
Az írás és olvasás tanítását a siketnémáknál a 
Il-ik osztályban kezdjük el.

Irta: Hedgyesi János.

Ilyen dm alatt jelent meg egy közleméay szerény toliamból 
az 1909-ik év november és december havában e lap hasábjain. 
Eme közleményemben saját tapasztalataim alapján írtam meg egyet 
s mást a fenti kérdést illetőleg s ezzel végeztem közleményemet: 
„Nagyon szeretném, ha meggyőznének (kartársaim) véleményem, 
állításom és tapasztalatom helytelen voltáról. Mert a magam részé
ről azt tartom, hogy a gondolkozva dolgozás, ha itt-ott eltér is a 
helyes úttól, végeredményében gyömölcsözőbb, mint a szolgai 
utánzás“.

Emez intenciók mellett valóban kellett választ várnom kartár
saimtól és kaptam is. Lapunk 1910-ik évi júniusi számában két 
kiváló kartársam tollából kaptam feleletet szerény közleményemre. 
A terv, a szándék, hogy egy kis vitával elevenítsük fel lapunk 
tartalmát, megindulni látszott. A nyert válaszok közleményem érvei
nek helytelen voltát igyekeztek kimagyarázni s arról engem meg
győzni.

Szerény véleményem szerint nincs szebb, nincs nemesebb 
munka, mint a gondolatoknak nemes érzelmekkel párosult kicse
rélése. Eme nemes érzelmek a jelen esetben nem lehettek mások, 
mint kölcsönös elismerései annak, hogy mint kartársak, ügyünk, a 
siketnéma oktatásügy érdekében mindannyian a jót, a legjobbat 
akarjuk, akarhatjuk. Gondolatunk minden kifejezése, minden sza
vunk, igaz érzelmek megnyilvánulásai még akkor is, ha azok bele-, 
vagy kimagyarázások által helytelenül értelmezhetők.

Közleményemre adott egyik válaszból, Éhling kartársam igazán 
szép, érvekkel gazdag cikkéből ezt olvastam, ezt éreztem ki. Fel
emelkedni éreztem mindkettőnk lelkét arra a magaslatra, amelyen, 
mint egymás mellett harcoló katonák, egymást bátorítva, kart-karba 
öltve vezetjük, támogatjuk egymást, hogy legyőzhessük ellensége
inket, a siketnéma oktatás terén előttünk tornyosuló nagy akadá
lyokat, melyek még mindig heves ellentállást tanúsítanak kitartó 
küzdelmeink ellen.

Örömmel bocsájtkoztam volna vitába Ehling kartársammal s 
nem lehetetlen, hogy eme vita nyomán oktatásügyünkre vaiami 
kis haszon háramlott volna is.
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Sajnálattal kell azonban kijelentenem, hogy ezt nem tehettem 
meg, nem pedig a közleményemre adott másik válasz miatt, Z. E. 
úr cikke miatt.

Ez utóbbi közlemény nehány kitétele lerombolta lelkemben 
azt az oltári szentképet, melyet magam előtt láttam, midőn a siket- 
némaoktatás terére léptem. Idézett közleményem tíz évi itt műkö
dés után látott napvilágot s így remélhettem, hogy szavaimnak 
komolyságát talán azok is elhiszik, akik az itt működésben nehány 
évvel megelőztek. Csalódtam. Z. E. igazi szaktudással megírt köz
leménye nehány olyan kitételt foglal magában, amelyek nem egy 
fiatalabb, de ez oktatási pályán évtizedes munkássággal bíró gya
korlati embert is méltán megdöbbenthettek. Megdöbbentették cse
kélységemet oly annyira, hogy idők hosszú folyamatának kell elmúlni, 
amíg én szakdolgokban vitába bocsájtkozom valakivel, avagy 
vitára hivom fel kartársaim figyelmét. Látom, érni kell még a 
gyümölcsnek.

Sokszor, nagyon sokszor elolvastam ugyanis közleményemet, 
de nem tudom kiérezni, kimagyarázui belőle magamnak azt, hogy 
én „hazám összes szakembereit bántani“ akartam volna valamelyik 
kifejezésemmel.

Ezért több, mint félévi gondolkozás után is csak az a vég
határozat érvényesül nálam, hogy nem bocsájtkozom vitába Z. E. 
úrral, mert a magam részéről igazán megbántásnak veszem, hogy 
a legjobb szándékkal megírt közleményembe belekeveri, másokkal 
elhitetni óhajtja, hogy én kartársaimat bántani akartam.

Ezzel végeztem a közleményemre vonatkozó minden válasszal, 
mert nem akarnám oly durván megsérteni Z. E. urat, hogy ő 
igazán hatalmas érveire semmit sem reflektálva, vitába ereszkedjem 
Ehling kartársammal.

Azon erős elhatározásom, hogy sok ideig sem vitában 
nem veszek részt oktatásügyünket illetőleg, sem kartársaimat 
vitára nem hivom fel, nem tarthat vissza attól, hogy el ne mondjam 
véleményemet oktatásügyünket illetőleg.

A siketnéma oktatásügy terén még nagyon sok tenni 
való van.

Ne takargassuk, különösen magunk előtt ne takargassuk a 
hiányokat. Siketnéma növendékeink általában nem tudnak beszélni. 
Nem tudnak úgy beszélni, hogy idegen emberek biztosan meg
értsék őket. Nem tudnak úgy beszélni, hogy beszédjük révén 
érvényesülhetnének. Nem tanulják meg úgy a beszédet, hogy 
teszem fel, hivatalos ügyekben a mi tolmácsolásaink nélkül beszéd-
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ismeretükkel boldogulni tudnának. Nem egy, számos kartársunk 
van, aki egy percig sem haboz mondván: vigyük vissza a siket
néma oktatást a jelbeszédre. A siketnémák — intézeteinkből 
kikerült siketnémák — is hangoztatják, hogy nagyobb müvetségük 
volna, ha jellel tanítanák őket.

Az én véleményem szerint azonban még nem jött el az ideje 
annak, hogy a visszaesés ama szélsőségére térjünk. Nem jött el 
pedig azért, mert nem próbáltunk ki minden módozatot, amellyel 
a beszédtanftást, illetve beszédtudást a siketnémáknak átnyújt
hatjuk.

Most ismét azt hangsúlyozom, hogy nem valósítottuk meg 
Hill elvét sem extenzive, sem intenzive. Bármiképen magyarázzuk 
is, hogy Hill a gramatikusok ellen küzdött, midőn kimondotta 
meg nem dönthető alapelvét: „Úgy tanítsd a siketnémának a 
nyelvet, amint azt az épérzékű tanuljad Ez sarkigazság marad 
örökké, amelyet megközelítenünk kell! Hill a gramatikusok ellen 
küzdve, megelégedhetett azzal a rendszerrel, tanítás móddal, 
vagy nevezzük bárhogyan, amelyet mi is követünk. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ő beváltotta elvét, illetve beválthatta volna, 
hiszen annyi bénító körülmények állottak s állhatták útjában, hogy 
nagyon megelégedhetett, ha azt megvalósíthatta, amit megvalósított.

Hill nem beszélt képletekben. Hill egyszerű, mély gondol- 
kozású ember volt, aki minden szót a maga igaz jelentése szerint 
értett s abba beleérteni mást, vagy kiérteni belőle mást nem lehet.

A normális gyermek pedig nem úgy tanul beszélni, hogy a 
kréta a kezében legyen. De nem is úgy tanul, hogy a vörösbetüs 
napokon nem kell neki hangosan beszélni. A normális gyermek 
beszédtanulása közben nem élvez nyári nagyszünidőket, karácsonyi 
s egyéb hetes-kéthetes pauzákat. A normális gyermek reggeltől 
estig tanul beszélni és pedig kréta nélkül. A normális gyermeknek 
jó, biztos szerve van a beszéd megtanulásához, mégis reggeltől 
estig gyakorolja a beszédet télen-nyáron egyaránt és pedig sok 
mással gyakorolja azt. Mégis évek kellenek neki e munkához. 
Nem is szájról olvas le, hanem hallja a hangokat, mégis sokáig 
gyakorolja, mindig gyakorolja, egyedül magát az utánzást s nem 
komplikálja más tanulnivalóival is. A siketnémának, aki szájról 
való lenézés útján utánoz, tehát nem oly biztos szervvel, mennyivel 
tovább kellene azt gyakorolnia, mennyivel inkább szüksége volna 
arra, hogy ezt magát tanulja és semmi mással ne kevertessék 
össze ez ismeretköre addig, míg ezt biztosan nem tudja.

Nem szabad azt hinnünk, hogy a gyermek tudja azt, amit 
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egyszer elmondott. Annál kevésbé szabad azt hinnünk nekünk, 
akik siketnémákat tanítunk, hogy meg van rögzítve a gyermeknél 
az a rengeteg koordinált munka, amit egyes szavak kimondásánál 
alkalmaz a siketnéma, habár utánunk, velünk, vagy a grafikai képet 
látva, jól-rosszul ki is ejti azt.

Világosan áll előttünk, hogy nem tudnak siketnémáink kellően 
beszélni. Sőt azt is tapasztaljuk, hogy minél magasabb osztályba 
kerülnek a növendékeink, annál kevésbé érthető beszédjük a kiejtést 
illetőleg. Ami a nyelv szerkezetét s annak öntudatos használatát 
illeti, az elvárható eredményen alulinak kell azt tartanunk.

Az a kérdés tehát, segíthetünk-e ezen a bajon? Kipróbáltunk-e 
már minden módozatot, amely szebb eredményhez vezetne ?

Nekem az lenne az eredmény, ha siketnéma növendékeim 
beszédjét idegenek is megértenék s viszont növendékeim is meg
értenék az idegenek beszédjét.

Hogy ezt elérhessük, minden eszközt, minden módozatot fel 
kell használnunk.

Szerény véleményem szerint, a mai intézeti — tömeges ok
tatási rendszerrel — ezt elérni nem lehet, kezeljük bár így, vagy 
úgy a tanítási elveket.

Minden habozás nélkül merem állítani, hogy a nagy intéze
tek kárára vannak a siketnémák beszédtanításának. A siketnémák 
beszédtudását, beszédkésségét illetőleg első kelléknek tartom, hogy 
őket szabadítsuk ki a nagy, zártfalu intézetekből.

A nagy intézetek ellen szól a beszéd természetes tanulás 
módozatán kívül az is, hogy nekünk egyedüli célunk csak az lehet, 
hogy visszaadjuk növendékeinket az életnek. Már pedig, ha az 
életből kiragadva, nagy, nagyobb tömegbe csoportosítva, zárt inté
zetekben neveljük őket, nemcsak azt érjük el ezzel, hogy a siket
némák lelki világában egy siketnéma társadalom ábrándképét éleszt
getjük, hanem azt is, hogy a nagy társadalom nem ismerheti meg 
a siketnémát, tőle idegenkedik s vele érintkezni nem akar, nem tud-

Amikor feladatunkká kitűztük, hogy a siketnémát beszélni 
tanítjuk meg, tisztában kellett lennünk azzal, hogy a beszéd meg
tanulása részben a halló társadalomért történik. Hiszen, ha a siket
néma csak siketnémák között élhetne, akkor a hangos beszédre 
nem is volna szükség. Már pedig, ha siketnémáinkat jórészt a halló 
társadalom kedvéért tanítjuk meg beszélni, szükséges, hogy köztük 
fejlődve tanulják meg azt.

Természetellenesnek tartom tehát jelenlegi intézet rendszerű
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tanítási módozatunkat. Ezzel a rendszerrel sohasem mehet át a 
nagy társadalom tudatába az: hogyan kell a siketnémával beszélni?

Ha valaki komolyan veszi a siketnémák beszédtanítását, leg
első kelléknek kell hogy tartsa, a siketnémák fogyatkozásához alkal
mazkodni. Aki például nem éli bele magát abba, hogy a siketné
mával világosság felé fordulva, kissé artikuláltabban kell, illetve 
lehet beszélni, az sohasem fog tudni beszélni siketnémával, beszél
jen bár a siketnéma a legtökéletesebben.

