
Képek szerepe a  siketném ák o k ta tásán á l, kü lö
nös tek in tettel a  földrajzra.

Már régebben hangoztattam kartársaim körében a hazai 
siketnéma-intézeteink intenzivebb látogatásának szükségességét. 
Rendkívül fontos és az oktatásügy előbbrevitelére jótékony hatás
sal bírna, ha minden tanár ismerné összes intézeteinket, azoknak 
felszerelését, taneszközökkel való ellátását és az intézeteknél tapasz
talt eljárási módokat.

Alig hiszem, hogy volna csak egy intézet is, hol valamely 
figyelemre méltó dolog ne találtatnék, akár a felszerelés, beren
dezés, akár pedig tanítási eljárás tekintetében. Az intézetet láto
gató — hazaérkezte után — a tantestületének kimerítő jelentés
ben számolna be a látott és tapasztalt dolgokról. Hogy az ügy
nek ebből kiszámíthatatlan haszna származnék, az mindenki előtt 
világos és bizonyításra nem szorul.

Ezen tárgyban folytatott beszélgetéseink rendesen azt ered
ményezték, hogy a kartársak a költségekre való tekintettel az inté
zeteknek általam javasolt látogatási módját kivihetetlennek tartot
ták. Én a magam részérél ismételten kijelentem, miszerint nagyon 
szükségesnek tartom és okkal-móddal kivihetőnek is, hogy min
den tanár évenként legalább egy intézetet látogasson meg. Igaz, 
hogy szegények vagyunk. Nincs pénzünk költségesebb utazá
sokra, de talán valamelyes formában kieszközölt segély és egy 
kis áldozattal a magunk részéről, mégis tehetnénk valamit ezen 
.irányban. Ha valamelyik nőtlen kartársunk húsvéti, vagy karácso
nyi szünidőre haza utazik, 2—2 napi szabadság igénybevételével 
az utazása körében legközelebb eső intézetet csakugyan meg
látogathatná.

Ilyen és ehez hasonló módon mégis elérhetnők azt, misze
rint hazai intézeteinket és az azokban dívó eljárásokat apránként, 
lassacskán megismerhetnénk. Én a hazai intézetek nagyrészét 
ismerem, de azokat az intézeteket, hol 10 év óta nem jártam, már 
nem mondhatom, hogy teljesen ismerem, mert a haladását köz
vetlenül nem szemlélhettem. Valami átalakulás és haladás pedig 
mindig van, mert a természetben stagnálás nincs.

Vannak egyes kartársak, akik a nevezetes külföldi intézete
ket majdnem úgy ismerik, mint a hazaiakat. Ismerek egyeseket, 
kik magán szorgalomból évente több külföldi intézeteket is meg-
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látogatnak. Tagadhatatlan, hogy a külföldön szerzett tapasztalato
kat — hazaérve — saját intézeteik javára fel is használják. Az 
ilyen hazai intézeteknél csakugyan van is mit látni és ezen inté
zeteket mindenki haszonnal látogathatná. Pedig ezek az intézetek 
nem is mindig nagy városokban vannak, sőt az egyiknek még 
saját hajléka sincs.

Némileg talán sikerült bizonyítanom, hogy a hazai intéze
teink egy némelyikénél is van látni és tapasztalni való és nem 
indokolt, hogy azokat teljesen mellőzzük.

Én még tovább megyek és azt állítom, hogy nincs intézet, 
hol valamit ne lehetne látni és az összes intézetekről, a látogatá
sok nyomán szerzett ismereteink csak hasznosan gyarapodnának. 
A magam részéről nem tartom lehetetlennek, hogy az intézetek 
látogatásaiban rejlő nagy hasznot a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium felismervén, a megoldásban segítségünkre jön. 
Szerintem ezt tehetné a tanulmányukat végzők szerény anyagi 
támogatásával, másrészről pedig, ha a teljesen kifejlesztett inté
zetekhez egy-egy kisegítő tanerőt osztana be. A kisegítő tanerő 
végezné a helyettesítéseket. A tanulmányúton lévő tanár pedig 
a tantestületnek hazajövetele után kötelességszerüen a látott és 
tapasztalt dolgokról kimerítő jelentést tenne.

Egyes intézeteinknél tett látogatásom alkalmával tapasztaltam, 
hogy egyik tanár a földrajztanítás szemléltetéséhez képeslevelező
lapot használt. Semmiképen nem hivatkozom az általa elért ered
ményre, de mindenesetre figyelemre méltó eljárás. Egy nagy város 
összes tereit, utcáit, középületeit, intézményeit stb. nem mutathat
juk be növendékeinknek természetben, közvetlen szemlélet után. 
Mindenesetre tennünk kell kirándulásokat ide, vagy oda, de vala
mennyi földrajzi fogalmat és jelenséget nem tárgyalhatunk köz
vetlen szemlélet után, mert arra elegendő időnk nincs, A ren
delkezésre álló heti 2 óra pedig sok mindenre szükséges. Nem 
lévén tankönyvünk, a tanítás valódi tartalmát jegyzetekbe kell leíratni, 
így a szemléltetés többnyire csak képek útján történhetik, erre 
pedig az V-ik osztályban a képeslevelezőlapok csakugyan alkal
masak.

Az intézetek meglátogatása tehát nem maradna haszon- és 
tapasztalatszerzés nélkül. Én és mindnyájan, kik a siketnéma- 
oktatás szolgálatában állunk, a képek szerepét és nagy fontossá
gát régtől fogva ismerjük, de az igazsághoz híven meg kell 
vallanom, hogy a képeslevelező-lapok szerepét nem ismertem, 
eddig reá sem gondoltam. Ez az eset ismét megerősít azon fel
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tevésemben, hogy az egyes intézetek gyakoribb felkeresése, az 
egyes kartársainknál való hospitálás, az intézetek felszereléseinek 
és szertárainak megtekintése mindig valamely hasznos tapaszta
lattal jár, mit mindenki saját otthonában gyümölcsöztethet.

A képek szerepe az összes iskolákban — a múltat és jelent 
összevetve — nagy tért hódított. Mindnyájan tudjuk, hogy az 
oktatás régi állapotában sem olvasókönyvekben, sem földrajz és 
más könyvekben képek nem nyertek alkalmazást, ha pedig itt-ott 
elő is fordult valamely ábrázolat, az a gyermek figyelmét lekötni, 
érdeklődését felkelteni és ébrentartani nem volt alkalmas. Termé
szetesen ezen kitérés nem vonatkozik a siketnémák oktatására, 
mivel nálunk tankönyvek ezidő szerint még nincsenek. De az 
épérzéküek iskoláiban tapasztalható pedagógiai haladás minket is 
érdekel. Képekről lévén szó, a most használatos földrajzi köny
vek ezekben bővelkednek. Csak nem régen került a kezembe 
egy középiskolai tanuló földrajza. Az egyes fejezetek alatt volt 
feltüntetve a vidék lakóinak eredeti népies viselete nagyon ügyes 
képekben. Láttam továbbá az egyes vidékek látképeit. Láttam a 
bortermő vidékek jellemzésére szolgáló szőlővel beültetett terüle
tek rajzait. A búza-, kukoricatermő vidékek fejezetei is megfelelő 
képekkel voltak ellátva.

Mindezek rendkívül ügyes és az érdeklődést felcsigázó képek. 
Magam is érdeklődéssel lapozgattam és szemlélgettem a tanköny
vet és a benne lévő képeket. A halló gyermekek is valószínűleg 
így vannak vele. Nekünk tankönyveink még nincsenek, de talán 
majd lesznek és ha lesznek valamikor, a tankönyvek terjedelme 
és az anyag feldolgozása tekintetében összehasonlítást tenni alig 
lehet. Egy azonban már is bizonyos, hogy a mi növendékeink 
számára írandó tankönyvek sem nélkülözhetik a jól megválasztott 
tanulságos képeket. A siketnémák sajátos lelki világa a képek 
iránt sokkal fogékonyabb, mint a halló, épérzékű, normális növen
dékeké. És ezt a tanításnál mellőzni nem is lehet.

Még mindig az a képeslevelezőlap história motoszkált agyam
ban. Mondom az eredményt nem ismerem, arról nem is beszélek. 
De nagyon tetszett nekem a dolog. Ismét egy elemi iskolai tan
könyv került a kezembe. Ez a földrajzi tankönyv a 3-ik és 4-ik 
osztályú tanulók számára készült. Hogy mennyire megfelelnek az 
ott felhasznált képek a mi siketnémáink földrajztanításánál, a követ
kezőkkel bizonyítom.

Mindjárt a földrajz első lapjain tárgyalja: a község, a lakó
hely, a szülőhely című tételeket. Ugyancsak ott találunk 4 képet:
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falu, város, utca, tér nagyon ügyes kivitelben. Ezen négy kép 
az érdeklődést felkelti, a növendéket kedvre hangolja és a leg
tisztább fogalmat nyújtja. Természetesen a tanár munkáját meg is 
könnyíti, mert könnyű az olyan leckét megtanítani, mely iránt a 
növendék érdeklődéssel és fogékonysággal bír.

A most említett tankönyv második fejezete a helység lakóiról 
szól. Ezen fejezet 6 képpel van illusztrálva. Magyarok, németek, 
szerbek, oláhok, tótok és ruthének nemzeti viseletben úgy van
nak ábrázolva, hogy mindenki az első pillanatban megismeri az 
illető nemzetiséghez tartozót.

A helység lakóinak foglalkozását ismét képekben találjuk 
ábrázolva. A földmives úgy van ábrázolva, hogy szánt. Asztalos 
a műhelyében, kovács, hogy kalapálja a mesterségénél felhasznált 
vasat, a kereskedő, a pap, a tanító mind megannyi saját foglal
kozásában úgy van ábrázolva, hogy a legelső pillanatban rögtön 
felismerhetők. Az ilyen képek kellenek a siketnémák számára 
készítendő földrajzi könyvben.

A képek szerepét tehát elvitatni a pedagógia legtágabb 
mezején sem lehet, de a mi oktatásunk meg sehogy sem nélkü
lözheti. A földrajz, a természetrajz, a történet, az olvasás, mind 
sokkal élénkebb és tartalma is érdekesebb a siketnéma előtt, ha 
jó képek és ábrázolatok által mintegy lelki szemei elé állíttatnak. 
Mit szóljunk a kezdő fokon, a földrajztanításnál ? Nemde a jó 
képek hasznos szolgálatot tehetnek ott, hol a kifejezés is sok 
kívánni valót hagy hátra! Már pedig jobb képeket tanuló elé nem 
állíthatunk, mint a fényképekéi. Hogy a fénykép levelezőlapon 
van megörökítve, az sem baj, hiszen annál könnyebben megsze
rezhető és mindig rendelkezésre is áll.

A képeslevelező-lapok egyes séták és a városban tett tanul
mányutak alkalmával nagyon könnyen megszerezhetők. Azon 
városrészben bejárt utcák és azokban lévő középületek és szob
rok a helyszínén is megmutatandók a növendékeknek és az isko
lában is megbeszélés tárgyát kell hogy képezzék.

A tanítás alkalmával tapasztalni fogjuk, hogy midőn az inté
zetünket tekintvén központnak az égtájak szerint gondolatban 
beutaztatjuk növendékeinkkel a várost, mily örömmel emlékeznek 
vissza az általuk bejárt utcákra, azokban lévő középületekre és a 
képeslevelező-lapokra, melyek segélyével a tanítás tárgyát képező 
dolgokat emlékezetűkbe visszaidézni képesek.

