakok budapesti orsz. intézetét a budapesti cs. és 

kir. törzsorvosi kar 8 tagja október hó 10-én megjátogatta, név- 
szerint a következők : dr. Myrda Ignác, dr. Ábrahám Béla, 
dr. Martinovszky Ottó, dr. Tornán Miklós főtörzsorvos, dr. Pauli- 
kovics Elemér ezredorvos, dr. M. Hercog Ottó és dr. Illés Imre 
törzsorvos. Az előkelő társaság Szili Adolf professor ajánlatára 
jött el az intézetet megnézni s őket a növendékek ügyes olva
sási készsége, szép éneke és kellemes zongorázása egészen meg
hatotta. Az intézeti rendre és tisztaságra vonatkozóan abbeli néze
tüket fejezték ki, hogy a katonai kórházakban mintául fogják venni. 
— Október hó 17-én Pokol Elek bányatulajdonos látogatta meg 
az intézetet s a növendékeknek 50 koronát adott ozsonnára. — 
Október hó 26-án dr. Erődi Béla udvari tanácsos vezetésével 
Lélem és Kiazim effendik látogatták meg az intézetet. A látott 
dolgok mély benyomást gyakoroltak a török urakra s a legkelle
mesebb tapasztalatokkal távoztak az intézetből Megjegyezzük, 
hogy Törökországban ez ideig még nincs a vakok számára intézet.
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Látogatás. A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelőintézetet 
s a vele szomszédos ideges gyermekek állami intézetét október 
hónapban meglátogatta Wratisch Mária karinthiai szaktanítónő.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Mezőgazdasági továbbképző iskola siketnémák részére. 

Dániában egy magántársaság a Nyborg város által felajánlott 
5‘5 kektárnyi földmívelésre alkalmas területen a város, valamint az 
állam évi hozzájárulásával létesített mezőgazdasági intézetet. A 
növendékek anyagi helyzetük arányában járulnak hozzá az eltar
tási költségek fedezéséhez. A teljes eltartás és tandíj évi 420 K. 
A növendékek felerészben teljes vagy részleges segélyt élveznek.

Az intézet a város közelében épült s a nyborgi siketnéma 
intézetben végzett 12 növendékkel f. évi július 1-én adatott át 
rendeltetésének. Az oktatás a tavaszi-, nyári- és őszi hónapokban 
kizárólag gyakorlati irányú, míg a téli hónapokban a mérsékeltebb 
házi és belső gazdasági teendők mellett főképen elméleti. A téli 
hónapokban heti 30 órában nyernek a növendékek oktatást, úgy 
a reáliákból, mint a gazdaságtanból és kézügyességből. Ezenkívül 
táncolni is tanulnak. Az oktatást főleg a városi sn. int. tanerői, 
részben pedig egy gazdasági intézet igazgatója látják el.

Az intézet munkanélküli, átutazó képzett siketnémákaí is foglal
koztat, míg azok ipari képzettségüknek megfelelő munkát találnak.

Uj szakképesítő tanfolyam siketnéma oktatók számára. 
Norvégia kormánya 1907. évi augusztus 24-én nyitotta meg a siket
némák oktatására képesítő első tanfolyamot Christianiában. A siket- 
némák christianiai izíézete igazgatójának, Flörtoft-nak jelentése sze
rint ezen a 2 éves első tanfolyamon 2 tanító és 2 tanítónő nyer
tek szakképesítést. Az előadásokat a legkiválóbb szakemberek látták 
el. Az előadások száma 2 év alatt 136 órát tett ki; anyaga általá
ban megegyezik a mi képzőnk anyagával. A rajz és tornaoktatás
ban szintén képzést nyertek a hallgatók. A gyakorlati képzést a 
heti 4—8 órai hospitálás s a hallgatók által tartott heti 1 — 1 órai 
próbatanítás szolgálta. A tanfolyamot írásbeli-, szóbeli- és gyakor
lati vizsga zárta be.

Siketnémák tankötelezettsége. A porosz képviselőház f. évi 
május 8-án tartott ülésén a sikeínémák tankötelezettségét törvényho- 
zásilag mondotta ki. A siketnémákra vonatkozó statisztikai adatok 
szerint Poroszországban jelenleg csak 638 oly 7—15 éves korú 
képzésben nem részesült siketnéma van, kiket a meglevő intézetek 
hely hiányában nem képesek felvenni. Ezek számára újabb inté
zeteket létesítenek Poroszországban.
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Gyógypedagógiai összejövetel. A budapesti gyógypeda

gógiai intézetek tanárai a f. tanévben november hé 6-án tartották 
első összejövetelüket.

Kirándulás. A budapesti intézetek tanárai november hó 
19-én tanulmányi kirándulásra indulnak az aszódi javítóintézet és 
a hatvani cukorgyár megtekintésére. Reméljük, hogy az ilyen 
kirándulások ismétlődni fognak.

A szellemileg fogyatékosok peísüci intézetéről. Egy 
csinos kiállítású füzet került hozzánk a napokban, a pelsüci Blum- 
féle intézet új tájékoztatója. Tizenegy évvel ezelőtt, 1898 október 
15-én nyerte hazánk szellemileg fogyatékosainak ügye e hajlékot 
s azóta életében fokozatos fejlődést, tökéletesedést találunk. Eleinte 
csak ápoló- és foglalkoztató-intézet jellege volt, 1903 óta azonban 
mint nyilvánossági joggal felruházott tanintézet is működik.

Az intézet most megjelent tájékoztatójában közzétett több 
szép ábra s az intézet minden oldalú ismertetésére vonatkozó 
közlemények elég hű képét nyújtják úgy az intézetnek, mint műkö
désének. Az érdeklődő ebben csaknem minden kérdésre felvilá
gosítást talál.

Meg kell állapítanunk, hogy a tájékoztató nem túloz, nem 
színezi ki a helyzeteket, nem igér többet, mint amennyit az intézet 
valóban nyújthat. Ezt közvetlen tapasztalásunk is igazolja. De nincs 
is szüksége az intézetnek túlzott reklámra. Nagy jelentősége mel
lett elég élénk bizonyság az, hogy növendékeinek száma ma már 
közel 200, akik között legtöbb a szegény sorsból származó 
gyermek.

Ugyanis a m. kir. belügyminisztérium nagyon sok vagyon
talan családból származó s a közre nézve veszélyes fogyatékos 
elméjű egyént helyez el az intézetben az állam terhére. Aki bővebb 
adatokat óhajt ez intézetről tudni, kérje az igazgatóságtól a tájé
koztató megküldését s ha kartársainknak Pelsüc felé vezet útja, 
tekintsenek be hazánk e humánus rendeltetésű s szépen fejlett 
intézetébe. A tevékeny és az ügynek már sok áldozatot hozott 
igazgató-tulajdonos, Blum Rezső, bizonyára a legnagyobb szívé
lyességgel fogadja a látogatókat.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909. 
évi évfolyamára előfizettek, illetve járulékaikat beküldötték: dr. Szőcs 
Elek Budapest 5, Grünberger Lipót Budapest 10, Bartók Lajos 
Vác 10, Szántó Jenő Budapest 5, Schulmann Adolf Ungvár 10, 
Siketnémák intézetének igazgatósága Körmöcbánya 10, Nemere 
Gyula Kecskemét 10, Siketnémák intézetének igazgatósága Kolozs
vár 10, Volhnann János Budapest 5, Karnay Árpád Budapest 10, 
Danko István Ungvár 5, Tamás István Ungvár 5, Hochrein Lajos 
Budapest 5, Fáklya Károly Ungvár 10 K.
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