A siketnémáknak a társadalomban való nyílt, nyilvános neve
lését nemcsak magukért a siketnémákért, hanem a társadalnmért 
kell megvalósítani, amely célra pedig tudvalevőleg a zárt intézetek 
nem alkalmasak. Annyira nem alkalmasak, hogy nemcsak a nagy 
társadalomnak fozzáférhetetlenek, hanem még a szülőknek is. Így 
történik meg azután, hogy a szülő, — magával vive már beszélni 
kezdő gyermekét — továbbra is csak jelelget otthon vele épen 
úgy, mint azelőtt tette, amikor még nem tanult beszélni gyermeke.

Már pedig ha a beszédtanítást még a családi körben sem 
tudja érvényesíteni a gyermek, hogyan tudná azt általában a tár
sadalomban ?

Mindezek, habár sokkal részletesebben is kifejthettem volna 
még, azt a meggyőződést érlelték bennem, hogy a siketnémák 
beszédtanításának a célja és lehetősége csak akkor lesz meg, ha 
a társadalomban a társadalom számára neveljük őket.

Merem állítani, hogy mai tökéletlen beszéd tudásukkal, beszéd
ismereteikkel is jobban tudnának boldogulni, vele élni, azt a gya
korlatban kihasználni, ha a társadalomban a beszédet benne és 
nem tőle elzárva tanulták volna. Látjuk, hogy az intézetekből 
kikerült siketnémák környezeteiket bizonyos tekintetben magukhoz 
szoktatják, annyira, hogy részben jelekkel, részben gyenge beszéd
ismeretekkel, avagy Írással magukat megértetik. Ebből az követ
kezik, hogy a nagy társadalmat is, vagy legalább jó nagy részét 
hozzá lehetne szoktatni ahhoz, hogy tudjon siketnémával érintkezni.

Siketnémáinkat tehát az ő testvérei, s kartársai között kellene 
nevelni s beszédre oktatni. Csak ekkor lehetne várni munkánk 
eredményéül, hogy a siketnéma azt t. i. a beszédet, használni tndja. 
Ekkor hozzászoktatnék a társadalmat is a siketnémához s azok is 
megértenék a siketnéma siketnémás kiejtését — mert bizony a 
a természet által létrehozott fogyatkozást teljes mértékben sohasem 
pótolhatjuk — akik nem élnek ugyan siketnémák környezetében, 
de gyermekkorukban találkoztak, érintkeztek velők, avagy másoktól 
értesülnek arról, hogyan kell siketnémával beszélni.
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A siketnémáknak a lehető legtökéletesebb beszédképesség 
megszerzése mellett szükségünk van arra is, hogy a nagy társada
lom tudja, hogy ők csak úgy érthetik meg a hallók beszédjét, 
ha látják a szájmozdulatokat. Nem valami nagyon komplikált isme
retre kell ugyan a társadalmat kioktatni, csak arra, hogy: világos
ság felé fordulva, kissé artikuláltabban beszéljenek a siketnémával 
mégis azt mondhatjuk, hogy erre az ismeretre is nevelni kell a 
társadalmat. Mai társadalmunk, dacára annak, hogy százéves évfor
dulóját megültük oktatásügyünknek, annyira tájékozatlan a siket
némák oktatását illetőleg, hogy valóságos nevetséges véleménnyé 
bírnak afelöl. A köznép azt hiszi, hogy előbb fölvágjuk a némák 
nyelvét s csak azután tudjuk megtanítani őket. Hogy még a müveit 
társadalom is mennyire tájékozatlan a siketnémák oktatása felöl, 
bizonyítja az, hogy a hírlapok a legutóbb tartott siketnéma-bált 
— sikeínéma-hangversenynek keresztelték el.

Az a társadalom, amely ennyire tájékozatlan a siketnéma 
oktatás felöl, semmi körülmények között sem fogadhatja magába 
annyira a siketnémáinkat, hogy azok ott érvényesülni tudjanak s 
az általunk nyert ismereteik s beszédkésségük kapcsán visszaadas
sanak a társadalomnak, amit pedig olyan nagy előszeretettel han
goztatunk könyöradományok gyűjtése közben.

Az a kettős cél lebeg hát szemeim előtt, midőn a mai zárt 
intézeti-rendszert, a siketnémák tömeges oktatási rendszerét hely
telenítem, hogy siketnémáinkat a normális gyermekek beszédtaní
tását megközelítő módon tanítsuk meg a beszédre s úgy neveljük, 
oktassuk őket, hogy egyidejűleg a társadalmat is bele neveljük, 
megtanítsuk a siketnémákkal való beszélgetésre s ¡vigyük át ezúton 
a köztudatba a siketnémákkal való beszélhetési feltételeket.

Szerény véleményem szerint csak ekkor hivatkozhatunk arra, 
hogy visszaadjuk a siketnémákat a társadalomnak.

Ez munka azonban sokkal nagyobb áldozatot kiván tőlünk, 
mint amennyit eddig teljesíthettünk. Az általam javasolandó okta
tási rendszer szerint bizony vissza kellene mennünk részben oda, 
amikor a siketnéma oktatás hivatás volt és nem hivatal, aminek 
ma tekintik egyik vezető emberünk mondása szerint.

Nem végeznék teljes munkát, ha meg nem adnám legalább 
a vázlatát annak a tanítási rendszernek, mellyel — véleményem 
szerint — a fent leírt kettős célt elérni lehetne.

Hogy úgy taníthassuk a siketnémának a beszédet, amint azt 
az épérzékü tanulja, első kelléknek tartom, hogy a siketnéma ne 
vétessék ki a családias élet körülményeiből. A családi élet köze-
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pette tanuljon meg a kis siketnéma beszélni. Természetes, hogy 
ez nem történhetik a szülei háznál, mert hiszen a szülők erre nem 
képesek. De igenis megtörténhetnék ez úgy, ha minden kis cso
port, mondjuk a mai osztály létszámok, mind külön-külön családi 
körben, oktatójuk családi körében tanulnának meg beszélni.

Röviden: az előttem, szemeim előtt lebegő siketnéma-oktatási 
rendszer a következő lenne: Akár bérházban, akár állandó épü
letben, négy-öt szobás lakást adatnék egy-egy olyan családnak, 
akol 10 -12  vagy kivételes esetekben 15 siketnéma gyermek között 
élne az oktató az ő családjával, vagy ha nőtlen ember volna, egy 
gondnoki családdal. Hány család van olyan, ahol 15—17-en sőt 
húszán is élnek együtt. Eme kis családi otthonban három éven át 
maradna egy gyermek-csoport, mely idő alatt kizárólag a beszéd, 
a családi életben előforduló kifejezések gyakoroltatnának s rögzit- 
tetnének meg, természetesen minden írás nélkül, kizárólag a leol
vasás útján. Eme három év után, mely az 5—6-ik élet évvel kez
dődnék, ez a gyermek-csoport elhagyná e családi tűzhelyet s épen 
mint a normális gyermekek, iskolába kerülnének, hogy a tanult 
beszédanyag kapcsán írni, olvasni s egyéb dolgokat megtanul
janak, épen úgy, mint halló testvéreik, kortársaik. Ez az iskola 
helyiség pedig ne elkülönítve a normális gyermekektől, hanem 
igenis a normális gyermekek iskolájával kapcsolatban legyen. A 
siketnéma is járjon ugyanabba az iskola udvarba, ahová épérzékü 
társai járnak s járjon ugyanolyan családi körből, vagyis a szülei 
háztól, avagy a körülmények szerint eltartóktól. És amint a nor
mális gyermekek az iskola udvarán külön tantermekbe vonulnak, 
aszerint, milyen osztályba járnak, épen úgy volnának külön tan
teremben a siketnémák is. Szóval egy olyan iskola udvarán kellene 
lenni ama siketnéma osztálynak is, ahová a többi száz, két-, vagy 
háromszáz normális gyermek jár s itt tanítaná őket — hat évig — 
ugyanaz a tanár, aki előbb a családiházban a beszédre megtaní
totta őket.

így a kis siketnéma nemcsak magát a beszédet tanulná meg 
természetes módon, hanem a leendő társadalom, már a gyermek 
korban megszokná, hogyan kell siketnémával beszélni; amennyi
ben, ha minden 10—12 siketnémából álló csoport több száz épér
zékü gyermek között nőne fel, amely gyermekcsoportoknak min
den bővebb oktatás nélkül meglehetne mutatni, hogy a siketné
mával így és így beszéljetek játék közken — egy vagy két évtized 
alatt teljesen átmenne a társadalom köztudatába: hogyao kell a
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siketnémával beszélni. Továbbá, mert siketnémáink azzal a társa
dalommal együtt nőnének fel, amelynek körében majd élniök kell, 
úgy ők is biztosabban mozognának abban. Ezenkívül a társada
lom is, mint ismert, megszokott tagokat fogadná őket.

Ez volna az az oktatási rendszer, amellyel — véleményem 
szerint — a siketnémákat úgy lehetne megtanítani a beszédre, 
amint azt az épérzékű gyermek is tanulja.

A siketnéma oktatásunk eme rendszerre való áttérés mellett 
még kevesebb költségbe kerülne, mint a mai oktatási forma. A 
nagy intézetek építése, fentartása, füttetése, stb. többe kerül, mint 
a kis családi házak fentartása. Az iskolák udvarán elhelyezett siket
néma csoportok oktatása pedig jóformán semmibe sem kerülne. 
Csaknem minden városban lehetne ilyen siketnéma csoportot 
oktatni, s a hivatalos eltartási költségeket, 6—8 gyermek ellátását 
mindenütt könnyen ki lehetne eszközölni.

Csak a családi otthonokban történő oktatás alkalmával kellene 
a tanerők díjazását jóval emelni, mert bizony ama három év alatt 
szünidőről egyáltalában nem lehet szó.

A részletekbe itt nem akarok belebocsátkozni, hiszen jófor
mán magam sem hiszem, hogy oktatásügyünk — legalább rövid 
időn belől — ilyen törzsgyökeres átalakításon menjen keresztül, 
hiszen beleéltük már magunkat a mai rendszerbe. Egy megszokott 
kerékvágásból kizökkenni, illetve kizökkenteni egy ügymenetet, 
jóval nagyobb hatalom és tekintély kellene hozzá, mint amilyen
nel csekélységem rendelkezik. Annyi bizonyos, ha reám volna 
bízva a siketnéma oktatásügy vezetése, a kísérletezés elől nem 
zárkóznám el, nem különösen azért, mert, ha megbízhatók az 
amerikai hírek, akkor már ez oktatási rendszert alkalmazottnak és 
kipróbáltnak kell ismernünk és pedig nemcsak olyan formában, 
ahogyan én javasolni bátorkodtam, hanem még merészebben. A 
családi nevelés után, ahol a siketnéma gyermek — nem iskolai 
oktatásszerüleg — de elsajátítja a hangzónyelvet, egyenesen halló 
gyermektársai közé megy az elemi iskolába s ott boldogul is.

Bár egy kissé amerikaias ize van ennek hírnek, de én hitelt 
adok neki, annyival inkább, mert hasonló tapasztalat áll rendel
kezésemre. Hét évvel ezelőtt, midőn első osztályt vezettem, egy 
művelt szülőknek, négy éves korban megsiketült leánykájok került 
kezem alá s a kis leányt négy éven át 'tanítottam osztályomban. 
A négy év atán azt ajánlottam a szülőknek, hogy próbálják meg 
a kis leányt rendes elemi iskolába adni. Közbenjárásomra az • ille
tékes igazgató felvette s a leányka megállotta helyét annyira, hogy



jelenleg Budán, egyik polgári leányiskola harmadik osztályába jár 
s kitűnő osztályzatai vannak.

Tehát, ha ez a kitűnő leányka a mai iskolai oktatási rend
szerünk mellett haladt annyira, hogy normális iskolában megállja 
helyét, akkor az Amerikából jövő hír, mely családi nevelés mellett 
vezetett beszédtanítással adja a normális iskolába neveltjeit, hihető 
hogy valóban igaz.