Egy már teljes bizonyossággal áll lelki szemeim előtt, hogy 
t. i. a siketnémák nemcsak a képeket, hanem a képeslevelező



lapokat is nagyon kedvelik. Képeslevelező-lapokat kívánnak isme
rőseiktől, képeslevelező-lapokat vásárolnak megtakarított filléreiken 
és képeslevelező-lapokat írnak, ha erre alkalmuk van. Régebben 
nagyon szép képeslevelező-lapokat rajzolgattak a siketnémáink, 
ma is őrzök egy párt belőlök, melyeket megtisztelésül nekem 
küldözgettek. Hogyne lehetne a képeslevelező lapokat a siket
némák oktatásánál sikerrel felhasználni! Nem kell egyebet tenni, 
mint egy földrajzi óra bevezető perceiben megkérdezni: ki kapott 
hazulról képeslevelező-lapot ? Olyan eleven és alkalomszerű taní
tást lehet ebből rögtönözni, mely többet ér sok száraz magolás
nál. Mely vidékről jött a képesleveiező-lap ? Kassáról jött. Milyen 
megyében van Kassa? Miről nevezetes Kassa? Vannak-e Kassa 
vidékén hegyek, folyók stb. Ilyen és ehhez hasonló módon is 
lehet a képeslevelező-lapokat használni. Az már majdnem bizo
nyos, hogy egészen kis eszközökkel is lehet a tanárnak dolgozni. 
A tanítás sikerének érdekében legyen a tanár találékony. Csak az 
alsó fokon vizsgáljuk meg a földrajztanítást. Bejárjuk egy séta 
alkalmával a várost. Veszünk egy néhány helyi nevezetességet 
ábrázoló képeslevelező-lapot. Megpróbáljuk az itt szerzett lapokat 
tanítás alkalmával felhasználni, mily örömmel tapasztaljuk, hogy 
következő séta alkalmával növendékeink mindent felismernek. 
Tanításunk eredménye tehát maradandó volt. Az ily tanítás mel
lett a földrajz még a kezdőfokon is elveszti nehéz, iskolai, sab
lonos voltát. A növendékek élvezettel foglalkoznak a földrajzzal 
és a tanár is eredményes munkájában bizonyára örömét leli. Ez 
természetesen csak a kezdőfokon mehetne így, de valójában fel
támad a gondolat bennünk, nem lehetne-e a közép- és felsőfokon 
is a képeket megfelelő csoportosításban a tanítás céljaira felhasz
nálni. Az épérzékü növendékek tankönyvei arról tanúskodnak, 
hogy lehetne bizony.

Vannak nekünk is földrajzi képeink, de én nem találom 
azokat elég tökéleteseknek és főleg az egyes vidékek szerinti cso
portosítás és magyaros kivitel is hiányzik. Igazán nagy hiányát 
érezzük, hogy tankönyveink még nincsenek. Mert ha tankönyve
ink volnának, bizonyára bőven volnának jó, magyaros, természethü 
képekkel tarkítva. Ez pedig a mi régi hibánk. Dacára, hogy taná
raink kitűnő, lelkes emberek, ezirányban alig történt még valami. 
Nem így vannak az épérzéküek iskolái. Újabban egymást érik a 
jó, minden pedagógiai követelménynek megfelelő tankönyvek. 
Szinte irigykedve veszem kezembe egyik-másik tankönyvet. A 
Pacséri és Dénes-féle földrajz páratlan a maga nemében. A benne
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foglalt képek, rövid ismertetések jók, átdolgozással a siketnémák 
is használhatnák. A „közlekedési eszközök“ című fejezet hat kitűnő 
képpel van illusztrálva: folyó gőzhajóval, csatorna, országút, 
megyei út, gyalogút, vasút.

De ezenkívül a község vidékének egyes nevezetesebb pont
jai is szerepelnek a képeken. Amint már előzőleg említettem, az 
épérzéküek iskolái számára készült legújabb keletű földrajzok 
(tankönyvek) is képekkel bőven vannak illusztrálva. De ezt én a 
legjobbnak tartom. Ha alkalmasabb képeket be nem szerezhetünk, 
úgy ezen tankönyvben kikeressük a megfelelő fejezeteket és az 
ott lévő képeket megismertetjük a növendékekkel. Minden vidék
nek hegyeit, vizeit, terményeit, a lakosságot nemzetiség és fog
lalkozás szerint amúgy is meg kell ismertetnünk és az előadás 
csak nyer változatosságban, érdekben, ha növendékeink nemcsak 
a száraz tényeket nyújtó szavakat, hanem ugyanezeket képekben 
is ábrázolva megismerhetik.

A VI. osztály növendékeinek a kezébe az épérzéküek isko
láiban használatos, valamely jól megválasztott tankönyvet adnék. 
Ezt nem rendszeres iskolai használatra szánnám. A tankönyvek 
oly bőségben és változatban állnak a tanár rendelkezésére, hogy 
felhasználva a szünidőt, bizonyára találna közöttük olyanokat, 
melyek a mi iskoláinkban is jó kisegítő eszközül szolgálhatnak. 
Természetesen egy percig sem gondoltam arra, hogy az épér
zéküek számára írt tankönyveket a mi növendékeinknek rend
szeres iskolai használatra adjuk. Itt csupán arról van szó, hogy a 
tanár magyarázatait és jegyzeteit ezen képekkel ilusztrálí tankönyv
vel támogassák. A Vll-ik és Vlll-ik osztályú növendékeink pedig 
valószínűleg e tankönyveket kihagyásokkal, megfelelő rövidíté
sekkel és a tanár előadásait magában foglaló jegyzetekkel, maguk 
is használhatnák.

A földrajzi fogalmak — igen természetesen — lehetőleg 
a szabadban, kirándulások alkalmával szemléltetendők. Ezen ele
ven szemléletet fogja támogatni a földrajzi fogalmak ábrázolása, 
a kép. Bárha a vidékek szerinti földrajzismertetés és a térképen 
való utazás, a közlekedési eszközök ismertetése rendkívül fontos; 
azonban az ismeretszerzést nagyon megkönnyíthetjük növendé
keink számára, ha egyes vidékeken történő képzeletbeli utazást, 
az azon vidéket tárgyazó jó képekkel illusztráljuk. Így p. o. az 
Erdélyben, vagy felvidéken divatozó különböző népviseletet, vagy 
valamely természeti szépséget (tordai hasadék) vagy pedig vala
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mely nevezetes gyártelepet (diósgyőri vasgyár), képekkel növen
dékeink szemei elé varázsoljuk.

A felsőbb fokon pedig, hol növendékeink a külföldet és 
más földrészeket kell, hogy megismerjenek : csakis képek segé
lyével boldogulhatunk. Igaz, hogy itt az érdeklődés felkeltésének 
ez majdnem az egyedüli módja, de legcélhozvezetőbb is.

Bevégeztem e tárgyról való véleményem közreadását. Ere
detileg is az volt a célom, hogy a képek szerepét különösen a 
földrajzoktatásnál kiemeljem. Az egyes intézetek gyakoribb fel
keresését is csak azért ajánlottam, mert valóban igaz az, hogy 
egy-egy morzsát mindenünnen össze lehet hozni, mely oktatás
ügyünket előbbre vinni van hivatva. Én most a képeknek képes- 
levelező-lap alakjában történt szerepét ismertettem. Ez ragadta 
meg leginkább figyelmemet, de a képeknek egyéb szerepéről is 
írok nemsokára, melyhez szintén látogatásaim révén jutottam.

T.
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A vakok  a  zeneakadém ián.
I rta : Kirschenheuter Ferenc.

A múlt hó 15-én volt Greizinger Istvánnak a Vakok Kir. 
Intézete volt növendékének fölvételi vizsgálata az Országos Kir. 
Zeneakadémiára, mely oly kiváló sikerrel végződött, hogy egye
nesen a harmadik előkészítő osztályba vették föl. Greizinger 
immár a harmadik vak növendéke most a zeneakadémiának s 
azok sorában, kik a Vakok Kir. Intézetéből az akadémiára kerül
tek, a hetedik.

Az első Horváth Attila volt, a Vakok Kir. Intézete zeneta
nára, aki tulajdonkép nem az akadémián nyerte kiképezietését, 
hanem részben a vakok intézetében, részben pedig Bécsben a 
szintén vak Labor József hírneves művésznél. Horváthot egy nagy
sikerű európai hangversenykörútja után, mint kész művészt és 
elismert zeneszerzőt bocsátotta az Orsz. Kir. Zeneakadémia taná
csa 1893-ban egyenesen tanári vizsgálatra. A második Fuchs Emil, 
aki szintén Labornál folytatta rövid ideig az intézetben megkez
dett tanulmányait s aztán mint Tomann István tanítványa, ő volt 
az első, aki a zeneakadémia tanfolyamait végig járva jutott zene
tanári oklevélhez.



A következő négy, Rosenfeld Izsó, Kabos Ilona, Mathész 
Károly és Vanyócky György már mint Horváth Attila tanítványai 
az intézet zenei főtanszakának elvégzése után kerültek az aka
démiára, kik közül az első kettő már évekkel ezelőtt kitűnő ered
ménnyel el is végezte és zenetanári oklevelet nyert, az utóbbi 
kettő pedig két évvel ezelőtt kezdte meg ott tanulmányait.

A vakok fölvétele a zeneakadémiára mindenkor nehézségek
kel járt. A tanárok érthetően előítélettel viseltetnek a vakok iránt, 
kik a tanításban a kéztartás és egyéb technikai okok miatt nagyobb 
közvetlenséget igényelnek, mint a látók. Az írásos munkákban ott 
az órákon a többivel nem dolgozhatnak egyöntetűen, otthon 
készített brailledolgozataikat pedig nem ellenőrizhetik a tanárok, 
csak úgy, ha az elkészített leckét a vak növendékkel lejátszatják, 
mivel ők maguk a vakok írásának és kottáinak pontrendszerét 
nem ismerik Ezekhez csatlakoznak aztán egyéb apró nehézségek, 
melyek között nem áll utolsó helyen a vakok nehézkes mozgása 
és nem ritkán kifogásolt föllépése, modora. Egyik temperamen- 
tumosabb vak például egy ízben nem fogadta el a fölajánlott 
vezetést, egyedül sietett ki a zongorához s földöntötte az útjába 
eső székeket s egyéb tárgyakat, amiből abban az elvékonyodott 
idegzetű környezetben kinos jelenet származott. Végül ott van
nak a tanárok egyénileg. Művészlelkek, kik általában kerülik a 
világnak, az életnek primitív, bármily formában is megnyilatkozó 
tökéletlenségeit, származott légyen az akár emberektől, akár a 
természettől. Szárnyakon szeretnek ők járni, húzódoznak azoktól 
az apró, (a leggyakrabban — igaz — túlnagyoknak gondolt) fel
adatoktól, melyekkel a vakokkal való foglalkozás jár s attól tar
tanak, hogy azok akadályozzák őket magasratörő munkásságuk 
kifejtésében. Aztán egyiket a szánalom tartja vissza, hogy vakot 
tanítson, a másik a vak célját nem látja eléggé tisztán, sőt akadt 
már olyan zenész is, — nem ugyan nálunk — aki kétségbe vonta, 
hogy vak igazi művész lehessen.

Ha mindezeket elgondoljuk, nem szabad tehát csodálkoz
nunk, hogy a zeneakadémián bizony húzódnak a tanárok a vakok
tól és így, mivel a fölvételük fölvételi vizsgálattól függ, ez nehéz
ségekkel jár.

Ezt a nehézséget újabban megkönnyíti a zeneakadémián 
Oswald János tanár. Neki köszönhetjük Mathész Károly és Vanyócky 
Györgynek, legutóbb pedig Greizinger Istvánnak fölvételét is. 
A művész professzor eleddig példátlan melegszívüséggel tette 
magáévá zenenövendékeink ügyét. Az ő érdeklődése a vakok
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iránt már régebbi keletű. Évekkel ezelőtt, mikor még nem voltak 
növendékeink a zeneakadémián, már gyakran ellátogatott a Vakok 
Kir. Intézetébe, sőt tanítást is hallgatott. Mikor aztán Mathész és 
Vanyóczky fölvétele az akadémiára a sikeres vizsgálat után csak 
attól függött, hogy akad-e tanár, aki elvállalja tanításukat, ő vál
lalta el elsőnek Mathészt. A jég megtörött, Vanyóczkyt Tarnay 
Alajos tanár vállalta el. Most Oreizinger fölvételi vizsgálását ő 
végezte egyedül s az egyébként is rendkívül tehetséges ifjút 
egyenesen a harmadik előkészítő osztályba minősítette, mint tanít
ványt pedig szintén magának tartotta meg. Greizinger egyébként 
az intézetben a három utolsó esztendő alatt nem zenét, hanem 
ipart tanult. Átkerülve a vakokat gyámolító Orsz. Egyesületbe azon
ban Fusch Emil egyesületi zenetanár vezetése alatt folytatta tanul
mányait. A tanítványnak és tanárnak együttes tehetsége és szor
galma lehetővé tette, hogy rövid két esztendő mindent pótolt, 
ott lesz szeptemberben a harmadik előkészítőben, ahol másik 
két társa.