Én tehát, midőn a mai zárt intézeti oktatási rendszer meg
szüntetése ellenében javasolt oktatási rendszert ajánlom, legkevésbé 
sem esem a szélsőségbe s miután nincs módomban, hogy a 
kísérletezést megvalósítsam, legfőlebb azt tehetem meg, hogy aján
lom felentes hatóságomnak ez oktatási rendszer fölötti eszmecsere 
megindítását s a magam részéről bejelenteni bátorkodom, hogy 
eszméim megvalósítása érdekében rendelkezésére állok. Teszem 
ezt annak bizonyításául, hogy a leírt közleményem nem csupán 
felvetődött idea, hanem olyan kiforrott eszme nálam, amelynek 
megvalósítására vállalkozni volna bátorságom.

Hogy mindezeket, eme fejezet alatt mondtam el: „Az írás 
és olvasás tanítását a Il-ik osztályban kezdjük el a siketnémáknál.“ 
oka egyrészt az, hogy addig rnás közleményt nem írhattam e lap 
hasábjain, míg a hasonló nevű cikkemre adott válaszokra nem 
feleltem. Másrészt pedig azért, mert hogy én az írás-olvasás taní
tását egyidejűleg megkezdeni a beszédtanítással helytelennek tartom 
— s csak megkönyítő eszközül ismerem el úgy a tanár és gyer
mek részéről a mai iskolai oktatási rendszer mellett — oka az, 
hogy előttem a siketnéma oktatásnak oly ideális rendszere lebeg, 
amilyet a fent idézett egy növendékemmel felmutatni tudok, vagy 
amilyenről hír érkezik hozzánk Amerikából.

Ezek után befejezem mondanivalóimat azzal, hogy mindeze
ket nem azért írtam le, hogy újabb vitának anyagot adjak, mert 
ezennel kijelentem, hogy senkivel vitába nem elegyedem. Ez az 
én meggyőződésem, amelyet elfogadtatni nem akarok másokkal, 
de magam állok mellette szilárdul.

Áz írás és olvasás tanítását a siketnémáknál a II-ík osztályban kezdjük el. 41
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Látogatás három ausztriai vakok intézetében.
Irta: Kleitsch János.

A vakok tanárainak wieni XIII. kongresszusát előkészítő helyi
bizottság már jó előre belátta, hogy a kongresszus fontos tár
gyakban gazdag, sőt túltömött programmjának a tárgyalásai a kon
gresszus tagjainak idejét és figyelmét annyira igénybe fogják venni, 
hogy azoknak arra sem lesz idejük, sem erejük, hogy a vakok 
wieni intézményeit tanulmányozhassák, annál kevésbbé arra, hogy 
Wien városát és annak nevezetességeit megtekintsék, ha csak 
azok tanulmányozásában és megtekintésében célszerű, gazdaságos 
időbeosztású programmal nem nyernek támogatást, s ezért a helyi 
bizottság jó előre olyan programmot állított össze, amely a nehéz 
feladatot bámulatos ügyességgel oldotta meg, úgy, hogy az ösz- 
szes ott lévők elismerését és háláját méltán kiérdemelte. Mert 
amihez a helyi bizottság körültekintő figyelmessége nélkül a leg
nagyobb erőmegfeszítéssel is aligha juthattunk volna hozzá a 
kongresszus tartama alatt, azt a bizottság leleményessége és a wie- 
niek vendégszeretete nyújtotta nekünk oly módon, hogy a wieni 
XIII. kongresszus örökké emlékezetes marad mindazoknak, akik 
azon résztvettek.

A helyi bizottság a wieni és a purkersdorfi intézetek meg
tekintését biztosítandó, a kongresszus napjainak délutánjaira pro- 
grammba vette egy-egy intézet látogatását, amely látogatásokat az 
egyes intézetek igazgatóságai az intézetekben tartandó társas esté
lyekkel kötöttek egybe.

A hohe-wartei intézet.
Miután a kongresszus, programmjának túltömöttségére való 

tekintettel ülései idejét a lehetőség szerint kitágította, hat és fél 
órai tarácskozás után d. u. 4 órakor útra keltünk a vakok wieni 
izraelita, úgynevezett hohe-wartei intézete megtekintésére.

Meg kell vallanom, nagy érdeklődéssel néztem e látogatás 
elé, nemcsak azért mert ez volt az első külföldi intézet, amelynek 
megtekintésére alkalmam nyílott, hanem azért is, mert már sokat 
hallottam a hohe-wartei intézet kiváló működéséről, láttam az 
intézet növendékeinek a kongresszussal kapcsolatos kiállításban 
kiállított slöjd munkáit, s olvastam az.intézet igazgatójának tollá
ból kikerült számos szakcikkének jó részét és tapasztaltam, hogy 
a jómódú magyar szülők különös előszeretettel ebben az inté
zetben taníttatják vak gyermekeiket, s mindezek együttvéve is,
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külön-külön is alkalmasak voltak arra, hogy érdeklődésemet külö
nösképen fölcsigázzák.

Végre azt sem hallgathatom el, hogy sajátságos izgatottság 
vett rajtam erőt, ha arra gondoltam, hogy az egész napi komoly 
munkát a sok német (mert más bizony kevés volt) kartárs tár
saságában töltött kedélyes estély fogja betetőzni, amelyen bizo
nyára Magyarország vakügyi viszonyainak megbeszélése után 
Magyarországnak mindenféle viszonyai, s így tehát Ausztriához 
való viszonyai is szóba fognak kerülni, s a külföldnek Magyar- 
országról való, sokat fölpanaszolt tájékozatlansága és talán rossz
akaratú véleménynyilvánítások is hangot fognak találni.

Ebben a nagyon is vegyes kedélyállapotban szálltam két bpesti 
kartárssal villamosra, ahol már egy, a Hohe-Warte felé törekvő 
nagy társaság elhelyezkedett és nagy áhítattal hallgatta Boszniag 
csernovitzi igazgatónak a bukovinai soknyelvűségből származó 
nagy nehézségek miatti panaszait. Boszniagnak azon kijelentésére, 
hogy még a magyar nyelv tanítását is megkívánják tőle, egyszerre 
Magyarországra terelődött a beszéd. És ó ja j! Minő hangok, minő 
nézetek ! amelyeknek egy osztrák inspektor, kormánytanácsos a 
külföldiek tájékoztatására kifejezést adott. „Páratlan a magyarok 
türelmetlensége a nemzetiségek iránt, a magyarosítás erőszakos, 
a földrajzi tankönyvek közjogilag hamisak, Ausztriát Magyarország 
tartományának tüntetik föl stb. stb.“

Miután a legudvariasabb módon rámutattunk arra, hogy 
ez és ehhez hasonló nézetek csak téves információkon alapul
hatnak, hogy Magyarországon ilyen tankönyvek nem léteznek, 
de igenis Ausztriában és a külföldön vannak tankönyvek, amelyek 
Magyarországot Ausztria tartományai közé sorozzák, amit a német- 
országi kollegák is beismertek, s miután Magyarországnak Ausz
triához való tulajdonképeni viszonyát megmagyaráztuk, amit a kor
mánytanácsos úr is megerősített, Kirschenheuter kollegámmal önön 
példánkra való hivatkozással bebizonyítottuk, hogy Európának 
egyetlen államában sem élveznek a nemzetiségek oly nagy szabad
ságot, mint Magyarországon. Mire egyik németországi kartárs azt 
mondotta: „Alsó führt mán den Ungarn mit Unrecht viel Böses 
nach.“ E közben a Hohe-Wartera érkeztünk, s mi, mint akik sikeres 
nemzeti missiót teljesítettünk, kellemes érzéssel hagytuk el a villa
mos kocsit.

Ez a siker annyira emelte kedélyemet, hogy mindmáig sem 
tudom eldönteni, hogy mennyit írjak e nagyszerű érzésből a villa- 
negyedes, dombos környék egészséges levegőjének és természeti
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szépségének és mennyit a saját elfogultságom javára. Én oly 
szépnek, kedvesnek és egészségesnek találtam ezen intézet kör
nyékét, hogy hirtelenében arra gondoltam, hogy bizonyára ezek 
az okai annak, hogy vagyonos honfitársaink vak gyermekeikkel 
oly rendületlenül Wienbe törtetnek.

Amint az intézet kapuján beléptem, úgy éreztem, hogy ünne
pélyes hangulatom teljesen beleillik az itt mutatkozó keretbe. 
Ünnepélyességre mutat itt minden, a lobogó, a lampion, a papir- 
lánc körösköriil a tágas kertben éppen úgy, mint a kezembe 
nyomott ének- és zeneszámokat tartalmazó programm.

Az ünnepély kezdetével azonban csakhamar a tanulni vágyó 
szakember tárgyilagos megfigyelésének álláspontjára helyezkedvén, 
a hallottakat az otthoni eredményekkel összehasonlítva újabb büszke
ség szállott meg, mert az összehasonlítás mérlege — dacára annak, 
vagy éppen azért, mert itt a zenei tárgyakat széles alapokon kul- 
tiválják, — a mi javunkra billent. És ebből kifolyólag még inkább 
megerősödött bennem az a meggyőződés, hogy gyakorlati szem
pontból csak úgy járunk el helyesen, ha csak nagyon is váloga
tott növendékanyagot részesítünk zenei képzésben. Mert a gyen
gébb tehetségű növendékek a zenei életpályán is csak kölöncei 
lesznek a jobb tehetségűeknek, valamennyiök anyagi kárára, amitől 
a nálunk szokásos szigorú selejtezés következtében remélhetőleg 
nincs mitől tartanunk a jövőben.

Az ünnepély befejeztével a kongresszussal kapcsolatos kiál
lításban föltűnést keltett slöjd tárgyakat készítő növendékeket volt 
alkalmunk munkaközben látni. A növendékek itt készült munkái 
éppen úgy, mint a kiállítottak igen csinosak és tökéletesek voltak, 
mindazonáltal nyomasztólag hatott rám az egész foglalkozás, mert 
a nagyon is begyakorolt munka képét tárta a szemlélő elé. A 
vakoknak ilyetén való slöjdfoglalkozásnak vannak ugyan hivei 
nálunk is, én azonban nem tudom ezt az irányzatot helyeselni, 
mert nem szolgálja, nem szolgálhatja azt a célt, amelyet szolgálni 
hivatott volna, s amit Zech königsthali igazgató kongresszusi elő
adása szerint is, röviden ezekben lehet összefoglalni: A mintázást 
az általános oktatás szolgálatába keli szegődtetni, mint olyat, mely
nek öncélja nincsen. A készített munka mindig azt mutassa, ami 
a gyermek lelkében van, éppen azért sohasem szabad minta után 
másoltatni.

Igen, csak az ilyen szellemben vezetett mintázás szolgálhatja 
a tulajdonképeni célt, mert csak az ötletszerű foglalkozás és a 
többi tantárgyak szolgálatában álló mintázás készteti a gyengébb
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és ügyetlenebb kezű gyermekeket is tevékenységre, mig a minta 
sorozat szerinti foglalkoztatás, a diszitésí és szobrászati törekvé
sekkel csak az ügyesebb kezű gyermekekre hathatunk, de az 
ezekkel elért eredmény is alig mondható egyébnek, mint gépies 
ügyességnek.

De talán már is többet magyaráztam, mint kellett volna, azért 
egész röviden összefoglalom azt az impressiót, amit az itt űzött 
mintázás rám gyakorolt. Nem találtam a vakok oktatásának szol
gálatában állónak, mert a külső csínre, a szemre való hatásra 
törekszik, miközben nevelési hatás és belső tartalom nélküli gépies 
munkává lesz.

A faslöjd munkák is igen csinosak és tökéletesek, úgyany- 
nyira, hogy a kész munkák szemlélésekor nem is tudtam mit 
gondolni, csak a fejemet csóváltam. Az itt látott munkák tiz éves 
gyakorlatommal sehogysem voltak összeegyeztethetők mindaddig, 
míg a szűk padokban ülő méricsélő, szögező és kis kézi fürész- 
szel nyiszegő kis slöjdölő csapatra nem akadtam. Most már hamar 
megértettem az egészet. Szépen fűrészelt és gyalult különféle 
lécekből dolgoztak. Az adott minta alkotó részeinek megfelelően 
vágták le a megfelelő kifogástalan lécről a szükséges darabkát 
és csakhamar megvolt a megkívánt csinos kis műremek.

Nem sokáig szemléltem a munkálkodókat, sietve tovább 
mentem, miközben oda súgtam, ha jól tudom az igazgatómnak: 
a mieink csak hadd fúrjanak, faragjanak, fűrészeljenek és gyalul
janak továbbra is igazi szerszámokkal, de ünnepi eseményül jó 
volna nekik is néha-néha, ha nem is ilyen nagyon szép, de mégis 
szebb léceket és deszkákat adni.

Föltünést keltő ennek az intézetnek specialitása is, a vas
munkák. Amit azonban röviden úgy lehetne jellemezni, vas
lemezek hajlítási és összeállítási munkálatok. Hogy ennek a fog
lalkozásnak sem iskolai, sem gyakorlati értéke nem becsülhető 
valami nagyra, az már abból is következik, hogy tudtommal még 
nem akadt egyetlen egy intézet sem, amelynek eszébe jutott volna 
a Hohe-Warte ezen régi nevezetességét utánozni, bármily tetsze- 
tősek legyenek is az itt látható gyertyatartók, állványok stb.

Az intézet tanszertárának fölszerelése mintaszerű, a szerek 
állapota példás, ugyannyira, hogy bizony sok intézet eljárhatna 
ide tanulni, ha ennek titka megtanulható, vagy azt megtanulni 
érdemes volna. Az én igazgatóm is azt mondotta: de jó volna, 
ha a mi szereink is mind ilyen példás rendben volnának. Mire 
én nyomban megkértem, volna szives a többi észrevételeit is
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elmondani, de úgylátszik elértette célzásomat, meg sem állt, csak 
széleset mosolygott és folytatta megkezdett körútját.

Valamennyi tárgy úgy nis emlékeztet a „pucerájbói“ kikerült 
friss, vagy a tiszta vászongallérhoz. Már-már azt hittem, hogy 
ezek valami különös módon vannak preparálva, s azért nem lát
szik meg rajtuk úgy mint a mieinken a tapogatás nyoma. De a 
teljes felszerelésében ott álló, vadonat újnak látszó hátas ló s 
ehhez hasonló értékes dolgok szemlélése után csakhamar világo
san láttam, hogy az oka hol keresendő, s hogy az bizony a hohe- 
wartei intézet oktatása alaposságának a rovására megyen, amiben 
különben, — bár a növendékek elméleti tudásáról meggyőződést 
szereznem nem volt módomban, — más utón is megerősítést nyer
tem. Ezek után megszilárdult bennem az a szándék, hogy mielőtt 
egy intézet tanításának a milyenségéről megalkotnám véleménye
met, megtekintem annak szertárát. De ne hogy abban a véle
ményben maradjon valaki, hogy én valamely intézet oktatásának 
a színvonalát az összetörött és szétszedett tanszerek és prepará
tumok mennyiségéhez szabom, hangsúlyozom, hogy az alapos 
érzékelés bizonyítékait én szerintem sem ezek nyújtják.

Föltűnt nekem ezen 40—50 növendék befogadására beren
dezett, (jelenleg 43 növendéke van, kik között 4 magyar is van) 
tisztán internátusos és minden tekintetben mintaszerű felszerelésű 
intézet kicsiny tornaterme, aminek egy ottani tanítónő előtt kifeje
zést is adtam, amire azt a választ kaptam, hogy a tágas torna
termet bőségesen p'ótolja a kerti, cserhéjjal felhintett tágas torna
tér, aminek a megtekintésében azonban meggátoltak az ég meg
eredt bőséges csatornái, amelyek egyúttal az estély kerti kelle- 
meit is elmosták és a nagyszámú vendégkoszorút az intézet ter
meibe szorították. Elmosta az eső a kerti fényes kivilágítást, az est 
külső kellemeit, de a társaság hangulatát eme külsőségek nem 
érintették leverőleg, sőt a szorosabb együttlét (csakugyan szoros 
volt, ember ember mellett állva fogyasztotta jóizű falatját) elő
mozdította a régi ismeretségek fölújítását és új baráti viszonyok 
fűzését és megkönnyítette az egyes csoportok eszmecseréjét.

Vigan csengtek össze a poharak és versenyt ömlött az árpalé 
és a venyige zamatos nedűje a szűnni nem akaró esővel, s a 
társaság belátván, hogy a megázás kikerülhetetlen, kisebb csapa
tokba verődve búcsút mondott a vendéglátó barátságos haj
léknak.
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A purkersdorfi intézet.
Wientől vonattal körülbelül 3/4 órányira, kies hegyek közötti 

völgyben fekszik a wieniek kedves nyaralóhelyeinek egyike: Pur- 
kersdorf. Ebben a városkában van az „Alsó Ausztriai vakok inté
zete“, amely I. Ferenc Józsefnek, mint osztrák császárnak 25 éves 
jubileumának emlékére Alsó-Ausztria tartománygyülésének határo- 
zataértelmében, — mely határozat bizonyára a vakok tanárainak I. 
1873-ban Wienben tartott kongresszusának hatása alatt született 
meg — 1873 december 14-én nyitotta meg kapuit Döblingben, 
ahonnan azonban helyszűke miatt csakhamar átköltözött az azóta 
már kibővített mai otthonába, amely jelenleg 130 növendék befo
gadására van berendezve, de a teljes létszámot mindmáig nem 
érte el teljesen. Az egészséges és szép fekvésű intézet tágas és 
csinos parkjában inkább egy hegyvidéki szanatóriumban képzeli 
magát az ember, mint egy tanintézet udvarán, annál is inkább, 
minthogy tágas játék és tornatérnek nyomát sem látjuk, s az inté
zet gazdasági teendőit és a növendékek fölötti felügyeletet telje
sítő szerzetesnők is nagyon a kórházra emlékeztetik az embert.

A bemutatott ünnepélyen föltűnt nekem a növendékek szo
katlan kellemes megjelenése, szabatos mozgása, amit azonban 
csakhamar átláttam, hogy az nem annyira a testi nevelés, hanem 
inkább a látási maradványok javára Írandó. Bár föltűnt, mégsem 
volt módomban megállapítani, hogy csak a puszta véletlennek, 
vagy Alsó-Ausztria fejlettebb egészségügyi viszonyainak tudható e 
be, hogy a teljesen vak gyermekek száma aránylag kevesebb 
mint nálunk.

Az ünnepélyen bemutatott zenéről, de különösen az ének
ről csak a teljes elismerés hangján szólhatok. Az összes növen
dékek az énekben feltűnő iskolázottságot és fegyelmezettséget 
árultak el, ami annál is inkább kiemelésre méltó, minthogy a 
fegyelmezés és a magasabb ének tanítása látszólag alig nélkülöz
heti a látás útján való ellenőrzést, amire Krtsmary Antal, a pur
kersdorfi intézet egykori növendéke az ének tanításában elért 
eredményeivel alaposan rácáfol.

Az intézet tantermei egyszerűen, de célszerűen vannak beren
dezve. Az osztályok tanszerszekrényeiben vannak az egyes osz
tályok legszükségesebb tanszerei elhelyezve, ami által a tanszerek 
örökös ide-oda hurcolása kikerülhető, s a tanszerek megóvása, 
megkimélése igen meg van könnyítve.

A dupla épület közepén végig húzódó folyosóra nyílnak 
jobbról és balról az osztályok üvegajtói, amelyek nagyon vegyes
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hangulatot keltettek és élénk eszmecserét provokáltak. Akadtak 
olyanok, akik ellenőrzési célszerűséget látva az ilyen üvegajtók
ban, a követésre méltó példát védték nagy hangon. A magyar 
igazgatóknak is igen melegen ajánlotta egy lelkesülő magyar, 
(de nem pedagógus!), s az eszme közöttük sem maradt teljesen 
visszhang nélkül, de az eszme csakhamar teljesen elvesztette nagy- 
szerűségét, — a pártolók igaz fájdalmára — mert kisült, hogy a 
folyosón örökös sötétség uralkodnék, ha az osztályokból nem 
nyerne az üvegajtókon keresztül némi kis világosságot.

Ezen intézet iparoktatása ugyanazokat az iparágakat karolja 
föl, mint a bpesti országos intézet. A növendékek ipari képessége 
minden tekintetben hasonlónak mondható a bpesti intézetéhez, 
avval a külömbséggel, hogy Purkersdorfban aránylag kevesebb 
növendék részesül iparoktatásban. Ez pedig abban leli magyará
zatát, hogy ez az intézet az úgynevezett szalonzenének képzésé
nél magasabb célt nem is tűz ki magának, minélfogva aránylag 
nagyobb számmal léphetnek a növendékek is zenei pályára. Ezt 
a számot azonban még megnagyobbítják a zenész leánynöven
dékek is, minthogy itt ezeknek is megengedik, hogy a zenei 
pályára lépjenek.

Érdekes tény, hogy amig Magyarországon még egyre a 
zeneoktatás kereteinek a szűkítésére törekszünk, addig itt terv
szerű tágítási törekvések konstatálhatók. Ebben az irányban külön
ben Ausztria nem halad egymagában, hanem a kongresszuson 
kifejezésre jutott hangulat után Ítélve, a nagy Németországot is 
ott találjuk, mi a vakok'életpályáinak megválasztásában ismét for
dulópontot jelent.

Az intézetből kilépő növendékekről való gondoskodás azon
ban oly kérdés, amely úgy ennek, mint még több, más osztrák 
intézetnek megmérhetetlen gondokat okoz. Ezek láttára valóban 
nem csodálható, ha a magyarországi szakember bizonyos dicsek
véssel pertraktálja a Magyarországon az utóbbi időkben a napi 
sajtóban verseny módra pellengérezett „Vakokat Oyámolító Orsz. 
Egyesület“ szervezetét és működését, oly nagyszerűnek, ideális
nak festvén azokat, amilyennek a szervezete valóban mondható, 
amilyennek működését a jóbarát szívvel, lélekkel minősíti, a szi
gorú tárgyilagosság kívánja és ma már az ellenségnek is el kel
lene ismerni, ha a legfelsőbb hatalom a botrány okozói és ren 
dezőivel már a kezdet pillanatában megéreztette volna a méltán 
megérdemelt büntető vas kezét.

Ennek az intézetnek a tanszertára gazdagnak és szakszem

Kleitsch János
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pontból igazán értékesnek mondható. A nagyszámú és tanszer- 
kiállitásba, tanszerkereskedésbe illő, ragyogó tisztaságú tanszer 
láttára már-már az a gondolatom támadt, hogy az osztrák intéze
tek tanszertárai talán inkább a közönség gyönyörködtetésére, 
mint a tanítás szolgálatára rendeztetnek be. De miután megtudtam, 
hogy ez az intézet a lefolyt tanévben sok uj tanszerrel gazda
godott, a fölött kezdtem gondolkodni, hogy nem szegény, de 
itt-ott hiányos és kopott szertárunkra való tekintettel nem volna-e 
jó a legközelebbi kongresszust Budapestre meghívni ? No de 
csakhamar beláttam, hogy ezen az utón a tanszertárunk vagy soha, 
vagy csak nagyon sokára fog meggazdagodni. Nem azért, mintha 
a nyugati országok typhlopedagógusai nem fogadnák el meg
hívásunkat, sőt! meggyőződtem róla, hogy a meghívás igen meleg 
fogadtatásban részesülne. De van-e erre való pénzünk ? Lehet-e 
Budapesten német nyelvű kongresszust tartani? E kongresszusok 
nyelve ugyanis a német, s csak legalább tiz tag kívánságára foly
hatnak a tárgyalásai más nyelven is.