Oswald Jánoshoz, Tarnay Alajoshoz, Tomann Istvánhoz és 
Szendy Árpádhoz hasonló emberbarátokat adjon az Isten a vakok
nak, akik igazi humánus érzéssel felkarolják őket, túlteszik magu
kat minden előítéleten, nemcsak hogy oly talajra állítják őket, 
melyen biztosan és önállóan szembeszállhatnak az életküzdelmek
kel, hanem a tudás, a művészet tüzét rakják meg lelkűkben, mely 
egy életen át világít és melegít, mely fölemel és egyenlő rangúvá 
tesz mindenkit, épérzékűt és vakot és feledtet mindent, ami baj 
és kín a földön. Ez az igazi mélyreható emberszeretet, mert ez, 
amennyire emberileg lehetséges, megbékít Istennel, emberrel és 
sorssal, míg az odadobott fillérek bármily sűrűn hulljanak is, csak 
meg nem szűnő figyelmeztetések a sorssújtottak nyomorúságára.

*

A mondottakkal kapcsolatban idő- és alkalomszerűnek látom 
röviden kitérni az osztrák és német vak muzsikusok jelenlegi hely
zetére. Teszem ezt annyival is inkább, mert körülményeik meg
lepően hasonlítanak a mi vakjainkéihoz.

Ide s tova két esztendeje, hogy a vakok tanárainak bécsi 
nemzetközi kongresszusáról (1910.) referáltam e lap hasábjain s 
akkor említettem, hogy a német vakok több intézetében újabban 
ismét komolyan foglalkoznak a vakok zenei nevelésével. A kon
gresszuson Merle, a hamburgi intézet igazgatója vetette föl a kér
dést nagy hozzáértéssel. Azt mondta, hogy az ő vidékén a gyá
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rak fokozatosan teljesen elnyomják a kéziipart úgy, hogy ő kény
telen volt más kereseti ágak felé is fordulni s így terelődött 
figyelme akarva nem akarva megint a zene felé. Elősegítette ezt 
az a körülmény is, hogy a Hamburgban élő vak muzsikusok 
jóval többet keresnek, mint az ő iparosai. Kisérletkép rendszere
sítette tehát intézetében újból a zenei oktatást. Nem törekedett 
művészi célok után, hanem szalonzongorázókat képzett, kik ünne
peken, családi estéken, kisebb táncmulatságokon és egyéb alka- 
lomszerüségeken működnek közre. A kísérlet bevált, a zene 
eléggé biztos exisztenciát nyújt neveltjeinek. Merle előadása a 
kongresszuson visszhangra talált s azonnal fölvetődött egy másik 
kérdés is: magasabb zenei iskolát a vakoknak! Ennek azonban 
sok ellenzője volt, kiknek nézetei abban csúcsosodtak ki, hogy 
a külön zenei főiskola sohsem fogja kivívni növendékei számára 
azt a bizalmat, melyhez a vakok az állami zeneakadémiák elvég
zése által jutnak. A kérdések akkor a kongresszuson függőben 
maradtak, de a Blindenfreund hasábjai állandóan foglalkoznak 
velük, ami kész bizonysága annak, hogy a zenei irány a német 
vakok intézeteiben az utóbbi években állandóan erősödik.

Újabban Bartosch (Bécs) és Brandstaeter (Königsberg) szól
nak ismét behatóbban a kérdéshez. Az előbbi a külön zenei 
főiskola mellett, az utóbbi ellene. Bartosch arra hivatkozik, hogy 
a vakokat az állami zeneakadémián nem látják szívesen, a fölvétel 
nehézségei elől rendszerint kitérnek, időelőtt önállósítják magukat, 
aminek vége a legtöbb esetben sülyedés, elzüllés. Pedig akár
hány zseni akad közöttük s e zseniket a felszínen tartani volna 
első hivatása a külön főiskolának.

Brandtstaeter a vak zsenik sülyedését a jellemerő hiányában 
látja. Muzsikusok között ez egyébként is gyakori. A nagy Bach 
fia és más épérzékű zsenik példája igazolja, hogy a kellő zenei 
kiművelés sem biztosít a sülyedés ellen. A vak zseniket sem men
tené meg föltétlenül a külön főiskola. Az életben egyébként sem 
mindig a zsenik azok, kik a legmagasabb célokat elérik. Energia, 
kitartás, az érzésvilág nemessége igen gyakran kiegyenlítik a 
zseni erejét. Műveltséget, erkölcsi jellemet adjunk tehát a vakok
nak s küldjük őket az épérzéküek főiskolájába. Brandtstaeter nem 
helyesli azt sem, hogy a zenei főtanszakokat a közepes tehetsé
gek elől elzárjuk, mert mit érünk el vele, ha később az iparágot 
mégis csak ott hagyják és hajlamukat követve zenészekké lesz
nek. Épen ezekből lesznek aztán azok, akikről az intézetek, mint 
növendékeikről hallgatni szeretnek és akik képzettebb társaik jó



hírét is veszélyeztetik. Bocsássuk tehát az erős akaratú közepe
seket is a zenei főtanszakra, melynek elvégzése után adjunk nekik 
képességeiket hűen feltüntető bizonyítványt.

Bartosch meg akarja változtatni a vakok kottarendszerét is. 
Azt mondja, hogy a braille-rendszer részben tanításukat nehezíti 
meg, részben pedig később a zenetanításban akadályozza őket. 
Minthogy nem ismerik teljesen a látók rendszerét, bizalmatlan
ságra adnak okot és növendékeik kottáikra támaszkodván az ő 
emlékezésükkel szemben, bizonyos fölényt éreznek tanítójukkal 
szemben. Domborúra kell tehát nyomtatni a látók kottáit s a 
vakok már kezdettől fogva tanuljanak ilyen hangjegyekről, hogy 
később akadálytalanul használhassák ezeket a tanítványaikkal 
együtt. A hallás után való tanítást pedig a vakok iskoláiban is 
váltsa föl a kottaolvasás módszere.

Brandtstaeter igen helyesen nagyon szegényesnek találja az 
olyan zenetanítási módszert, mely főcélját abban látja, hogy a 
nyomtatott kottát mechanikusan lejátszatja. Értelemmel kell meg
tanulni zenét hallgatni s azt mint szellemi, lelki tulajdont kell 
reprodukálni tudni. Mozart, Haydn is így tanította a zenét, Sech
ter Simon is így vázolja a zenetanítás lényegét Kleinnak 1819-ben 
megjelent „Lehrbuch“-jában. Ne utánozzák tehát a vakok a látó
kat, kiket az ő területükön úgy sem fognak utólérni soha, hanem 
fejlesszék ki a saját módszerüket, mely célban és eredményben 
amazzal találkozik.

Bartosch zenetanáron és Brandtstaeter igazgatón kívül, kik
nek nézetei legélesebben állanak egymással szemben, számos 
szakember szólott már a kérdéshez. így újabban megint Fischer 
igazgató csatlakozott a külön főiskolát kívánók mellé. Hahn zene
tanár (Neukloster) meg az ellenzők csoportját szaporítja, úgy hogy 
a kérdés még elvben sem dőlt el korántsem.

Az én nézetem az, hogy amennyiben zsenikről, művészek
ről, zenetanárokról van szó, azok látogassák minden körülmények 
között az állami zeneakadémiákat. A cél náluk is végső eredmé
nyében a megélhetés s ha ehhez az eszközöket egy magasabb 
életpályán akarják megszerezni, ezt a magasabb pályát az állami 
akadémia föltétlenül jobban biztosítja, mint egy bármennyire is 
jól szervezett speciális intézmény.

A speciális intézmény mellett csak két körülmény szól hat
hatósan. Az első az, hogy a megfelelő előképzettségű vakok 
akadály nélkül jutnának be. A másik, hogy e külön intézetekben 
gondoskodni lehetne a vakok általános művelődéséről, amelyről
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egy a középosztályba följutó egyénnek megfelelő mértékben a 
vakok általános nevelő-intézetei mostani szervezetüknél fogva 
nem gondoskodhatnak és amelyet a vakok épen fogyatékossá
guknál fogva magánúton nem szerezhetnek meg. Ha ezt a két 
kérdést minden időkre meg tudnék oldani, azt hiszem, hogy a 
magasabb zenei pályákra törekvő vakokat illetően a külön főiskola 
egyszersmindenkorra tárgytalanná válna.

Pedig meg lehet oldani s nálunk, hála a Vakokat Gyámo- 
lító Orsz. Egyesület mindenre kiterjedő gondoskodásának, a meg
oldás útján vagyunk. Két zeneakadémiai növendéket most az 
egyesület lát el mindennel és a korrepeticiókat egy államilag 
képesített zenetanárra bízta, aki lényegesen meg fogja könnyí
teni az akadémia tanárainak a vakokkal való foglalkozását. így 
remélhető, hogyha ez az állapot az egyesületben rendszerré fej
lődik, a vakok fölvétele az akadémián a jövőben kevesebb aka
dályba ütközik. Az egyesületet tehát az államnak és a társadalom
nak anyagilag abba a helyzetbe kellene hoznia, hogy állandóan 
és tömegesebben is nyújthasson otthont, ellátást és tanítást az 
akadémiára járó vakoknak.

A másik kérdés megoldására két mód kínálkoznék. Vagy az 
egyesület gondoskodnék az együttélő akadémiára járó növen
dékek másirányú általános művelődéséről bejáró tanárok által, 
vagy a szomszédos kir. intézet szervezne számukra egy tanfo
lyamot. így kellő ellátás, korrepetició és az általános ismeretek
ben való továbbképzés mellett a magasabb zenei pályákra törekvő 
vakok kérdése a mi viszonyaink között teljesen megfelelően lenne 
megoldva; akkor minden vak mehet e pályákra, akit képességei 
kvalifikálnak, a zeneakadémia nem fog nehézségeket támasztani 
és meg fog szűnni az a különösen a külföldön unosuntalan han
goztatott panasz, hogy a vak zenetanárok és művészek általános 
műveltsége nem üti meg a kellő mértéket, ami alkalmaztatásukat 
hátráltatja.

(A szerényebb képzettségű vakok zenei képzéséről majd 
máskor.)
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A beszédtanítás alkalom szerűsége.
Irta : Szobolovszky István.

Sokat és sokszor vitatott kérdés, mely e téma címét köz
vetlenül érinti. Mindez világos és biztos jele annak, hogy az 
alkalomszerüség fogalma, lényege a beszédtanításnál úgy minő
ségileg, mint mennyiségileg, valamint időtartamilag való alkalma
zása eddigelé még nem ment ezeken a tüzeken keresztül, melyek 
mentessé tették volna minden salakjától, ltt-ott homályos, rozsdás 
részeket is találunk, melyek árnyékot vetnek azokra a tényezőkre, 
melyek keretei között a beszédtanítás alkalomszerüségének érvé
nyesülnie kell. Bizonyos és kétségtelen, hogy minél többen nyi
latkoznak e témáról, annál tökéletesebb a jegec, mely a felszínre 
vetett eszmék leszürődéséből származik.

Mielőtt a beszédtanítás alkalomszerüsége tárgyalására tér
nénk, eleve jöjjünk tisztába az alkalomszerüség fogalmával. Az 
alkalomszerüség, mint neve is jelzi, bizonyos időpontban, illetve 
időpontokban lepergett környi suggestiók sorozata. Ha már most 
ehhez hozzáfűzzük azt az állítást, mely szerint az egyén lelki 
ténykedései alapjukban véve nem egyebek, mint a külsővilág 
folytonos suggestiói, akkor megkapjuk a fényt, mely az alkalom
szerüség „fogalmát“ teljes világosságba helyezi. Nem találunk 
milliót, mely mentes volna suggestióktól s ezzel alkalomszerüsé- 
gektől. Természetes, hogy az egyik környezet gazdagabb, a másik 
szegényebb suggestiókban, alkalomszerüségekben.