Annak a megjegyzése után, hogy az estély, melyen jófajta 
szivarokkal a vadászkiállítás rendezősége látta el a vendégeket, 
fényesen sikerült, még a purkersdorfi intézet egyszerű, csinos és 
igazán praktikus térképeihez kell egynéhány szót fűznöm. A tér
képek készítője az intézet volt igazgatója Libanszky József, aki 
néhány évvel ezelőtt nyugalomba vonult anélkül azonban, hogy 
titkába, a térképek készítése módját illetőleg, bárkit is beavatott 
volna, s úgy látszik, ennek a derék embernek nincs is szándéká
ban gondosan őrzött titkától megválni, amit a vakok oktatásügye 
érdekében azonban igazán sajnálni kellene. Abban a meggyőző
désben lévén, hogy osztrák kollegái előtt csak személyes okok
ból titkolja térképeinek készítési módját, A igazgató és K kar
társammal erős rohamot intéztünk a titoktartó igazgató ellen. Egy 
jó félórai oktatást nyertünk is a térképkészítésből, de amit ez 
alatt megtanultunk alig volt több annál, amit a térkép alapos meg
szemlélése után úgy is tudtunk már. Mert ami a tulajdonképeni 
titkát illeti, az egy massza, (folyók, városok), amely úgy mondja: 
recept szerint készül, amelyet azonban így fejből nem mondhat 
el pontosan, de elfogja küldeni. Azóta már hónapok múltak el, 
s tudtommal egyikünk birtokában sincs még a kérdéses recept, 
amiből már nagyon is kiviláglik, hogy már nem is leszünk soha, 
hacsak annak a tanszerkészítőnek a jóvoltából nem jutunk majd 
hozzá, akinek Libanszky úr, miként ő mondotta, az egész térkép 
dolgát átakarja adni. (Úgy látszik üzlet!)

M agyar G yógypedagógia.
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A wieni császári intézet.
Nehogy a tisztelt olvasóim csalódjanak, előre kijelentem, 

hogy erről az intézetről, a vakok oktatásának Mekkájáról aránylag 
kevés mondani valóm van. Úgy jártam evvel, mint a jó vidékiek, 
akik egy napra föl jönnek Pestre, hogy ezt alaposan megnézzék. 
A kongresszus tanácskozása ugyanis ezen a napon a már meg
szokottnál is egy órával tovább tartott, úgy, hogy csak öt óra 
után került a sor e minta intézet megtekintésére.

Ennek az intézetnek a múzeumában kezdve a vakok okta
tása előtti kortól a mai korig nyilvánosságra került s a vakokra 
vonatkozó rajzok, karcok, festmények és szobroktól kezdve, a 
legkezdetlegesebbtől a legtökéletesebb és legmodernebb speciális 
taneszközökig úgy a legolcsóbból, mint a legdrágábból mindenből 
látható egy-egy példány. Az idő rövidsége miatt azonban csak 
futva tekinthetvén meg ezt az egész világon páratlanul álló 
múzeumot, én is úgy éreztem magamat, mint az a vidéki ismerősöm, 
aki a királyi palota megtekintése után azt mondotta: „Igazán 
nagyon szép, olyan szép, hogy én azt senkinek el sem mond
hatom. És ha otthon kérdezik, hogy mit láttam, igazán semmit 
sem mesélhetek.“

Az intézet szakkönyvtáráról Mell igazgató „Über die Literatur 
des Blindenwesen“ cimű értekezése alapján már csak kiválót 
vártam, de a tapasztaltak várakozásomat is fölülmúlták. Hogy a 
szakkönyvtár tényleg hány műből áll és minő müveket ölel föl, 
nem láthattam, de láttam, hogy a könyvtár a typhlopedagógiát 
szolgáló folyóiratokat talán kivétel nélkül járatja nem tekintvén 
azt, hogy ki olvasssa,. csak azt, hogyha valaki olvasni akarja, 
rendelkezésére álljon. E mellett szól az, hogy magyarnyelvű 
folyóirat is van.

De nemcsak tanári könyvtárára áldoz ez az intézet oly 
bőkezűen, hanem Braille könyvtárára is. Itt már nem elégszenek 
meg azzal, hogy egyes kiváló műveket kézirattal lemásoljanak, 
hanem nyomdájuk útján sokszorosítják elárusítás céljára. Sajnos, 
könyvtárunk ilyetén módon való gyarapítására mi még nem is 
gondolhatunk. De vágyaink ma még nem is érnek oly magasra. 
Szegénységünk érzetében nagyon is megelégednénk, ha évi 
500—1000 kötet egyszeri lemásolásának tisztességes díjazását 
biztosítva látnok. De sajnos, a még ily szerény kívánalmaink 
megvalósítására sem rendelkezünk a szükséges biztos anyagi 
forrásokkal.

Intézetünknek ma már 1300 kötetet számláló Braille könyv-
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tára annak köszöni létezését, hogy vak másolóit 10—40 koronás 
jutalomban részesíti oly alapítványok kamatjövedelmeiből, amelyek
ben esetleg különben is részesülhettek volna, miután ezek az 
alapítványok érdemes vak növendékek jutalmazására tétettek.

A két könyvtár összehasonlítása azonban a legszebb remé
nyeket kelti bennem, mert úgy látom, hogy a wieniek gazdag
ságával fölér a budapestiek élelmessége, amelynek köszönhető, 
hogy könyvtárunk egy év alatt 600 kötettel gyarapodott.

Ez az intézet tanszerekkel bőven el van látva, úgy annyira, 
hogy nemcsak az összes osztályok, hanem még a folyosók falai 
sem láthatók a rengetek domború nyomású képtől, amiért 
azonban azt hiszem nincs mit irigyelni a wieni intézetet, mert 
ezek a képek mint faldíszek érdekesek is, szépek is, de a vakok 
tanítása szolgálatában meggyőződésem szerint jó eredménnyel 
nem használhatók s ezt a meggyőződésemet ennek az intézetnek 
a különben is gazdag fölszerelése is támogatja. Ennek az intézet
nek a szertára preparátumokban s természethü utánzatokban oly 
gazdag, hogy talán sohasem szorulnak arra, hogy azokat az 
egyoldalú képeket használják. Ebben a körülményben pedig 
annak a dokumentálását látom, hogy ezek a képek ferde, téves 
fogalmakra vezetnek.

A tantermek berendezése egyszerű s a mienkhez hasonló. 
Padjai csak annyiban mutatnak eltérést a mi padjainktól, hogy 
mély és széles fiókokkal' vannak ellátva, minél fogva a vakok 
taneszközeinek befogadására és megőrzésére szolgálhatnak.

„Vegyesek gyűjteménye“ („Allerlei“) nélküli vakok iskoláját 
el sem tudok magamnak képzelni, mindazonáltal meg nem 
állhatom, hogy dicsérettel meg ne említsem ennek az intézetnek 
ezt a gyűjteményét. Egy aránylag kicsiny szekrényben csakugyan 
ott van minden, amit ez a német szó: „Allerlei“ fölölel. Kiemelhető, 
rekeszekre osztott fiókokban, fiókok szerint csoportosítva, ami 
ennek a gyűjteménynek a használhatóságát nemcsak megkönnyíti, 
hanem biztosítja, mert a nehezen hozzáférhető, át nem tekinthető 
és nehezen kezelhető gyűjtemények nemcsak időveszteséget 
okoznak, hanem a tanítás eredményét is befolyásolják.

Miután már erősen ránk esteledett, a vendégsereg az intézet 
kertjében a terített asztalok körűi telepedett le s mialatt a test 
követelményeinek étellel itallal a megfelelő búzgósággal eleget 
iparkodtunk tenni, azalatt az intézet növendékei az épület udvari 
erkélyéről hallatták szép, kedves, kellemes dalait és zenéjüket 
mindannyiunk igazi lelki gyönyörűségére.

4’
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Öreg este volt már, mikor a kedélyes társaság oszolni 
kezdett s mi magyarok egy csapatban búcsút vettünk a szives 
házigazdától s a kongresszus elnökétől egy személyben, Mell 
Sándor igazgató, kormánytanácsos úrtól, aki nagy örömét fejezte 
ki a fölött, hogy a magyarok oly impozánsan részt vettek a 
kongresszuson és sajnálkozását fejezte ki, hogy köszöntésünket 
nem köszönheti meg magyarul, mert nem érti a magyar nyelvet, 
de úgymond, annyit mégis tud magyarul, amennyit minden 
művelt embernek tudnia illik és ezt szívvel lélekkel mondja: 
„Éljen a magyar!“

HAZAI HÍREK.
Miniszteri biztosi kiküldetések. A gyógypedagóiai intéze

tek félévi tanítási eredményeinek megvizsgálására a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi miniszter úr a szaktanács tagjait a következő 
beosztással küldte ki:

1. Berkes Jánost a siketnémák és vakok kolozsvári-, a siket
némák aradi-, a siketnémák kecskeméti intézetéhez, a borosjenői 
áll. gyógypedagógiai intézethez, az ifjú vakok szombathelyi inté
zetéhez, a kecskeméti és csongrádi kisegítő-iskolához;

2. Klis Lajost a siketnémák egri , soproni-, kaposváriba vakok 
budapesti intézetéhez, az e'gri kisegítő-iskolához;

3. Borbély Sándort a siketnémák debreceni-, ungvári intéze
téhez, a debreceni és szatmári kisegítő-iskolához, az ideges gyer
mekek alsó- és középfokú budapesti áll. intézetéhez, a budapesti 
áll. gyógypedagógiai intézethez;

4. Herodek Károlyt a siketnémák jolsvai-, pozsonyi-, kör- 
möcbányai intézetéhez, a budapesti áll. kisegítő-iskolához ;

5. Ákos Istvánt a siketnémák szegedi-, temesvári-, váci-, buda
pesti intézetéhez, az ifjú vakok szegedi intézetéhez.

Előadói megbízatás. A vallás és közoktatásügyi miniszter 
a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának előadói 
tisztével az 1911. évre újra Berkes János igazgatót bizta meg.

Szabtanácsi ülések. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa f. évi január hó folyamán 2 ülést tartott.

A január 21-iki ülésen tárgy altatott Borbély Sándornak a 
siketnémák beszédtanításához írt vezérkönyve. Részt vettek ezen 
az ülésen Gácsér József, Nagy Péter és Zádor Endre is, mint a 
vezérkönyv bírálói.

A január 28-iki ülésen a következők tárgyaltattak:
1. Az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságának a kéz

ügyességi oktatás reformálására vonatkozó javaslata.
2. A gyógypedagógiai tanítóképző előadó tanári testületének 

január 7-iki jegyzőkönyve.
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3. A budapesti áll. kisegítő-iskola ig.-nak a növendékek fel
tétele tárgyában tett felterjesztése.

4. Varga Róbert aradi sn. int. tan. kérvénye kinevezése iránt.
5. Vargha Gyula Géza ungvári sn. int. hitoktatónak hitok

tatói vizsgálatra való bocsájtása iránti kérelme.
6. Somogy vm. tanfelügyelőségének kisegítő-iskola létesítése 

iránti felterjesztése.
7. Árva vármegye törvényhatósági bizottságának felterjesztése 

gyógypedagógiai intézet felállítása tárgyában.
Látogatások. Dr. Csernoch János Csanádi püspök dr. Telbisz 

Károly udv. tanácsos polgármester társaságában és dr. Pacha Ágost 
kanonok, püspöki titkár kíséretében január hó 11-én meglátogatta 
a siketnémák temesvári intézetét. A magas állású vendégeket Zádor 
Endre igazgató fogadta és kalauzolta az intézetben, amelynek egyik 
termében a növendékek kézi és slöjdmunkáiból, valamint rajzaiból 
hirtelen kis kiállítást állíttatott össze. Az eredetileg néhány osztály 
megtekintésére tervezett látogatás azonban megnyúlt, mivel a püs
pök úr Öméltóságának már előre felcsigázott érdeklődése még 
magasabb fokra hágott, amikor az alsóbb 1-—2 osztály eredményét 
látta s így a tervtől eltérőleg Öméltósága az intézet minden osz
tályát látni kívánta, hogy így tiszta képét láthassa a siketnémák 
beszédtanításának. Öméltósága folyton fokozódó érdeklődéssel s 
itt-ott a meghatottságtól könnyező szemmel nézte a tanításokat, s 
úgy a beszédtanításban, mint a kézügyességi- és rajzoktatásban 
elért eredmény felett bámulatát, s az intézet igazgatójának köszö
netét fejezte ki —- Aschaffenburg tanár, a hires kriminológus, aki 
e hó 6-án és 7-én nagy érdeklődés mellett tartott előadást az új 
városháza közgyűlési termében, dr. Ranschburg Pál egyet, tanár 
és dr. Friedmann miniszteri titkár kíséretében meglátogatta a 
psychologiai laboratóriumot és az áll. kisegítő-iskolát. Ugyancsak 
felkereste a külfödi vendég a budapesti állami gyógypedagógiai 
intézetet és az ideges gyermekek alsó és középfokú állami inté
zetét is.

Rangsorunk. A m. kir vallás és közoktatásügyi minisztérium 
a „Hivatalos Közlöny“ f. évi február elsei számának melléklete
ként adta ki a hatósága alá tartozó intézményeknek s így a gyógy
pedagógiai ibtézeteknek is 1910. évi december hó 31-én lezárt rang
sorát. Az esetleges rangsor helyesbítésre irányuló felszólalások 
szolgálati utón 1911. március 1-ig terjesztendők fel.

Hangverseny a vakok kolozsvári intézete javára. F. évi 
február hó 5-én délelőtt sikerült hangversenyt rendeztek a kolozs
vári Nemzeti színházban az ottani vakok intézete javára. — A gaz
dag műsoron Horváth Attila, a vakok budapesti orsz. intézetének 
zenetanára 3 szerzeményével szerepelt, amelyeket maga adott elő 
zongorán.

Áthelyezés. A m. kir. vall. és közoktatásügyi minister úr 
Miskey Károlyt a siketnémák egri intézetétől a kaposvári intézethez. 
Szabó Gézát pedig a siketnémák kaposvári intézetétől az egri 
intézethez áthelyezte.
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A szaktanács új kültagjai. A vall. és közokt. minister úr 
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa kültagjaiul Nagy 
Péter, Klug Péter és Völker József igazgatókat kinevezte.

Amerikai vendég a Vakok Intézményeiben. Érdekes 
vendége volt február hó 9 én a vakok budapesti intézményeinek. 
Walter O. Holmes, a Newyorkban lévő Ziegler Matild-féle Braille- 
nyomdavállalat igazgatója az e hó 22-én megnyíló kairói nemzet
közi vakügyi kongresszusra utaztában a magyar fővárost is útjába 
ejtette, hol elsősorban a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
foglalkoztató műhelyei iránt érdeklődött. Itt az egyesület gondnoka, 
Vitár Rezső fogadta és kalauzolta az amerikai vendéget. Az ame
rikai nyomdavállalat igazgatója és egyszersmind egy 8000 példány
ban megjelenő Braille-lap szerkesztője a legnagyobb érdeklődést 
tanúsította a műhelyekben folyó munka iránt. E rendkívüli érdek
lődését azzal magyarázta, hogy bár az Amerikai Egyesült Államok
ban a vakok számára 35 tanintézet van, foglalkoztató műhelyek 
nem igen vannak és az ily nagyszabású vakok foglalkoztató telepe 
előtte teljesen ismeretlen. Az amerikai vendég, Vitár Rezső gond
nok és az egyesület egyik tisztviselője, Moskovitz Miksa hossza
sabban elbeszélgettek az amerikai vakok helyzetéről és a buda
pestiek élénken érdeklődtek még a kairói kongresszus iránt. Vitár 
Rezső gondnok bemutatta a newyorki lapszerkesztőt a jelenlevő 
Séra Lajosnak is, a vakok kir. tanintézete tanárának, ki a vendéget 
angol nyelven üdvözölte és kinek társaságában a Vakok Budapesti 
Orsz. Kir. Tan- és Nevelőintézetének megtekintésére ment, hol a 
legnagyobb előzékenységgel fogadták. Itt a tantermeket és tan
eszközöket tekintette meg. és különösen a Séra Lajos által készített 
precis kivitelű dombortérképek nyerték meg tetszését. Walter G. 
Holmes Budapest nevezetességeinek megtekintése céljából még 
néhány napig fővárosunkban maradt.

Siketnémák táncestélye. Kedves kötelességet vélünk telje
síteni akkor, amidőn lapunk olvasóit tájékoztatjuk a „Cházár 
András Országos Siketnéma Otthon“ ez évi farsangi táncestélyének 
lefolyásáról, amely táncestély — s ezt örömmel állapítjuk meg — 
méltó folytatása volt a múlt évben rendezett hasonló farsangi 
táncestélynek.

Az ez évi február 11-iki táncestélyre körülbelül 500 vendég 
gyűlt egybe, akik a budapesti Szemere-utcai ügyvédi kamara 
tánctermeit zsúfolásig megtöltötték.

A táncestély 1/4 10 órakor vette kezdetét. Ekkor érkezett 
meg ugyanis Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár úr Öméltósága, 
mint a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Ő Excellentiájának 
képviselője és a táncestély védnöke. Az államtitkár úr Öméltósága 
azon tényével, hogy elfogadta a táncestély védnökségét s hogy 
azon meg is jelent, nyilvánvalóan kifejezésre juttatta azt a mély 
szeretetét és érdeklődését, amellyel a siketnémák ügye iránt min
denkor és minden téren viseltetik.

Az államtitkár úr Öméltóságát, a rendezőség felkérésére 
az otthon nevében Klis Lajos igazgató a következő beszéddel
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fogadta és üdvözölte: „Méltóságos államtitkár úr! A „Cházár 
András orsz. siketnéma otthon“ tagjainak megbízásából örömmel 
vállalkoztam arra a megtisztelő feladatra, hogy az itt egybegyült 
siketnémák s vendégeik őszinte érzelmeinek kifejezést adva hálás 
szívvel üdvözöljem Méltóságodat, mint ennek a táncestélynek igen 
érdemes védnökét.

Méltóságod immár negyedszázad év óta testi- és szellemi 
erőinek legnagyobb részét arra áldozza, hogy a hazánkban élő 
siketnémák sorsa minél tűrhetőbbé, minél elviselhetőbbé váljék. 
Köztudomású ugyanis, hogy a siketnémák javára szolgáló tan
intézetek megteremtésén, megszilárdításán és felvirágoztatásán 
kívül Méltóságodnak hathatós gondoskodása tárgyát képezi, hogy 
a siketnémák megbízhatóságát és használhatóságát igazolván, 
számukra a társadalmi érvényesiilhetést minél jobban és minél 
többoldalúlag biztosítsa. Köztudomású az is, hogy Méltóságod 
nemcsak meleg érdeklődést, de igazi értelemben vett cselekvő 
szeretetet is tanúsít mindenhol és mindenkor, ahol és amikor a 
hazai siketnémák ügyének hasznára lehet.

Ez az érzés, ez a meggyőződés van minden magyar siket
néma szivébe, elméjébe vésve, mert tudják ők valamennyien, 
hogy Méltóságod valamennyiöknek olyan mentora, akinek jóakaratú, 
szerető támogatására mindenkor bizalommal számíthatnak, vala
hányszor szükségük van azt igénybe venni.

Méltóságodnak itteni kitüntető megjelenése is élénken bizo
nyítja, hogy a siketnémáknak ez a mai vállalkozása, ez a nyilvános 
szereplése cseppet se kicsinyelhető, hanem ellenkezőleg meg
érdemli, sőt igényli is az a magasabb körök figyelmét, a vezető 
egyéniségek támogatását. Viszont a siketnémák is büszkék arra, 
hogy a Méltóságod alkotta intézmények oly sokoldalú nevelést 
adtak nekik, hogy — im —■ ebben a formában is szégyenkezés 
nélkül, bátran megjelenhetnek a nagy nyilvánosság előtt.

Mindezekért hódoló tisztelettel és a leghálásabb érzelmekkel 
üdvözöljük Méltóságodat ezen a helyen és kérjük, engedje meg, 
hogy a jótékonyság nevében létrehozott táncmulatságunk a hami
sítatlan öröm és vígság jegyében kezdődhessék meg.“

Az elhangzott üdvözlő szavakra Öméltósága a következőkép 
válaszolt: „Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon köszönöm 
azokat a szives szavakat, amelyeket szónokuk volt szives hozzám 
intézni. Teljesen átérzem az Őtthonnak azt a nemes törekvését, 
amelynek minél előbbi megvalósíthatása céljából minden téren 
oly nagy agilációt fejt ki az Otthon. Legyenek meggyőződve arról, 
hogy mint eddig is, azonképpen ezentúl is arra fogok törekedni 
a magam hatáskörében, hogy a siketnémák társadalmi érvényesülése 
is biztosítassék.

Szívesen jöttem el a siketnémák közé, hogy ne csak munka
közben, a zöldasztal mellől ismerjem őket, hanem mulatozásaik 
közepette is megismerhessem a siketnémákat, őszintén óhajtom, 
hogy a szónokuk által említett ezen nemes és jótékonycélú tánc
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mulatság úgy erkölcsileg, mint anyagilag igen szépen sikerüljön. 
Ezzel a táncvigalmat megnyitom.“

Az elhangzott válasz után az egybegyült vendégsereg szives 
és lelkes ünneplésben részesítette az államtitkár úr Óméltóságát, 
aki válasza befejeztével egyben jelt adott a tánc megkezdésére is.

Mielőtt magának a táncestélynek erkölcsi fényét és anyagi 
sikerét vázolnék, megemlítjük még, hogy ott láttuk az érdeklődők 
és résztvevők között özv. Herich Károlyné ő Nagyságát, továbbá 
a budapesti és váci gyógypedagógiai intézetek igazgatóinak és 
tanárainak feleségeit, mint bálanyákat és hölgybizottsági tagokat, 
Tóth István dr. fogalmazó urat s a budapesti és váci kartársakat 
igen nagy számban.

Szives örömmel láttuk felettes hatóságunknak és a testvér
intézetekben működő kartársainknak azt a meleg érdeklődését, 
amelyet ez alkalommal is szerencsénk volt részükről tapasztalhatni.

A táncestély védnökei, bálanyái és a hölgybizottsági tagok 
nemcsak fényben emelték az estély sikerét, hanem már az estélyt 
megelőzőleg is igen nagy agitációt fejtettek ki az elérendő anyagi 
siker érdekében.

Az itt említettek iránti hálájuknak az által adtak kifejezést az 
Otthon tagjai, hogy az estély egész ideje alatt meleg szeretetükkel 
és tiszteletükkel övezték körül mindazokat, akik az aznapi sikerü
ket elősegíteni kegyesek voltak.

Mi, akik közvetlen közelségből láttuk azt a nagy munkát, 
amelyet a rendezőség a lefolyt táncestély sikere érdekében vég
zett, nem hallgathatjuk el azt sem, hogy méltó elismerés illeti a 
rendezőséget s köztük különösen Schreiner Ferenc kartársunkat, 
aki mint az Otthon ügyvezető elnöke a legnagyobb részt vette ki 
a rendezés munkájából.

De lássuk csak magát az estélyt j
Szép és kedves volt annak egész lefolyása. Gyönyörűség 

volt nézni azt a sok szép, ifjú párt — siketnémát és épérzéküt 
vegyesen — akik az estélytől sok szépet és kedveset vártak. Vig- 
ság és jókedv s kedves terefere töltötte be az estély két nagy 
tánctermét. Határtalan örömmel tudtunk gyöuyörködni volt tanítvá
nyaink ügyes fellépésében és minden kritikát kiálló viselkedésében.

Úgy éreztük, hogy a siketnémáktól távolabb álló érdeklődő 
vendégsereg lelkében szimpátiát, a mi lelkűnkben pedig jóleső és 
megelégedett érzést váltott ki a siketnémáknak ilyetén való nyil
vános szereplése.