Mint minden gyermek, azonképpen a siketnéma nevelése 
csak akkor helyes, hogy ha ennek suggestiói mindenoldalúlag 
érintik a lelkét. Ez rávonatkozik a beszédtanításra is. Az osztály, 
mely ezidő szerint a beszédtanítás központját képezi, egyoldalú 
suggestióinál fogva korláltolttá, vérszegénnyé teszi a siketnéma 
beszédét.

A siketnéma szükségérzete nem nyer kielégülést, más, fris
sebb suggestiók után vágyakozik. Ha elfojtjuk a gyermek vágyait, 
amint jelenleg meg is tesszük, megnehezítjük a hangbeszéd egy
séges kialakulását. A kis siketnémának fokozott munkájába kerül, 
hogy a kifelé törő vágyakat az öntudat küszöbe alatt tartsa s 
fékezze. Így csak kevés erőt fordíthat a beszédtanulásra. A szó
nak a fogalomhoz való csatlakozó ereje gyenge és ingadozó.

Ne feledjük, hogy a külső világ, az objektivitás jobban fog
lalkoztatja a tanuló lelkét, mint a felnőttét. A tanuló jóidéig a 
külső világ suggestiói szerint igazodik, érez, gondolkozik, cse
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lekszik, beszél. Épp ezért szereti a változatosságot, nem szeret 
egy és ugyanazzal a dologgal, tárggyal, jelenséggel huzamos 
ideig s gyakorta foglalkozni. Erre sarkalja, ösztökéli őt szerve
zetének, idegrendszerének fejlődésbeli képessége, szükségessége. 
Többnyire a hangulat hatása alatt cselekszik, mely bő teret nyújt 
a különböző érzelmek megnyilatkozásainak. Az ami ilyenkor a 
tanuló öntudatába kerül, állandósul, mert a rögzítés mindenoldalú.

Vannak egyének, akik — sajnos — még most is hangoz
tatják, hogy az alkalomszerüség a beszédtanítás, a beszédrögzítés 
szempontjából csekély értékű. Érvelésüket azzal tetézik, hogy az 
alkalomszerűség igen lenge, tünékeny, kevésbé ismétlődik. A 
beszédtanításnál pedig igen sok ismétlésre, gyakorlásra van szük
ségünk. Az állítás nem fedi a valót, mert ha jobban szem
ügyre vesszük és elemezzük magát az alkalomszerűséget, kitűnik, 
hogy az alkalomszerűségnek nagy rögzítő ereje van. A környe
zet suggesztiói bizonyos körforgást végeznek, ismétlődnek. Az ismét
lődés a suggestiók rokonsága alapján történik. Az alkalomszerű
ség érdeklődést, vágyat ébreszt a siketnéma lelkében s addig, 
amíg ez kívánság, vagy nem kapja meg a maga kielégülését, újra 
meg újra felszínre vetődik, ismétlődik, hacsak szándékosan nem 
fojtjuk el. A rögzítés, amint látjuk, a keletkezett vágy, vagy szük
ségérzet kielégüléséből áll.

A padba szorított siketnéma vajmi kevés hasznot meríthet 
az osztály szűkkörü alkalomszerűségéből. Itt az alkalomszerűség 
jobbára csak a véletlen játéka, müve. Nekünk a beszédtanításnál 
nem ilyen szűkös alkalomszerűségre van szükségünk, hanem olyanra, 
mely bizonyos folytonossággal bír, s melynek egyes láncszemei 
rokonságuk révén ismétlődnek. Ezt az alkalomszerűséget egyes- 
egyedül csakis a cselekvő-szemléleti módszer biztosíthatja, melynél 
a siketnéma öntevékenysége, önkifejezése, szükségérzete, beszéd
kedve érvényesül. A beszédkedv nem a tanár kényszeréből, hanem 
a siketnéma szabadon nyilvánuló „én“-jéből fakad. Nem untat s 
nem fáraszt. Sokan egy-egy fogalmat, beszédbeli kifejezést órá
kon, sőt napokon át tanítanak, azt hiszik, hogy minél hosszabb 
időtartamú a gyakorlás, annál kizárólagosabb a rögzítés is. Csa
lódnak. A gyermek, így a siketnéma is, ha valamit többször, 
huzamos ideig, vagy rövidebb szünetek után ismétel; közönbö- 
sen, érdeknélkül teszi; minduntalan szabadulni kíván e kínzó, 
fárasztó, száraz munkától. A rögzítés és az asszociáció gyengébb, 
mint akkor, ha e munka a siketnéma önérdeklődéséből, szükség
érzetéből ered. Szükségtelennek, sőt egyenesen károsnak, többé-
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kevésbé meddőnek tartom a tanárnak a beszédtanításra való elő
készületét. A tanításra való előkészület, különösen a beszédtaní
tásnál, a régi, avult korok maradványa, amikor nem a gyermek, 
hanem a tanár volt a tanítás forrása, központja. Ma már ellenke
zőleg áll a dolog. A siketnéma szükségérzetét, lelki megnyilat
kozásait, vágyait stb. nem tudjuk előre megállapítani. Az, aki így 
tesz, homokra épít. Nincs helye annak a módszernek, mely sze
rint ma pl. a „ban-ben“, holnap a „jár-kel“ stb. fogalmat kell 
tanítanunk. Ne féljünk attól, hogy az alkalomszerűségekre alapí
tott beszédtanításnál szélsőségekbe esünk. Egyenesen maga a siket
néma lelki megnyilatkozása, szükségérzete távol tart bennünket 
attól. Előttünk minden alkalomszerűség szövevényesnek, terjen
gősnek látszik, ámde a siketnéma sokkal kevesebb tényezőt érzé
kel benne. A gyermek érzékelése eleinte durva, csiszolatlan, nem 
oly részletező, mint a mienk. Figyelme, érdeklődése nem is ter
jed, de nem is terjedhet az egészre. O csak azt ragadja ki a 
tömegből, ami szükségérzetének, vágyai kielégülésének hódol, a 
többit mellőzi. Fokozatosan, az érzékek fejlődésével többet és 
többet halász ki az alkalomszerűség suggestióiból. A tanár éles
látásától, helyes irányításától függ, hogy a siketnéma érdeklődése 
milyen úton haladjon az alkalomszerű beszédtanításnál.

Tapasztaljuk, hogy a siketnéma kérdései önállótlanok, sab
lonszernek. Nem tud kérdezni, míg ellenben a beszélni tanuló 
épérzékü folyton ostromol kérdéseivel. Mi ennek az oka? Tud
nunk kell, hogy a kérdés mindenkoron a ki nem elégített vágyak
nak, szükségérzeteknek a folyománya. A padba szorított siket
némának, mint már jeleztem, kevés a szükségérzete, nincs, ami 
bizonyos kérdezésre indítsa őt.

Továbbá a mostani kérdve-kifejtő módszer, mely csak a 
tanár érdekeit követi, valóságos automatát nevel a siketnémából.

Ennél sokkal céltérőbb a siketnéma szükségérzetéből fakadó 
száraz-beszédes módszer, melyet már a Il-ik osztálytól kezdve 
alkalmazhatunk. Találkozunk érvelőkkel, akik hangsúlyozzák, hogy 
az alkalomszerüségre épített beszédtanítás híjával van minden 
rendszernek. Az állítás téves, mert minden suggestiónak, alkalom- 
szerűségnek megvan a maga jellegzetes rendszere. Természetes, 
hogy e rendszer a kezdet kezdetén igen szűkkörű, legfeljebb 
egy-két-három fogalom összefűzéséből áll; idővel azonban bővül. 
Hiszen egy-két fogalom is már rendszer, még pedig több érzéki 
képnek közös sajátságainál fogva való egységesülése, integráló
dása. Ne feledjük, hogy a sikeínéma lelke sokáig csak gyűjtő
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szerepet játszik, megnyilatkozásaiban kevés a logika, a rendszer. 
Egy 3—4 éves épérzékü gyermek lelki megnyilatkozásaiban jobb 
rendszerekkel találkozunk, mint a 7—8 éves siketnémánál. Miért ? 
Egyszerűen azért, mert az érzékied anyagnak bizonyos rendsze
rekbe való foglalása a gyermek nyelv kincsétől függ. A szó rövid
ségénél, egyszerűségénél fogva kiválóan alkalmas az ismeretek
nek rendszerekbe való foglalására. A hangbeszéd nélkül az ismé
tek rendszere darabos, csiszolatlan s szükkörü.

Az alkalomszerüségre alapított beszédtanítás azért helyes, 
mert nem a múlttal, hanem a jelennel foglalkozik. A gyermek 
lelke jobban vonzódik a jelenhez, mint a múlthoz. Érdeklődése 
az objektiv tényezőkön, a reális világon alapul. A múlt a subjek
tiv világé. Ennek kapcsán kérdésessé válik; vájjon lehet-e, siker- 
hozó-e a kis siketnéma otthon szerzett tapasztalait, elméjének 
anyagát a beszédtanítás szempontjából az alsó fokon kiaknázni ? 
Lehet, de nincs köszönet benne, legalább a mostani körülmények 
között nincs.

Elsőbben oly miliőbe kellene behelyeznünk, mint aminőben 
volt otthon. Vagyis a siketnéma otthon nyert diszpozícióit, han
gulatát, stb. csak oly suggestiv rezgések tudják megfelelő len
gésbe hozni, melyek a diszpozíciókat okozó suggestiókkal azonos 
jellegűek.

Nos, van-e nekünk a mostani körülmények között ilyen 
miliőnk ? Korántsem. Kényszerrel, ellentétes miliővel nem tudunk 
boldogulni.

Továbbá a jó sikeres és könnyed beszédtanítás megkívánja, 
hogy a tanár a tanulókkal valóságos kontaktusban, akaratközös
ségben álljon, mert ebben rejlik az erők harmonikus működése. 
De mikor szólhatunk a szellemi kontaktusról, az akaratközösség
ről? Ugyebár akkor, ha tisztában vagyunk a siketnéma leikével; 
azzal az anyaggal, melyet a kis siketnéma szerzett. Ez követeli, 
hogy a tanár és a tanuló gondolatai, fogalmai, érzéklete stb., egy 
és ugyanazon a tárgyhoz, eseményhez, jelenséghez fűződjenek. 
Ismerjük-e a siketnéma otthon szerzett ismereteit, azok okait? 
Nem. Hol itt tehát az akaratközösség? Sehol. Jegyezzük meg, 
hogy már egy-egy fogalomnak a tisztázódása is sok hibára, téve
désre, félreértésre vezethet. Jóllehet, hogy a tanár megérti azt a 
fogalmat, melyet a siketnéma alkalomadtán felszínre vet, de mivel
hogy ő a fogalom lényeges részét, a siketnéma gyakorta csak a 
mellékes részét észleli; a fogalom megvilágítása, a szónak a foga- 
oinhoz való csatolása súrlódásokkal, nehézségekkel jár. Máskép
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áll azonban a dolog akkor, hogyha a szemlélet, a fogalomszer
zés közös alapon nyugszik. A tanár ilyenkor csak vezető, irányító, 
ellenőrző szerepei tölt be.

A cselekvő-szemléletből eredő alkalomszerűség a közös 
munkán, a kölcsönös függésen, a szolidárításon, az egymásrautalt
ságon alapul. Része lehet benne az egész osztálynak, mindegyik 
növendéknek. Ez a kölcsönös függés révén az, ami az egyik 
tanulóra alkalomszerű, a többire is ez. Azonban ez a legkevésbbé 
sem zárja ki az egyéniség önálló ténykedését. Összegezve az elő
adottakat, látjuk, hogy az alsófokú beszédtanításnak az alkalom- 
szerűségekre való alapítása teljesen indokolt és szükségszerű.

Schaffer K ároly
1841-1912.

Sirba szállt a magyar siketnéma oktatás egyik úttörője, az 
általánosításra való törekvés egyik lelkes harcosa s buzgó zászló 
vivője. Mikor még a siketnéma oktatás csecsemő korát élte, mikor 
még csak álmodoztunk arról, hogy el fog következni az az idő, 
mely a tanköteles korú sikatnémák oktatását meg is valósíthatja 
s mikor ez az álmodozás valóban csak álmodozás volt: Schaffer 
Károly a tettek terére lépett s magán tanítványaihoz a városi s 
környékbeli siketnémákat is felvette s utat mutatott, hogyan kell 
intézetet teremteni a semmiből.

Vállalkozását siker koronázta, olyan siker, mely az ő emlé
két a délvidéki és hazai siketnémák között marandandóvá teszi, 
mely közöttünk, kartársai között, kiváló helyet biztosít neki örök 
időkre. Mi, akik lelkes működését, szeretetreméltó egyéniségét 
hosszú időn át ismertük, fájdalmas érzéssel búcsúzunk el tőle s 
mély szomorúsággal emlékezünk meg elhúnytáról. Lelkes, buzgó 
és eredményes működése, kitartása számtalan barátot szerzett 
neki s ravatalát közbecsiilés övezte.

Életrajzát a következőkben adjuk. Született Ujbessenyőn, 
1841 május 12-én. Az elemi iskolát elvégezvén Szegeden járt reál
iskolába, majd 1858—60. években Budapesten végezte az elemi 
tanítóképzőt s főelemi iskolai oklevelet nyert. 1859-ben Venus 
Sándor a bécsi siketnéma-intézet igazgatója tartott előadásokat a

M a g y ar G yógypedagógia. l j
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tanítóképzőben a siketnémák oktatásáról, az előadásokat Schaffer 
Károly is hallgatta. 1861—62-ben a bécsi siketnémák-intézetében 
működött, majd Temesvárod volt előbb a róm. kath. iskolánál, 
utóbb községi iskolánál tanító s 1876-ban igazgató. Már 1863 tói 
részesített siketnémákat magán oktatásban. Midőn az általánosí
tásra való törekvés nagyobb hullámokat vert s hazánk közönsége 
a képviselőházban történt felszólalások kapcsán a siketnémák 
oktatása iránt élénkebben kezdett érdeklődni, Schaffer Károly az 
elsők közé tartozott, aki a város hatóságát arra bírta, hogy magán 
iskolája községi jellegűvé változzék át s 1885. évben tényleg 
városi iskolává is lett s a délvidéki siketnémák délutáni tanítás
ban részesíttettek. 1895-ben már önálló hajlékot kaptak a siket
némák s 1897-ben az eddig kizárólag városi intézmény államilag 
segélyezett intézetté fejlődött s ennek igazgatásával Schaffer Károly 
bízatott meg.

Ez idő óta működése közismert lapunk olvasói előtt is. A 
siketnéma oktatása terén kifejtett eredményes működéséről bőveb
ben ez alkalommal nem kívánok megemlékezni, ismerjük azt min- 
nyájan. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a társadalmi 
és tanügyi téren is igen tevékeny munkás volt s becsült nevet 
vívott ki magának.

Részben kezdeményezője, részben közreműködő alapítója 
volt többek között a Délmagyarországi tanítóegyletnek, melynek 
1875 —1886-ig elnöke is volt, a Temesvár-Józsefvárosi olvasó- 
egyletnek. A nem okleveles tanítók részére Temesvárod felállított 
6 hetes póttanfolyamon 1871—72-ben előadó volt, résztvett a nép
iskolai „Tanterv“ revisiója céljából 1883-ban tartott ankétén s kül
tagja volt az Országos közoktatásügyi tanácsnak. A siketnémák 
intézetén kívül tervezett vakok intézetét, gyengeelméjűek intézetét, 
dadogók tanfolyamát, mely tervezések, ha nem is sikerültek tetjes 
mértékben, elismerést érdemelnek.

Főtevékenysége a siketnémák intézetének fejlesztésére irá
nyult s első volt hazánkban, aki a siketnémák továbbképző isko
láját, a mai iparos tanonc-iskolát létesítette. Működése nem is 
maradt elismerés nélkül. Temesvár város polgárai a város tör- 
hatósági bizottsági tagjává választották, 1900-ban pedig a koronás 
arany érdemkereszttel tüntettetett ki.

Irodalmi működése is igen tág. Szerkesztője volt rövidebb, 
hosszabb ideig a „Jugendblatter“-, „Délmagyarországi tanügyi 
lapok“-, Südungarische Schulzeitung“-nak, írt tankönyvet és szá
mos cikket különböző lapokba. Van egy tört szemléltető számoló-
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gépe, melyre szabadalmat is vett. Élete tevékeny és sok oldalú 
volt. Halálát özvegye, kivel 1864 óta élt boldog házasságban, 
gyászolja.

*
* *

A temesvári siketnéma-intézet megalapítója és első igazga
tója f. évi május hó 19-én, három hétig tartó szenvedés utáu, 
örökre lezárta szemeit. Ámbár halála nem jött váratlanul, még 
sem hittük, hogy oly rohamosan közeledik a vég. Erős szerve
zete, szívós természete sokáig dacolt a gyilkos kórral, míg végre 
is, a sok szenvedéstől agyongyötört teste fölött úrrá lett a halál. 
Halálának híre futó fűzként terjedt el Temesvárott, hol a társada
lom minden rétegében közismert és tisztelt „Schaffer bácsi“ épen 
egy esztendő hijján félszázados tevékenységet fejtett ki az oktatás 
és közügy szolgálatában. Schaffer Károly mint pedagógus, mint 
polgár és mint ember nemcsak Temesvárott, de az egész délvi
déken is közismert, szeretett és tisztelt férfiú volt. Temetése való
ban impozáns volt; rég nem látott Temesvár ilyen módon meg
nyilatkozott részvétet. Sokan fejezték ki részvétüket táviratilag, 
sokan levélben, még többen személyesen és testületileg. Legelsők 
voltak azok, kikhez Iegközelébb állott: a siketnéma-intézet taná
rai, kiknek nevében Zádor Endre igazgató tolmácsolta a gyászba- 
borult özvegy előtt a részvétet s az intézetet ért veszteség fölötti 
fájdalomnak mélyen meghatva adott kifejezést, midőn a tanári 
testület diszes koszorúját a ravatalra helyezte. Szeretett volt igaz
gatójuk emlékének kegyelettel adóztak az intézet növendékei is, 
kik szintén koszorút adva, gyászlobogó alatt vonultak ki temeté
sére s virágokkal hintették tele sírját. Koszorút helyezett ravata
lára a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“, a 
siketnémák váci orsz. kir. intézetének, a siketnémák budapesti áll. 
intézetének és az aradi siketnéma-intézetnek tanári kara. A teme
tésre, mely május hó 21 én d. u. 4 órakor volt, a messze távol
ból eljöttek Borbély Sándor igazgató a „Siketnéma-intézeti Taná
rok Országos Egyesületéinek, dr. Bihari Károly és Simon Lajos 
a siketnémák budapesti intézetének, Németh László igazgató a 
kecskeméti siketnéma-intézet, Klúg Péter igazgató és Milassin 
Gyula a szegedi siketnéma intézet és Rediger Károly Balázs Géza 
kartárssal, az aradi siketnéma intézet tanári testületé képviseletében.

A temetési szertartás végeztével a városi törvényhatósági
bizottsági tagok s a Józsefvárosi Polgári Kör nevében dr. Braun 
Zsigmond ügyvéd mondott az elhunyt kiváló egyéniségét és érdé- 
meit méltató s emlékének kegyelettel adózó gyászbeszédet, a

18*
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Temesvári Dalkör pedig, melynek egyik alapítója, éveken át elnöke, 
haláláig pedig védnöke volt: gyászdalt zengett, mely után az 
impozáns gyászmenet a józsefvárosi róm. kath. temetőbe indult. 
Ott láttuk a gyászoló közönség soraiban Temesvár városnak 
tisztikarát, a törvényhatósági bizottság tagjait, a különböző tan
intézetek képviselőit, a különféle társadalmi intézmények és egye
sületek küldöttségét; az elhunyt számtalan jó barátját és ismerő
sét. A koporsó után a gyászoló család s az elhunyt kartársai, a 
siketnéma-intézeti tanárok haladtak. A sirnál Borbély Sándor a 
siketnémák váci kir. orsz. intézetének igazgatója, mint a „Siket
néma-intézeti Tanárok Országos Egyesületéinek elnöke búcsúz
tatta el oktatásügyünk a tisztelt és közismert munkását. A gyászoló 
közönséget a szívek mélyéig ható beszéd mélyen megindította s 
az elérzékenyülés kicsalta a szemekből a fájdalom, az őszinte 
részvét és megilletődés könnyeit.

Nyugodjék békében szeretett kartársunk és barátunk, emlé
ke élni fog szívünkben.

Hrivnák.

HAZAI HÍREK.
Ministeri biztosi kiküldetések. A gyógypedagógiai inté

zetek tanév végi eredményeinek megvizsgálására kiküldettek:
Ákos István a körmöcbányai, kaposvári és kecskeméti siket

némák intézetéhez és a budapesti, kecskeméti és csongrádi kise
gítő-iskolához.

Berkes János a váci, jolsvai, aradi és pozsonyi siketnémák 
intézetéhez, a borosjenői gyógypedagógiai intézethez s a Blum- 
féle pelsőci intézethez.

Borbély Sándor a szegedi, temesvári, budapesti állami s az 
izraelita siketnémák intézetéhez, a budapesti s szegedi vakok 
intézetéhez.

Éltes Mátyás a brassói kisegítő-iskolához.
fíerodek Károly az egri és debreceni siketnémák-intézetéhez, 

az egri, debreceni és szatmári kisegítő-iskolához, az állami gyógy
pedagógiai intézethez s az ideges gyermekek elemi iskolájához.

KI is Lajos a kolozsvári, soproni és ungvári siketnémák- 
intézetéhez, a kolozsvári, szombathelyi és a Wechselmann-féle 
vakok intézetéhez.

Szakvizsga. Képzőnk 11. éves hallgatói május hó végén 
tettek szakképesítő-vizsgát. A vizsgálat írásbeli része május hó 
30-án tartatott meg.
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A vizsgáló-bizottság elnökéül dr. Tóth István titkár urat kül
dötte ki a vallás és közoktatásügyi m. kir. nünister úr Őnagy- 
méltósága.

Az írásbeli vizsgálat tételei a következők voltak:
1. A siketnémák értelmi-, erkölcsi- és testi nevelésének sike

rét biztosító tényezők.
2. A magán- és mássalhangzók. (Jellegük, hasonlóságuk és 

különbözőségük szempontjából.)
3. Az olvasókönyvek jelentősége a szellemileg fogyatékosok 

oktatásánál.
A szakképesítő-vizsgálatot a következő 13 hallgató tette le 

sikerrel: Fizáry Bódog, Gyovai D. József, Kádas György, Lef- 
kovics Dávid, Nagy Lajos, Pongrácz Mihály, Schmitz Mátyás, 
Sólymos Sándor, Supka Károly, Szépfalusi Ferenc, Ungermann 
József, Zsemberi József és Zsembai József. Gratulálunk.

A vakok új foglalkoztatója és iparos-iskolája. „A vako
kat gyámolító és foglalkoztató országos egyesület“ választmányá
nak junius hó 1-én tartott gyűlésén Vitár Rezső gondnok bejelen
tette a választmánynak, hogy Eperjes városa az Eperjesen föl
állítandó fiók egylet céljaira az eperjesi kórház régi épületét és 
évi segélyt ajánlott föl. A választmány Eperjes városának áldozat 
készségét örömmel tudomásul véve elhatározta, hogy Eperjesen 
foglalkoztató intézetet fog fölállítani, melynek a vezetésére a nm. 
ministeriumtói gyógypedagógusnak a kinevezését kéri A foglal
koztatónak a vezetését, gyógypedagógusra való bizatását az a 
körülmény is sürgeti, hogy a foglalkoztató melletti iparos-iskolák 
szükségessége mindinkább érezhetővé lesz. Érezhetővé lesz pedig 
annál is inkább, minthogy az egylet a tanintézeteknek a vakok 
továbbképzőjét, vagyis iparos iskoláját még el nem végzett növen
dékeit is kénytelen átvenni, akiknek megfelelő továbbképzése a 
foglalkoztató melletti iparos iskolák fölállításával volna legcélsze
rűbben megoldható.

A választmány eszméjét őszinte örömmel üdvözöljük és 
kérelmét a fölállítandó foglalkoztató vezetőjét illetőleg a legmele
gebb pártolással ajánljuk a nm. ministerium figyelmébe, mert 
részint a koruknál fogva az iparos-iskolák elvégzése előtt a tan
intézetekből kibocsájtott, részben pedig a kolozsvári, eddig még 
teljesen ki nem fejlesztett intézet — továbbképző osztályai még 
nincsenek — növendékei érdekében csakugyan kívánatos a fog
lalkoztatóval kapcsolatos iparos-iskola fölállítása.