A fennebb vázolt erkölcsi siker méltó kiegészítéséül meg kell 
még említonünk azt is, hogy anyagi tekintetben is teljes volt a 
siker. Bár az idei táncmulatság rendezése jóval többe került, mint 
a tavalyi, mégis körülbelül 1200 korona tiszta jövedelmet biztosí
tott az Otthonnak az ez évi táncestély. A siketnémák társadalmi 
ügyét megérteni tudó és támogató jóakarók ez évben is méltá
nyolták az Ottkon nemes törekvését, amennyiben ez évben is na
gyon sokan járultak hozzá ahhoz, hogy anyagi sikerben is bőven 
legyen része az Otthonnak. E helyről is hálás köszönet mindazok
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nak, akik áldozatkészségükkel igen nagy lépéssel segítették előbbre 
az Otthont abbeli törekvésében, hogy az tagjainak a szó teljes 
értelmében menhelyet, társadalmi és segítő „Otthon-‘-t teremthessen.

A kartársak előtt fölöslegesnek tartjuk közelebbről ismertetni 
az Otthon célját, annál is inkább, mert hisz az eléggé ismeretes 
már a kartársak előtt. Egy dologra azonban mégis rá kell, hogy 
mutassunk e helyen, nevezetesen arra, hogy az Otthon a hazánk 
összes siketnéma-intézeteiből Budapestre került, vagy a jövőben 
Budapestre kerülő siketnémák ügyét szolgáló egyesület, így tehát 
az Otthonnak erkölcsi és anyagi gyarapodását és erősbödését úgy 
a siketnémákra, mint pedig a siketnéma-intézetekre nézve országos 
érdekűnek kell hogy tekintsük. J . K .

IR O D A L M I SZEM LE.
Siketnémábról szóló érdekességek. Orpen Károly orvos, 

az angol siketnémaoktatásnak a 19-ik század elején volt felügyelője, 
hogy a közönség érdeklődését a siketnémákra és a siketnémaok- 
tatásra felhívja, 1834-ben angol nyelven írt művet adott ki „A siket
némákkal megtörtént anekdoták és események“ címmel. E műből 
egy történetecskét érdekességüknél fogva az alábbiakban közlünk:

I. A Claremonti siketnéma intézet egyik IV. osztályos növen
déke Collins Tamás egy napon nagyot és merészet gondolt és 
levelet irt az akkori angol királynak IV. Györgynek.

A siketnémás stílusú levél a következőképen hangzik:
Szerda, 1821. julius 4-én

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

Szerető barátod:

Claremont, Clasnevin, Dublin melleit.
Collins Tamás.

Nagy volt néhány hét múlva az intézet vezetőségének csodál
kozása, mikor — nem tudván előzetesen semmit a levelezésről — 
Ó felségének két kiküldötte jelent meg és Collins Tamást keres
ték. Még jobban csodálkoztak akkor, mikor IV. Györgynek saját
kezűig írt levelét adták át a merész siketnémának, mely levél a 
következőképen hangzott:

Coilins Tamásnak, a siketnémák intézetében.
Claremont.

Megbízom Bloomfield Benjámint, hogy felkeresse Collins 
Tamást és tiz arannyal megajándékozza, hogy ezentúl is jó fiú 
maradjon.
Phoenix park, 1821. szeptember 3-án.

IV. György.

Siketnémák képeslapja. Ily cimü új ifjúsági lap indult meg
január hó közepén Borbély Sándor szerkesztésében. A lap célja 
érdeklődést kelteni a siketnéma-intézeti tanulókban az olvasás iránt. 
A szerkesztőnek két évtizedes tapasztalata, eddigi irodalmi mun
kássága kellő biztosíték arra nézve, hogy lapja érdekes, tanulságos 
tartalmával, küiönösképen pedig a siketnéma növendékek szókin
cséhez és kifejezési képességéhez való alkalmazkodásaival hozzá
férkőzik olvasóinak leikéhez és így a lap kitűzött célját elérendi. 
A siketnémák oktatásában általában lépten-nyomon annyi és oly 
sokféle nehézséggel találkozunk, hogy minden jó eszközt, — meiy 
munkánkat támogatja, az eredményt biztosabbá teszi, a sikert 
nagyobbítja — felhasználni kötelességünk. Mint ilyen alkalmas 
eszközül kinálkozót köszöntjük az új lapot

Ezidőszerint másfélezer siketnéma növendék tanul a lő hazai 
intézetben, 500 a négy felső osztályban.
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Mutassuk meg a Siketnémák képes Lapját nagyobb, értelme
sebb növendékeinknek. Külön ajánlanunk nem kell. Azonnal fogják 
érezni, hogy az nekik, róluk, hozzájuk szól. Az eddig megjelent 
két szám tartalma:

1. szám. Miért indul meg e lap?
Levél a tanuló és tanult siketnéma ifjakhoz. (Képpel )
Nagyapó mesél. (Keppel.)
Cházár András (Képpel.)
Csalogató. (Vers Képpel.)
Ki szeretné olvasgatni a siketnémák képes lapját ?
Tréfás esetek, szórejtvény, betűrejtvények.
2. szám. A vak siket gyermekről (Képpel.)
A szentbernathegyi kutya. (Képpel.)
Miska bácsi mutatványai. (Képpel.)
Gesztenyés nénike. (Vers képpel.)
Nagyapó mesél. (Képpel.)
A kis leány félelme, tréfás kérdések.
A szerkesztő leveie. * **
A siketnémák képes Lapja havonkint kétszer jelenik m eg 4 

oldal terjedelemben.
Minden számban legalább 2 —3 képet ad. Előfizetési ára egy 

évre (10 hónapra) 4 korona, félévre 2 korona, negyedévre 1 korona 
Az egyik félév jan. 1-től junius végéig tart, a másik félév szep
tember 1-től december végéig. A két nyári hónapban nem jelemk 
meg. A dijak Vácra küldendők Borbély Sándor szerkesztő nevére.

Nyelvünk védelme. Nem a gyógypedagógiai oktatásügy 
szűk keretébe tartozik Borbély György és Borbély Sándor e cimen 
megjelent könyve. Mint a szerzők maguk remélik: érdekkel és 
talán haszonnal is olvashatja e könyvet minden művelt ember, 
kinek a magyarnyelv épségben maradása iránt hajlandósága és 
érzéke van. S hogy e helyen még is megemlékezünk e könyvről 
s örömünknek adunk kifejezést megjelenése alkalmából, tesszük 
ezt már csak azért is, mert az egyik szerző, Borbély Sándor igaz
gató, a gyógypedagógiai oktatásügy munkása. De annak az alap
elvnek, annak a szándéknak, amely a szerzőket könyvük megírá
sánál vezérelte, ott keli lebegnie minden magyar, s főleg oktatás
sal foglalkozó ember szeme előtt. A helyes, a magyarnyelv szel
lemének és törvényeinek megfelelő, s az idegen szavaktól, külö
nösen pedig az idegenszerű szólamoktól mentes magyar beszédre 
való törekvés minden tanítónak, tanárnak, s így a gyógypedagó
giai tanároknak is elsőrendű hazafiúi kötelessége. A siketnémák 
tanárai, amikor a reájuk bízott gyermeket beszélni tanítják, igen 
sokszor állnak nyelvi kérdések előtt. Melyik kifejezés a jobb, 
helyesebb, magyarosabb? Melyikre tanítsuk meg a gyermeket? 
Ugyané kérdések gyakran vetődnek fel a vakok és gyengetehet- 
ségűek tanárai előtt is. Sok esetre megtalálhatjuk a feleletet, ha 
Borbélyék könyvét átolvassuk. Haszonnal jár tehát annak áttanul
mányozása minden tanárra.
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A könyv „Bevezetésiét Bérezik Árpád írta, aki átengedte 
a szerzőknek közlésre „Budapesti magyarság“ című érdekes érte
kezését is. Hajtman Etelka, Mittner Zoltán, és Éles Károly egy-egy 
cikkét közük még, a többi értekezés pedig Borbély György és 
Borbély Sándor tollából került ki. Az érdekes fejtegetések ere
detileg a Zalaegerszegen megjelenő „Magyar Paizs“ és a „Váci 
Hírlap“ hasábjain jelentek meg időnkint. Most pedig egybefüzve, 
204 oldalas kis könyv alakban bocsátják a szer. ők azokat a 
magyar olvasó közönség elé.

A szerzők vállalkozása szép, nemes, méltán tarthat számot 
a legszélesebb körű közönség támogatására. A könyvet mi is 
ajánljuk lapunk olvasóinak figyelmébe. Megrendelhető Vácott, 
Borbély Sándor igazgatónál. Ára 1 korona.

A magyar gyógyító-pedagógia 1910-ben. Az országos 
szaktanács évi jelentése alapján irt ezen a címen egy két hasábos 
cikket a Budapesti Hírlap f. évi február 5-iki számába Vértes O. 
József dr.

Skultéty Lajos kartársunk a „Társalkodó ember“ cim alatt 
január hó 16-án előadást tartott a budapesti istenhegyi népmíve- 
lési egyesületben.

Beteg gyermekek iskolái. „Az Est“ napilap két belső mun
katársa kint járt január hó egyik napján a budapesti áll. gyógy
pedagógiai nevelőintézetben s az ideges gyermekek iskolájában. 
Ezt a látogatásukat Írták meg, — kissé az újságírói fantáziára 
támaszkodó kiszinezéssel — a nevezett lap január 29-iki számában 
4V» hasáb terjedelemben.

„A szellemi fertőzések“ cirnü tételről értekezett Szobo- 
lovszky István a „Nemzeti Iskola“ f évi január 28-iki számában.

„Siketnémák Lapja.“ Ezen a dinen f. évi január hó 15 én 
új lap indult meg Rózsa Ede, az izr. siketnémák orsz. intézete 
tanára szerkesztésében. Vezető cikkét Tolnai 1. Béla igazgató irta 
s a lap célját abban látja, hogy a felnőtt siketnémák továbbképző, 
nemesítő eszközévé legyen. Á lap a „Magyar Siketnéma-Kör“ 
hivatalos közlönye. Megjelenik minden hó elején, előfizetési ára 
évi 6 korona.

A beteg gyermek védelme. Dr’ Torday Ferenc egy m. 
tanár, az áll. gyerinekmenhely főorvosa tartott erről a címről igen 
kimerítő és mindvégig érdekfeszítő előadást f. évi január hó 27-én 
az Orsz. Közegészségügyi Egyesületben. Ismertette azokat a beteg
ségi eseteket, melyekben a gyermekeknek különösen szükségük 
van a védelemre. Felsorolta, hogy e téren mit tett a külföld s 
szembeállította, hogy mily kevés történt a beteg gyermek védelme 
tekintetében eddig még hazánkban.

Az általános betegességben szenvedő gyermekek számára 
gyermekkórházak felállítását, a görvélykóros és angolkóros gyer
mekek számára tengerparti és klimatikus üdülőhelyek, erdei isko
lák létesítését, nyomorék gyermekek számára megfelelő otthonok 
szervezését tartja igen kívánatosnak.

Igen tekintélyes helyet jutatott előadásában Torday dr. a
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gyógypedagógia körébe tartozó gyengeelméjűeknek, vakoknak és 
siketnémáknak is. Elismeréssel nyilatkozott a hazai individuális 
gyógypedagógiai oktatásügy megteremtőjének Náray-Szabó Sándor 
dr. államtitkárnak működéséről. Nem hagyta felemlítés nélkül, hogy 
hazánkban még ma is mily nagy a védelem nélkül álló fogyatékos 
gyermekek száma, s hogy mily nagy még e téren a teendő.

Hangsúlyozta az előadó, hogy amily fontos okok késztették 
a magyar államot az elhagyatott és a zülésnek indult gyermekek 
védelmének megteremtésére, éppen olyan nyomós közegészségi 
és közgazdasági okok sürgetik a beteg gyermekek védelmét is.

Előadásának végén felkérte az Országos Közegészségügyi 
Egyesületet, hogy a beteg gyermekek védelme ügyében emlék
iratot terjesszen a kormány és törvényhozás elé. Hiszi, hogy a 
kezdeményezésnek lesz is foganatja, mert a kormány s különösen 
Gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter a beteg- 
gyermekek védelme iránt közvetlen meleg érdeklődéssel viseltetik.