Az egylet választmánya a fölállítandó fiók vezetőjének a 
kinevezését azonban nemcsak a foglalkoztató tan- és nevelés
ügyi irányítására, hanem, s ezt első sorban annak ipari és keres
kedelmi adminisztratív vezetésére és gyakorlati irányítására kéri.

(.tsch.)
A siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete Ungvári, 

a Vármegyeház nagytermében julius 3. és 4-én, d. e. 8 óra 30 
p.-kor XI. rendes közgyűlését tartja. Tárgyak: Julius 3-án, szer
dán: 1. elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők kiküldése.
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3. A titkár évi jelentése az egyesület állapotáról és működéséről.
4. Nagy Péter értekezése: A Borbély Sándor-féle beszédtanítási 
vezérkönyvről. 5. Váradi Zsigmond értekezése: A szakfelügyelet
ről. 6. Záborszky Árpád értekezése: A siketnémák testi nevelése.

Junius 4-én, csütörtökön : 7. A szerkesztő jelentése az egye 
sületi lapról. 8. Molnár Antal értekezése: A mellékórák tanításá
nak kérdése. 9. Az évi zárszámadás felülvizsgálása. 10. A választ
mány által benyújtott költségvetés megállapítása. 11. Indítványok. 
(A közgyűlés előtt legalább 8 nappal írásban benyújtandók. 31. 
§. d). 12. Tisztviselők, választmányi tagok és számvizsgálók válasz
tása. 13. Szerkesztő, rovatvezetők választása. 14. A XII. rendes 
közgyűlés helyének megállapítása.

Az Izraelita Siketnémák Országos Intézetében, VII. kér., 
Bethlen-tér 2. sz., junius hó 6-án, csütörtökön délelőtt 11 órakor 
tartatott meg a nyilvános ünnepélyes vizsga igen nagy számú közön
ség jelenlétében.

A temesvári siketnémák intézete a folyó tanévet junius 
23-án ünnepéllyel fejezi be. Ugyanis 25 évvel ezelőtt létesült az 
intézet s a múlt évben bővült. Ezt az évfordulót nagyobb sza
bású ünnepély rendezésével teszik emlékezetessé.

A váci siketnémák-intézetének növendékei közül I6-an 
Záborszky Árpád kartársunk vezetésével résztvettek a junius hó 
8-án Pécsett tartott ifjúsági tornaversenyen s ott derekasan meg- 
áilták a helyüket. A versenybíróság a váci intézetet „Elismerő 
oklevéllel“ tüntette ki. A súlydobásban Drágán János VII. o. 
tanuló bronzérmet nyert. A versenyen résztvett közönség kiváló 
érdeklődést tanúsított a siketnémák iránt s gyakorlataik bemuta
tását tapssal és éljenzéssel tüntette ki. Őszinti elismerésünket 
fejezzük ki a felmutatott sikerért Záborszky kartársunknak.

Évzáró vizsga. A pesti izraelita hitközség kezelésében lévő 
„lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia vakok inté
zete“ junius 23-án délelőtt 10 órakor az intézet nagytermében 
tartja ünnepélyes évzáró vizsgáját.

Nagy adomány a vakoknak. Őfelsége a király f. évi ápr. 
3-án kelt elhatározásából a pénzügyminisztérium előterjesztésére 
36.750 koronát juttatott a jótékonycélú áliamsorjátékok jövedel
méből a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületnek. Az egyesület 
harmincéves működésének évfordulóján jutott e fejedelmi ado
mányhoz, mely meg nem szűnő áldásos munkásságának méltó 
honorálása.

A vakok napja Miskolcon a múlt hó 6 án 3000 kor. tiszta 
jövedelmet hozott. A nagy siker Tarnay Gyuláné alispánnénak 
érdeme, ki mint a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület ottani fiók
jának elnöknője a város és a megye előkelő hölgyeinek élére 
állva példaadó buzgalmat fejtett ki a vakok érdekében.

Új osztályok nyílnak meg szeptemberben a vakok szom
bathelyi és szegedi intézeteiben, amennyiben a Gyámolító Egye
sület mind a két helyen 18—18 növendék fölvételét tette lehetővé.



Hazai hírek. 1 8 5

A vakok új intézete Szegeden most már hamarosan föl
épül. Az árlejtést kiírták, a döntés megtörtént s így az állami 
építkezés a város 1200 négyszögölnyi telkén Újszegeden, 250.000 
kor. költségen, Hajós és Villányi tervei szerint a napokban meg
kezdődik. Ez lesz a vakok első externátusa hazánkban, kíván
csian várjuk hogyan válik majd be e nálunk eddig még meg nem 
kísérelt rendszer.

Telbisz Károly Temesvár polgármestere, ki városát rövid 
idő alatt az ország elsőrangú kulturális középpontjai közé emelte, 
most személyesen vette kezébe a vakok új házának már évek 
óta vajúdó ügyét s így most már megnyugvással reméljük, hogy 
a 120.000 koronányi Sailer-alap fölhasználásával mihamar olyan 
háza lesz Temesvárt a vakok intézetének, mely méltó Telbisz 
Károlyhoz és a kulturális intézményeire joggal büszke délvidéki 
metropolishoz.

A vakok újpesti menedéházának albuma az intézmény 
építkezési költségeinek törlesztését, valamint az újabban tervbe
vett bővítések eszközölhetését célozza. Előszavát Rákosi Jenő 
írta, az első aláírás Andrássy Gyuiáné grófnő előterjesztésére 
Őfelségéé, a királyé 1000 koronával. Utána következnek József 
és Frigyes királyi hercegek, Izabella és Auguszta királyi her
cegnők 500—500 koronával, herceg Eszterházy Miklós és gróf 
Karácsonyi Jenő 1000—1000 kor. adománnyal. Reméljük, hogy 
uralkodó házunk példáját főpapjaink, mágnásaink és pénzariszto
kratáink is követik.

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület működésének 
harmincadik évében mint minden tavasszal, most is részletes 
jelentésben ad számot múltévi működéséről. Ha odaadhatnók ezt 
a füzetet mindazok kezébe, kik oly mohón olvasták „Az Est“- 
nek, „A napnak“ és más utcai lapoknak ezen intézményről és 
vezetőiről szóló közleményeit, meg lehetnének nyugodva a 
vakok, hogy barátaik és támogatóik számát a támadások egy 
lélekkel sem apasztották. Oly nagyarányú, oly sokoldalú és any- 
nyira áldásos ennek az egyesületnek a működése, hogy hozzá 
foghatót hiába keresünk a hazai jótékonysági társadalmi szerve
zetek között. A főegyesület (ide nem számítva a fiókokat) 2357 
emberbarátot számlál tagjai sorában, kiknek tagdíjai egyenkint 
5000 és 2 korona közt ingadozván, összesen 9539 koronát érnek el. 
A főegyesület és öt vidéki fiókja a gyámoltak ipari készítményei
nek eladásából, tagdíjakból, kamatokból, segélyekből és gyűjté
sekből összesen 375.108 koronát mutatnak ki az 1911. év jöve
delmeként, melyet múlt évi költségvetésük alapján ötszáznál több 
vak ellátására, illetve segélyezésére fordítottak. Ezeknek legna
gyobb részét teljesen az egyesület látja el, a kisebb részét pedig 
segélyezi. A kiadási tételek között találunk egy 58.516 koronás 
tételt, mely mint munkadíj fizettetett ki a vak iparosok kezeihez. 
Ebből közepes számítással oly tekintélyes összeg esik egy-egy 
iparosra, melyhez hasonlót ha figyelembe vesszük, hogy a mun
kások jórésze még csak mint tanuló dolgozik az egyesület mű
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helyeiben, sohasem érnek el a külföldi vakok műhelyeiben. De 
teljes egészében csak akkor tudjuk az egyesület munkásságát 
mérlegelni, ha visszatekintünk múltjába. 1897-ben még csak 12.567 
kor volt évi jövedelme, foglalkoztatója pedig 1899-ben, keletke
zésének évében csak 750 koronát fizetett ki a vakoknak munka
díj címén. Bérelt kis pincehelyiségben dolgozott akkor néhány 
vak, ma gyárszerü üzemek mellett közel 200,000 korona értékű 
árút produkálnak a vak munkások szorgos kezei évenkint, melye
ket az egyesületi adminisztráció bármily küzdelemmel is, de az 
utolsó darabig a vakok javára értékesít. Az egyesület azonban 
nemcsak munkát ad a vakoknak. Oktatja, neveli a gyermek-vako
kat, önképzőkörbe gyűjti össze a felnőtteket, braille-könyvtárt 
alapított, betegsegélyzőt, társaskört tart fenn számukra, az elaggot
takat és munkaképteleneket pedig menedékházában ápolja. Egy
szóval a magyar vakok az egyesület égisze alatt egy szilárdan 
szervezett és kiépített társadalmat alkotnak, melyben a külföldi 
vakok között oly gyakori szociális mozgalmaknak, minthogy itt 
nem is indokoltak, még nyomára sem akadunk. Harminc évvel 
ezelőtt létesült a Vakok Betegsegélyző Társasköre, mely tizenöt 
évvel ezelőtt alakult át a Vakokat Gyámolító Orsz: Egyesületté. 
Hogy másfélévtized alatt azzá lett, ami ma, azt a magyar vakok 
és a magyar kultúra Vitár Rezsőnek, az egyesület gondnokának 
köszönik. A nagy szervezöképességű, vasakaratú, és fáradhatlan 
férfiút másfélévtizedes munkássága közepette melegen üdvözöljük.

Vakok estélye Székelyudvarhelyen. A nagy társadalom 
érzéketlenségét feloldani, mostoha sorsuk iránt szánalmat indítani 
és orvoslást keresni voltak május hó 13-án Székelyudvarhelyen 
a vakok államilag segélyezett kolozsvári tanintézetének 15 növen
déke, többi társaiknak nevében, az intézet tanári karának veze
tése mellett.

Eljöttek kopogtatni az emberek szivéhez örökre lecsukott 
szemeikkel, rideg márvány szerű arcczal, merő fájdalmat tükröző 
ábrázattal, hogy aki végig néz rajtuk, merüljön el e hitetlen közö
nyös világban a még mindig fenn lobogó eleven hitben Isten 
mindenhatósága iránt, és boruljon a porba hálát adni istenének, 
hogy ő szerencsés ember, s ne panaszkodjék tovább a sors 
mostohasága ellen. Könyöriiletet kérni jöttek a könyörtelen embe
rektől, kik érzéketlenül dobják félre időnkint esdő soraikat — 
hogy lássanak mit mivel az örökre szerencsétlennek tartott, illetve 
vélt emberekből a Krisztusi szeretettől s kipróbált, megacélozott 
türelemtől telített emberi lélek .. . Hogy az a sokat emlegetett 
emberi szeretet, de nem olyan amire igen gyakran szoktunk mi 
szerencsés emberek hivatkozni, hanem más; az emberi szeretet 
fensége egy eltérőleg alakult lelkivilágot is mennyire képes nor
mális medrébe visszatéríteni, s kultúra alá hajtani . . .  és hogy 
megbámulva az emberben a csodával határost — forduljon tekin
tetünk a 20.009 sorssújtott vak szánalmas élete felé.

20 000 vak egy országban ! Minő óriási száma a szerencsét
leneknek és ezeknek elfeledett, elhanyagolt állapota, az emberi



részvétlenség következtében minő sötét fekély a nemzet testén, 
akkor, midőn a levegőben kattogó ember ezekben önbecsérze- 
tet, a környező világ iránt bizalmat és saját énjük megvédelme- 
zését képes és tudja is önteni, s nem épen szükséges támolyog- 
niok, tapogatózniok az érzéketlen világ ország útján, hol a szá
nalomnál egyéb — mint a fejlemények mutatják — nem igen 
termett számukra. Csupán két tanintézetünk van, hol évenkint 
160—170 vakot tudnak kiképezni és munkáséletre nevelni... a 
többi, mondjuk 18000 ott ténfereg a koldusok között, a templo
mok előtt — utcák sarkán egész életükre munkátlanságra kár
hoztatva, alamizsnára nevelve. Itt is, ott is csak nekünk kell őket 
fenntartanunk, mi gondoskodunk róluk irgalom filléreinkkel akár 
nemeslelküség szóilal e gondoskodásban, akár öntudatosság. Nagy 
kár, hogy ez utóbbi nem épen úgy érvényesül társadalmi éle
tünkben, mint ahogy kellene érvényesülnie, mert számításunk 
alapján hazánk 20.000 vak emberét mind visszaadhatnék a mun
kának, ha az ország lélekszáma szerint fejenkint csak 10 fillér 
áldozatot hoznánk évenkint.

Nem maradt szem szárazon, mikor a fájdalmas arcúak dal
ban kezdették panaszolni sorsukat, életüket; könnyekig megható 
látvány tárult az épérzéküek elé, midőn a merengő hangon a túl- 
világi lét boldogságát, az Isten kezét keresi a vak gyermek, sza
valva egyik ismert nevű költőnk szép versét — de fölszáradnak 
a könnyek és a vigasz édes boldogsága ömlik szét a nagy közön
ségen, mikor az előadott könyvekből szabatosan olvasni, térképen 
eligazódni, tájékozódni, számtani műveleteket hiba nélkül végre 
hajtani hallgatjuk őket. Előállanak és bemutatják a kosár, kefe
kötést, székfonást, melyből az igazgató kijelentése szerint az isko
lát végzett növendékek évenkint 800 -2200 K keresnek meg. Így 
lesznek a szerencsétlenekből hasznos emberei a hazának, mun
kás tagjai a társadalomnak — fájdalom a nagy számból — csak 
kevesen.

Amit a vak növendékek bemutattak az meg kell hogy rázza a 
társadalom lelkiismeretét és rokonszenvét, hogy az örök sötét 
világban az emberi szeretet melegéből sugárzó világosság vetítsen 
munkás életükre sugarakat.

Jótevőjük, nemes lelkű tanáraik Székelyudvarhely közönsé
gének szép elismerését vitték magukkal. (Udvarhelyi fíiradó.)

Irodalmi szemle. Í8Í

IRODALMI SZEMLE.
Vezérkönyv a siketnémák beszédtanításához. A vallás és 

közoktatásügyi m. kir. minisztérium megbízásából írta: Borbély 
Sándor, a siketnémák váci kir. országos intézetének igazgatója. 

Mint e munkának egyik volt hivatalos bírálója, örömmel
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üdvözlöm a szerzőt könyvének megjelenése alkalmából. Oly sze
gényes a mi hazai szakirodalmunk, hogy e szakmunka megjele
nése méltán minden szakemberben örömöt kelthet.

A munka 2 kötetből áll; az első kötet a II. osztály, a máso
dik kötet a III. osztály tanára részére készült vezérfonalul.

Az I. kötet nemcsak gyakorlati részből áll, hanem elméleti 
részből is. Az elméleti rész két főszakaszból: előrészbői és álta
lános részből áll.

Az „Elüljáró beszédének nevezett előszó pontjai ezek.
1. tananyag tartalmi része.
2. A tananyag alaki része.
3. Tanítási eljárás. 4. Végszó.
Az általános rész a siketnémák iskoláinak II. és 111. osztályú 

tanítási anyagáról és módjáról szól a következő 13 pontban :
1. E könyv célja. 2. Mit végeztünk az I. osztályban. 3. A II.,

III., stb. osztály feladata. 4. A II., 111. osztály beszédköre, vagy: 
a 8—10 éves siketnéma gyermek érzés és gondolatvilága. 5. Hogy 
tanul meg az épérzékü gyermek beszélni? 6. A beszéd tartalmi 
és alaki része. 7. Hill tételének értelmezése. 8. A beszédtanítás 
anyaga, azaz: a szöveg tartalma és a szöveg alakja. 9. A tarta
lom és a nyelvalak szemléltetése. 10. A beszéd mint cél és esz
köz. 11. Az alkalomszerűség és a „Tanterv“. 12. A jel a beszéd
tanítás szolgálatában. 13. Az írás a beszédianítás szolgálatában.

E fejezetekben a szerző egyrészt bepillantást enged müvé
nek szellemébe, másrészt módszeres utasításokat ad a tanárnak.

Hogy a Vezérkönyv irányeszméje, alapgondolata azonos a 
tantervével, az könnyen érthető, hiszen maga a tanterv is annak 
idején e munka szerzőjének a javaslata alapján készült.

Bár a Vezérkönyv elméleti része nem tartalmazza a tanterv 
módszeres utasításainak szószerint való szövegét, a szerző mégis 
oly kimerítően és olyan szépen magyarázza a tantervben lefek
tetett alapelveknek a gyakorlatban való megvalósítási módját, hogy 
azt minden kezdő tanár valóban okulással s még a tapasztaltabb 
régi szakember is nagy élvezettel olvashatja.

Az elméleti rész minden szava értékes. Az itt olvasható 
tanácsok, utasítások feltétlenül megszívlelendők. A szerzőnek a 
fejtegetései aranyigazságot tartalmaznak és oly világosan, érthe
tően és meggyőzően vannak megírva, hogy a tanterv szellemét 
világosabban magyarázni, értelmezni alig lehet.

Mint különösen megszívlelendőket a következőket idézem a 
munkának „Hill tételének értelmezése“ című fejezetéből:

„Amily érdeklődési körben mozog az épérzékü 2—3—4—5 
éves gyermek, lehetőleg ugyanoly beszélgetési kör legyen a siket
némának a beszédanyaga.

A kifejezésre vonatkozólag nem sokat és nem sokfélét kell 
egyszere adni — amint a hallóknál történik ez — hanem csak 
egy két újat, a legszükségesebbet, a legkönnyebbet, a leggyak
rabban előfordulót, — ezt pedig sokszor alkalmazzuk.

A tanítási módra vonatkozólag az eleven szemlélet legyen
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mindenekelőtt való. Tehát a szemlélt jelenség neveztessék meg, 
nem pedig megfordítva, hegy t. i. a megnevezett jelenség szem
léltessék. Ezt az alkalomszerüség elve fejezi ki.

A beszéd szövege nem leiró (iskolás, tudományos, rend
szeres), hanem társalgás alakú legyen, mint amilyen a 2—3—4—5 
éves halló gyermeké.

Az ily beszédkörben mozgó, az ily módon adott társalgás- 
szerű kifejezések nyelvtanilag utólag gyakorlatilag sokszor szem- 
léltetendők.

Ezzel azt is ki akartuk fejezni, hogy nem száraz, élettelen 
grammatizálást sürgetünk, midőn a nyelvalakra figyelmet kérünk, 
de viszont arra is akartunk mutatni, hogy a nyelvalakokra való 
eszméltetés nélkül egy ember 15 növendéket nem taníthat meg 
beszélni.“

A Vezérkönyv gyakorlati része a 11. és 111. osztály beszéd
tanítási anyagát öleli fel. A 11. osztály anyagát 288, a 111. osztályét 
400 leckében dolgozta fel a szerző.

A beszédanyag, vagyis a tartalmi anyag és az alaki anyag 
feldolgozási módjának a megismertetésére a következőket idézem 
a szerzőnek az „Elöljáró beszédjé“-böl:

„A nyelalak irányítja a beszédtanítás menetét.“
„A tartalmi anyag a növendékek elképzelhető érdeklődése 

és a kifejezhetés fokozatossága szerint dolgoztatott fel.“
„A tartalmi anyag általában a nyelvalakok fokozatossága 

szerint dolgoztatott fel. Viszont: a nyelvalakokat egy egy kisebb 
tárgyi központ köré csoportosítottuk, hogy ne legyen nagyon 
csapongó az érdeklődés tárgya.“

Néhol több, másutt kevesebb mondat van 1 — 1 tanítási óra 
anyaga gyanánt csoportosítva. A mondatok tanításához a szerző 
igen sok helyen — különösen a 11. osztály számár írt kötetben —- 
praktikus utasításokat ad. Sok helyen azonban — különösen a
III. osztály számára írt kötetben — csak a puszta mondatok van
nak felsorolva, ezeknek a tanítási módjával azonban a más lec
kékben levő útbaigazítások és az elméleti részben foglalt általá
nos utasítások alapján külön utasítások nélkül is tisztában kell 
lennie még a kezdő tanárnak is.

Az anyag sok. A szerző maga is mondja, hogy ki lehet 
belőle hagyni, sőt azt is megendi, hogy a tanár a gyakorlati kivi
telben az anyagon módosításokat tegyen.

Hogy mennyit kell a tanításhoz rendelkezésre álló időnk 
elégtelensége miatt az anyagból kihagyni és azon esetleg módo
sítani, azt a gyakorlat fogja megmutatni.

Nagy hiba volna, ha a kezdő tanár csak ezt a tanítási 
anyagot tartaná szem eíőtt s ezt minden áron és változatlan sor
rendben, változatlan tartalommal mind megakarná tanítani, az 
évközben minduntalan felmerülő alkalomszerű ségeket pedig 
emiatt figyelmen kívül hagyná.

A munka értékes, hasznavehető anyagot, tartalmat nyújt s



azért a szerző nagy szolgálatot tett az ügynek e munka megírá
sával. Feladata nehéz, munkája nagy és fáradságos volt, munká
jának az eredménye pedig mindnyájunknak az elismerésére méltó.

.. Zádor.
A „Vakok Ügye“ kilenc évvel ezelőtt mint havi folyóirat 

indult meg Vitár Rezső szerkesztésében igen bő tartalommal. A 
vakokkal foglalkozó pedagógusok és a vakok barátai bőven ellát
ták közleményekkel a hézagot pótló kiadványt, de szerkesztőjé
nek túl nagy elfoglaltsága és anyagi hiányok miatt egy-két év 
után átalakult a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület évenkint 
egyszer-kétszer megjelenő hivatalos folyóiratává. Ez év májusától 
kezdve Herodek Károly és Vitár Rezső szerkesztésében jelenik 
meg a folyóirat változatlan címmel és programmal s így remél
jük, hogy mihamar újból át fog alakulni havi folyóirattá. Első 
számában Herodek Károly értekezik a vakok oktatása körül elért 
újabb eredményekről, Fabinyi Erzsi pedig általában a vakokról, 
közölvén Csokonai Vitéz Gizelának a Vakok Kir. Intézete növen
dékének három költeményét. Laptársunkat ezen újabb alakulása 
alkalmából üdvözöljük.

190 külföldi szeraie.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A Clarke-iskola 43. tanévi értesítője. Az intézet állami 

intézet, 1867 ben állította fel Green Hubbard. Kezdetben magán- 
intézet volt, később Massachusetts állam vett át, alapítójának 
vezetése mellett.

Green Hubbard jómódú magánzó volt, ki jótékony célokra 
sokat áldozott. Egyik leánya siketnéma lévén, érdeklődni kezdett 
a siketnémák oktatása iránt is. Minthogy abban az időben Amerika 
minden intézetében a jelnyelv uralkodott, az intézetek tanered
ménye nem elégítette ki a sokat olvasott és tapasztalt emberba
rátot, a jelnyelv gyakorlati értékétől sem sokat várt. Leányát tehát 
nem bízta egyik intézetre sem, hanem elhatározta, hogy maga 
fogja oktatni. Szándékában megerősítette, annak keresztülvitelében 
támogatta neje is és így közös erővel kezdték meg gyermekük 
emberré nevelésének nehéz munkáját. Hubbard már kezdettől 
fogva a német módszer szerint kezdett tanítani, miután az Euró
pában megjelent e nemű szakmunkákat áttanulmányozta. A közös 
erővel végzett munka eredménye minden várakozást felülmúlt úgy, 
hogy nemsokára hire terjedt az új módszernek. Siketnéma gyer
mekek szülői seregestől keresték fel Hubbardot, hogy venné át 
gyermekük tanítását. Nemsokára egész kis intézet keletkezett 
otthonában.