A kisegítő-iskola. Deschenszky Ferenc igazgató cikket írt 
erről a tárgyról a „Nyugatmagyarországi Hiradó“-ba és a „Press- 
burger Zeitungéba s sürgeti benne a gyengetehetségü gyermekek 
kisegítő-iskolájának Pozsonyban való felállítását.

Magyar Keller Helen. A „Nemzeti nőnevelés- 1911. évi
1. füzete igen részletesen emlékezik meg Egri Margit vaksiket 
leánynak Adler Simon igazgató által a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaságban lapunk előző számában már ismertetett bemutatásáról.

„Nemzeti kultúra“ címen Dr. Horváth Dezső kir. s. tan- 
felügyelő szerkesztésében Gyulán új havi folyóirat indult meg, 
azzal a célzattal, hogy a nemzeti kultúra helyi terjesztését, decen- 
tralizását szolgálja.

V E G Y ES.
Lapunk jelen száma a szerkesztők hivatalos elfoglaltsága miatt 

késéssel jelenik meg, amelyért olvasóink szíves elnézését kérjük.
Pályázati felhívás a szellemileg fogyatékosok intézetei 

és iskolái számára szükséges olvasókönyvek szerkesztésére. 
A m. kir. vallás és közotatásügyi miniszter úr 1908. évi 62.763 
sz. a. kelt rendelete alapján a szellemileg folyatékos gyermekek 
intézetei és iskolái számára szükséges olvasókönyvek szerkesztése 
tárgyában első Ízben közzétett pályázat nem járván teljes ered
ménnyel a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa a m. 
kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úr 1911. évi január hó 9-én 
1027 sz. a kelt rendeletének utasítása folytán a szellemileg fogya
tékos gyermekek iskoláinak és intézeteinek I., II., 111., IV.. V. és 
VI. osztályai számára szükséges abcés-, illetve olvasókönyvek szer
kesztésére újabb pályázatot hirdet a következő feltételek mellett:

1. A pályázatban részt vehet bárki, aki erre hivatottnak érzi 
magát.
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2. A pályamunkák akár egyenként, akár együttesen 1912. évi 
január hó 31-ig nyújtandók be a gyógypedagógiai intézetek orszá
gos szaktanácsához. A pályázat nyilt.

3. A beérkezett pályamunkák biráló-bizottságnak adatnak ki.
4. A kinyomatásra legalkalmasabbnak talált 1 — 1 könyvet a 

m. kir vall. és közoktatásügyi minisztárium nyomtatott ívenként 
60 koronával dijazza, melynek ellenében köteles a szerző munká
ját kinyomatásra átengedni.

5. Az esetleges újabb kiadások alkalmával a szerző az első 
tiszteletdij 50%-át kapja meg a minisztériumtól. Ennek fejében 
tartozik azonban a munkán szükséges javításokat eszközölni.

Budapesten, 1911. évi febr. 10-én.
Berkes János
szakt. előadó.

A budapesti kir. orvosegyesület idegorvosi szakosztálya
f. évi január hó 30-án, az állami kisegítő-iskola épületében levő 
gyógypedagógiai psychológiai laboratóriumban tartotta értekezletét. 
Az értekezleten dr. Hajós Lajos egyet. m. tanár, utána dr. Pándy 
tartott előadást. Az utóbbi előadás keretében három fiatalkorú 
14, 15, és 16 éves visszaeső gyöngeelméjű került bemutatásra a ‘ 
lipótmezei elmegyógyintézetből; mind a három szerencsétlenen 
megállapították a luest. Az egyik szerencsétlenen eltorzulásnak induló 
vonásaiban a kisegítő-iskola volt növendékére ismertünk.1)

Az értekezlet kimagasjó pontja dr. Rauschburg Pál egyet, 
tanár előadása volt, melynek elején tökéletesített emlékezet vizs
gáló készülékét mutatta be a tudós tanár. A kísérlet anyagául szol
gáló szókat, szópárokat, számokat stb. nem kis korongon, hanem 
a falra vagy táblára vetítve nagyban mutatja be a készülék. Érde
kesen és nagy figyelem mellett demonstrálta azt a fölfedezést, hogy 
ha pl. a b c d e f betűsort bizonyos meghatározott időtartamú 
expositio mellett változtatva és úgy mutatják be, hogy az egyik 
betű ismétlődjék pl. a b c d e d f, akkor az ismételt betűt nem 
látjuk, az emlékezetünkből kiesik s csak egyet vélünk látni. Ezt az 
eleinte hihetetlennek látszó tételt a magas intelligenciájú hallgató
ságon magán bizonyította be; míg ugyanis az „a b c d e f“ sort 
a megfigyelők pontosan megkülönböztették és elmondták, addig 
annak a b c d e d f változatánál egyhangúan azt mondták, hogy 
most a b c d f volt exponálva. Határozattan elhibázzuk azokat, 
amelyekben homogén elemek vannak, míg a heterogén elemek
ből álló sorokat jól megkülönböztetjük. E jelenségek vizsgálatával 
a kültöldön, sőt Amerikában a Harvard egyetemen is foglalkoz
nak. A vitában dr. Epstein kiemelte, ennek a felfedezésnek 
a fontosságát, s hogy annak a továbbiakban mi lesz az eredmé-

‘) Hoppé dr. szerint a hülyék 9—25%-ánál kongeniialis syphilist álla
pítottak meg, s a !ues eredményes kezelése által ezeknél a hülyeség 
gyógyítható. A kezelést, az adagolást stb. illetőleg bővebb részletek hiányoz
nak még, de rövid időn belül azt hiszem erről is referálhatok (Zeitschr. f, 
Kdfrschg nyomán).
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nye ma még nem láthatjuk be. Őrülnék, ha ezen futólagos im- 
pressióimat, az említett vizsgálatokra vonatkozó behatóbb tanul
mánnyal mielőbb kiegészíthetném s azokról t. olvasóinknak be
számolhatnék. (ém.)

A tanítóembereb egészsége. Eudris: Die Hygiene des 
Lehrerstandes című munkájában ügyesen csoportosított számada
tokkal bizonyítja, hogy a tanítók (tanárok) és tanítónők között 
mily nagy pusztítást visznek véghez a elmebetegségek, a fertőző-, 
a torok- és a gyomorbajok; ezekhez járulnak a megélhetés nehéz
ségei : mint amelyek az erős szervezetű tanítóemberek szervezetét 
is idő előtt megőrölik. S míg a gyermekek érdekében gyakran tesz
nek üdvös egészségügyi intézkedéseket: addig a tanítóemberek 
egészsége érdekében a legritkább esetben történik valami. Pedig 
a gyermek aránylag rövid időt tölt az iskolában, míg a tanító éle
tének legnagyobb részét az iskola falai közt tölti el. Mint örven
detes jelenséget említi fel a szerző a weisbadeni tanítók egészség
gondozó egyesületét, amely állami és városi támogatás mellett 
alakult meg. javaslatokat is tett a szerző, amelyek közül kiemel
jük a következőket, mint amelyek bennünket is közelebbről érde
kelnek: a kötelező heti óraszámot a növekvő korral arányosan le 
kell szállítani; állandó szellőztetés; a termek pormentesítése; egyenlő 
hőmérséklet télen minden teremben; megfelelő fizetésrendezés; 
a tanító ne beszéljen erőltetett hangon, vagy suttogva; megfelelő 
előkészülettel sok, felesleges beszédtől megkímélheti magát. A 
tanító ne töltse szabad idejét lárt helyen, hávéházban stb., hanem 
legyen minél többéi a szabadban, végezzen ott légzési gyakorla
tokat. A tanító is vegyen részt a tanulók játékaiban, (ém.)

A magyar gyógypedagógiai intézetek a drezdeni nem
zetközi hygieniai kiállításon. Az 1911. évi május hónapban 
Drezdenben megnyitó nemzetközi hygieniai kiállításon Magyar- 
ország is hivatalosan részt vesz. A vallás és közoktatásügyi minisz 
tér úr, dr. Grósz Emil egy. tanár udv. tanácsos, kiállítási kormány- 
biztos felkérésére a gyógypedagógiai intézeteknek a kiállításon való 
szerepeltetését is kívánatosnak találta s utasította az orsz. szaktaná
csot, hogy a rendezésre vonatkozólag sürgős javaslatot tegyen.

A kiállítás rendezési munkálata a rendelkezésre álló igen rövid 
időre való tekintettel azonnal megindult, Berkes János igazgató, 
szaktanácsi előadó irányítása mellett, a budapesti gyógypedagógiai 
igazgatók s a m. kir. iparművészeti iskola egy kiküldöttének közre
működésével.

A kiállítás magyar pavilonjában a gyógypedagógiai intéze
teknek egy, 4 m. 20 cm. hosszú és 3 m. 50 cm. széles helyiség 
bocsájtaíott rendelkezésére, ahol a következő tárgyak foglalnak 
helyet:

I. Fénvképek.
1. A hazai összes gyógypedagógiai intézet egyenként 9—12 

cm. nagyságú papíron, ágozatonként feltüntetett fényképe.
2. Egy-egy internatusos intézet belső jellegzetesebb helyisé

geit feltüntető fényképek.
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II. Grafikonok, térképek.
3. A gyógypedagógiai intézetek és növendékeinek összesített 

létszámát 10 éves fejlődéssel feltüntető grafikon.
4. A gyógypedagógiai tan.-képző történeti fejlődését feltün

tető grafikon.
5. A budapesti áll. gyógypedagógiai intézetek fejlődési tör

ténetének grafikonja. (3 drb.)
6. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam grafikonja.
7. A siketnémaság, vakság, szellemi fogyatékosság elterjedé

sét feltüntető térkép. (3 drb.)
8. A körzet beosztást feltüntető térkép.

III. A növendékek készítményei.
9. A siketnémák, a vakok és a szellemileg fogyatékosok női 

kézimunka oktatását tanmenetszerüleg feltüntető minta sorozat. 
(3 drb., üveg vitrinában).

10. A síketnéma, a vak és a szellemileg fogyatékos növen
dékek rajzoktatását tanmenetszerüleg feltüntető minta sorozat.

11. A siketnéma, a vak és a szellemileg fogyatékos fiú növen
dékek kézügyességi oktatását tanmenetszerüleg feltüntető minta 
sorozat.

IV. Irodalmi termékek.
12. Folyóiratok, németnyelvű röpiratok szétosztásra, tanter- 

vek, szabályzatok, jelentések.
V. Egyéb kiállítandó tárgyak.

13. Különleges taneszközök. A siketnémák, a vakok és a 
szellemileg fogyatékosok intézeteinek órarendje. (4 drb.)

A kiállítási tárgyak beszállítási határideje március 15-ike. — 
Flisszük, hogy a megszerkesztett terv, ha nem is teljes, de sike
rült képét nyújtja a magyar gyógypedagógiai oktatásügynek.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1911. 
évi előfizetési díját beküldötték: Siketnémák int. Sopron 10, Vakok 
orsz. int. Budapest 10, Siketnéma int. Debrecen 10, Kossovits 
József Budapest 10, Pongrácz Mihály Budapest/ 5, All. tanítónő
képző Győr 10, Siketnéma int. Szeged 10, All. tanítónőképző 
Szabadka 10, Grünberger Lipót örök. Budapest 10, Szirt János 
Kolozsvár 2'25, Wayán Ferenc Temesvár 5, Beke Mózes Rákos
szentmihály 10, Vakok orsz. int. Kolozsvár 10, Siketnéma intézet 
Vác 10, Dekány Károly Kecskemét 10, Eberstein Ferenc Temes
vár 10, Pápay Mária Budapest 10, Halenkovics Fanny Bpest 10, 
Sz. Szabó László Debrecen 5, Jávor Gyula Debrecen 5, Gyovay 
D. József Budapest 5, Rózsa Gizella Szabadka 10, Schreiner Mik
lós Temesvár 10, Fürj Pál Budapest 10 K.

Budapest 1911. febr. 7.
A kiadóhivatal nevében 

É ltes M átyás,
pénztáros Vili., Mosonyi-utca 6.

Bichler 1. könyvnyomda, Budapest, 111., Lajos-utca 94. szám.