Az amerikai szakemberek is hirét vették Hubbard módsze
rének és kezdték azt tanulmányozni. De Hubbard maga is nagy 
agítációt fejtett ki a német módszer mellett, melyet egyes intéze
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tek kisérletképen át is vettek. Minthogy a szakemberek módsze
rének tanulmányozása végett tömegesen felkeresték Hubbardot, 
egész kis képző keletkezett intézetében, mely a mai napig is 
fennáll. Green Hubbardé tehát az érdem, hogy a német módszer 
tért kezdett hódítani (1867-től kezdve) Amerikában és egyenjogot 
nyert a francia módszer mellett. Hubbard tanítványai, egyesületet 
alakítottak a következő címmel: „American Association to Pro- 
mote the Teaching of Speech to the Deaf (Amerikai egyesület, 
terjeszteni a hangbeszéd tanítását a siketnémák intézeteiben). 
Ez egyesület életrehivásánál dr. Melvill Bell mellett Hubbard szerzett 
elsőrendű érdemeket. Ezen jelenleg is működő egyesület már 
nem elégedett és nem elégszik meg, hogy a francia módszer 
mellett, a német módszert is használják az intézetek, hanem arra 
törekszik, hogy a francia módszer kiküszöbölésével a német mód
szert teljes győzelemre segítse. Ezt a törekvését már eddig is 
szép siker koronázta, amennyiben az amerikai intézetek 70%-á- 
ban, már tisztán csak a német módszer uralkodik.

Hubbard halála után (1898.), neje került az intézett élére, 
ki teljesen férje szellemében munkálkodott tovább. Hubbardné 
asszony, ki 1909-ben halt meg 50.000 dollárt hagyományozott az 
intézetnek. E nemes emberbarátok, kik leányuk szerencsétlen sors
társainak százait szülői szeretetükbe fogadták, nem elégedtek meg 
azzal, hogy egész életükben gondoskodtak a siketnémákról 
meleg szeretettel és önzetlen önfeláldozással, hanem e szeren
csétlenek százaira haló porukban is áldást osztogattak hagyomá
nyuk által. Nevük a történet lapjain, és gyermekként szeretett 
tanítványaik lelkében örökké élni fog.

Az intézet jelenlegi növendékszáma 149. Közülök 108 Mas- 
sacliusets állam részéről, 7 Vermont állam részéről és 8 New 
Hampshire város részéről élvez teljes eltartási segélyt. 26 növen
dék fizető. Egy növendék évi eltartási költsége 400 dollár.

A növendékek az 5. életév betöltésével kerülnek az intézetbe. 
A képzési idő 10 év.

Az oktatás célja, hogy a növendékek annyi elméleti isme
reteket szerezzenek 10 év alatt, hogy a középiskolákba való fel
vételre alkalmasak legyenek. Ezzel azonban nincs megmondva 
az, hogy minden egyes növendék, elvégezve az intézetet, egy
szersmind átmegy a középiskolákba is.

Az oktatás alsó-, középső- és felső fokú. Az alsó fokon 
46, a középső fokon 53 és felső fokon 50 növendéke van az 
intézetnek.

A Clarké intézetben tisztán csak a hangbeszéd uralkodik. 
Minden alkalmat felhasználnak, hogy a növendékeknek kifejezési 
vágyaik kielégítésére a szükséges hangbeszédbeli kifejezéseket 
megadják, hogy a hangbeszéd tanításával együtt a növendékek 
erkölcsi és szellemi életét emeljék.

A legutóbbi tanévhez képest annyiban változott a tananyag, 
hogy e tanévben dr. Melville Bell phonetikus írását (visible spech;
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látható beszéd) már csak kizárólag a felső fokon tanították. Tiz 
éven keresztül minden egyes osztályban a visible speech nevű 
phonetikus írást használták a növendékek. A tapasztalatok azon
ban azt bizonyították, hogy kivált az alsó fokú növendékek kevés 
értelemmel tudták használni ez írásmódot. Célszerűbbnek látszott 
tehát visszatérni az angol íráshoz, mely bár legkevésbbé sem 
mondható phonetikus írásnak és amely talán több nehézséggel 
sajátítható el, mint a fentebb említett visible speech, de több 
gyakorlati értékkel bír, mint az előbbi.

A felső fokon még mindig elegendő idő kínálkozik arra, 
hogy a növendékek megismerjék Bell írásmódját, amely, miután 
minden hang képét könnyen kifejezhetni általa, különösen alkal
mas eszköz a hangjavításra. E symbolikus írásmód által h írt és 
elolvasott szavak úgy hatnak az értelemre, mint a halló gyerme
kekre a kiejtett szó. Idegen nyelvek megtanulására ez írásmód 
kiváló segédeszköz.

A fiú-növendékek a városi elemi iskolában tanulják a famun
kát. A leányokat pedig egy bejáró tanítónő tanítja kézimunkára. 
A nagyobb leányok szövésben is nyernek kiképzést. A felső fok 
fiúnövendékei gépírást is tanulnak.

A rajz és slöjdoktatás eredménye minden követelménynek 
megfelel.

A tornaoktatás terén annyiban történt újítás, hogy az alsó- 
és középső fokú növendékek népies táncokat, a felsőbb fokú 
növendékek pedig egyéb tornagyakorlatok mellett esthetikus tán
cokat is tanulnak.

A Clarké intézetből kikerült növendékek közül ez idő sze
rint 8 nyer alkalmazást mint tanító, Amerika siketnéma intézeteiben.

Ez intézettel kapcsolatosan 1892 óta képző is áll fenn, mely
ben korlátolt számban szakembereket képeznek ki. A képzőt az 
„American Assotiation to Promote the Teaching of Speech to the 
Deaf“ című egyesület tartja fenn és segélyezi a hallgatókat a kép
zés idejére (10 hónapra) 200 dollárral.

A jelöltek felvételi vizsgára kötelezettek. E vizsgálat tárgyai: 
számtan, földrajz, történelem és nyelvtan.

A képző tantárgyai: Általános phonetika, nyelvalaktan, visible 
speech, az érzék- és beszédszervek bonc- és élettana, a siket
némák nevelés- és módszertana, és a siketnéma oktatás fejlődé
sének története.

A hallgatók hospitálásra és gyakorlati tanítások tartására is 
kötelezettek. A szakvizsga, a képzőt fentartó egyesület által kikül
dött vizsgáló bizottság előtt történik.

A siketnémák oktatóinak továbbképzésére 1910. évi junius 
hó 10-től, julius hó 7-ig szaktanfolyam is tartatott ez intézetben. 
E tanfolyam két első hete hospitálásra volt szánva, míg a hátra
lévő idő megbeszélésekkel telt el.s (Micholsz.)
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VEGYES.
Keller Hellén levele Egri Margithoz. Május elején Souvan 

asszony, ki hosszabb időt töltött Amerikában és Keller Hellénnel 
jó barátságban van, meglátogatta a „lovag Wechseimann Ignác 
és neje Neuschloss Zsófia vakok tanintézeté“-í, Káldy Oyuláné 
Önagysága, ki nevezett úrhölgyet a tanintézetbe vezette már előre 
felköltötte figyelmét az intézetben lévő Egri Margitra, ki tudva
levőleg §iket-vak. Midőn Margitot bemutattuk neki és midőn tud
tára adtuk, hogy ez a hölgy Keller Helén barátnője, rendkívül 
megörült. Kifogyhatatlan volt kérdéseiben, melyek mind Keller 
Helénre vonatkoztak. Souvan asszony hűségesen megfelelt Mar
git összes kérdésére és midőn az intézetből eltávozott, megígérte 
Margitnak, hogy megírja Keller Helénnek, hogy távol tőle egy 
sorstársára akadt, ki ismeri élete történetét és aki nagyon érdek 
lődik iránta. Ígéretét meg is tartotta. Erről tanúskodik az a levél 
melyet Keller Helén Egri Margithoz intézett. A poétikus lévé 
angol nyelven, gépírással van írva és következőképen hangzik

Kedves Margit!
Souvan asszony írt nekem Önről. Örvendek tudni, hogy 

Ön működésem iránt érdeklődik és hogy én az Ön barátságos 
gondolataiban egy kis helyet elfoglalok.

Souvan asszony leveléből megtudtam, hogy Ön is, mint én 
siket-vak és hogy Ön is megtalálta a sötétségből a világosságra 
vezető utat. Kezet nyújtok önnek a messzi Atlanti Óceánon keresz
tül és kívánok önnek biztos és szerencsés utat a tudás tengerén. 
Az ország ahová vitorlázik egy új bűvös világ, telve ritka csoda
dolgokkal. Én magam is oda utazom és mindennap vonzóbbnak 
és csodálatosabbnak találom. Szívemből örvendenék, ha önt a 
nehézségeken átsegíteni tudnám és Önnek könnyebb utat mutat
hatnék . . . Mily kedves lenne, ha mi az iskolateremben egy
más mellett ülve, különféle dolgokról és emberekről cseveghet
nénk és kölcsönösen elmondhatnók egymásnak álmainkat.

Midőn a sorokat írom sok kérdés tódúl ujjam hegyére. Sze
retném tudni, milyen idős Ön, mit tanul, mit szeret, mivel szóra
kozik és kik a barátnői ? Aztán e kérdéseket megszakítja az a 
kívánság, hogy megmondjam önnek, mennyire boldoggá tesz 
engem az ön szeretete. Remélem, hogy levelemre és kérdéseimre 
válaszolni fog. Akkor aztán jobban fogjuk egymást ismerni. És 
lehet, hogy egy napon — egy vörösbetűs napon — valahol talál
kozunk majd, akkor ujjaink egy örömteli párbeszédben szinte 
röpködni fognak.

Szeretettel barátnője 
Keller Hellén.

Margit természetesen sietett válaszolni e levélre. Levelét 
lefordítottam angol nyelvre és így küldtem el Keller Hellénnek.

(A S.)
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A Magyarországi Tanítók Szanatórium és Üdülőhely- 
Egyesülete tagjai, amennyiben valamilyen Magyarországi nyaraló
helyen vagy szanatóriumban kedvezménnyel kívánnak élni, úgy 
ezt az egyesület elnökével (Budapest, VII., Hungára-út 24.) közölni 
szíveskedjenek. Az egyesület közgyűlése a felvételi díjat törölte és a 
2 kor. évi tagsági díjjal mindenfokú iskolában alkalmazott tan
erő jogot nyer arra, hogy az egyesület kedvezményeit igénybe 
vehesse.

A Magyarország Tanítók VII. egyetemes gyűlésének ren
dező bizottsága az egyetemes gyűléssel több kirándulást tesz és 
pedig négy napos kirándulást Rákóczy sírjához, a Magas Tátrába, 
a Dobsinai jégbarlanghoz; négy napos kirándulást Belgrád—Vas
kapu—Herkules-fürdő ; négy napos kirándulást a Magyar Tenger
partra.

Kérelem a gyógypedagógiai intézetek igazgatóságaihoz.
Tisztelettel kérem az intézetek igazgatóságait, hogy a folyó tanév 
végén kiadandó „Értesítő“ egy példányát a „Gyógypedagógiai mú
zeum“ számára beküldeni szíveskedjenek. Igen jó volna, ha a 
korábbi Értesítőkből is küldenének egy-egy példányt a muzeum 
részére.

Gyógypedagógiai naptár. Lapunk szerkesztősége az 1913. 
évre gyógypedagógiai naptár kiadását tervezi. Ezt a tervet azzal 
hozzuk kartársaink tudomására, hogy amennyiben tervünket helyes
lik, az intézetekről szóló adatokat (személyi ügyek, felvételek stb.) 
a szerkesztőséggel közölni szíveskedjenek. A naptár ára körül
belül 2 korona lenne. Ha kellő számú előfizetője lesz, úgy a 
naptár már december hóban fog megjelenni.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ elő
fizetési díját beküldötték: Schreiner Miklós Temesvár 10, Michels 
Fülöp Budapest 10, Iván József Budapest 5, Lovag Wechselmann- 
intézet 10, Káplán Gyula 10, Gyovai József Szeged 5, Sándor 
Lajos Budapest 5, Tiffert György 5 K.

Kleitsch János
a kiadóhivatal vezetője 

VII., István-út 95.

Szerkesztői üzenetek.
Hrívnák L. Köszönettel vettem. — Zádor E. Még bővebben is írhat

tál volna, de ezt is köszönöm. — Schannen P. Felhasználtam. Máskor is 
keressen fel. — Adler ő. Köszönöm, hogy reám gondoltál.

Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. sz,


