
Olvasóinkhoz,
Lapunk jelén számával a IV. évfolyamot fejez

zük be.
Ha visszatekintünk a lefolyt 4 évre, nyugodtan állít

hatjuk, hogy azt a célt, amelyet a lap megindításakor 
magunk elé tűztünk egy percig sem tévesztettük szem 
elől. A gyógypedagógiai oktatásügy érdekét, de az ügy 
munkásainak érdekét is mindenkor munkálni törekedtünk 
s szerény erőinkhez mérten talán némi sikereket is 
értünk el.

Hogy maradtak még mindig megoldandó kérdések, 
ki tagadná? De ez máskép nem is lehetséges. A dolog 
természete hozza magával, hogy még a tökéletes mellett 
is a tökéletesebbet keressük. Lapunk is a tökéletesség 
felé törekedett s bárha azt el nem is érhette, mégis 
bátran állíthatjuk, hogy a tökéletesedés útján való hala
dás nem csak a szerkesztőség tagjaiban, hanem munka
társaiéban is mindenkor meg volt.

Az előfizetőinkkel szemben vállalt kötelességnek meg
feleltünk. Lapunk fennakadás nélkül teljesítette feladatait s 
egyformán munkálta a gyógypedagógiai oktatásügy min
den ágát. Talán némi büszkeséggel állíthatjuk, hogy 
mindez ideig önerejéből tartotta fenn magát. A munka
társak önzetlen buzgalma a lap tartalmát tanulságossá, 
változatossá tette s dacára a szerkesztőségben beállt vál
tozásnak, a tartalom értékessége egyáltalán nem csökkent, 
sőt talán emelkedett. •

M agyar G yógypedagógia. t J



292 Olvasóinkhoz.

Ez a körülmény biztató jel a jövőre nézve is.
A jelen számmal egyúttal egy ciklus zárul le. Az 

idősebbeket lelkes fiatal gárda váltja fel. azé a fiatalságé, 
amelynek feladata a jelen munkálása mellett a jövő elő
készítése. Vajha sikeresebb munkát végezhessenek, mint 
végezhettünk mi, vajha sikerülne nekik az eszményi célt 
minél inkább megközelíteniök.

Kedves kötelességet teljesítek, amidőn úgy olvasó
inknak, mint különösen munkatársainknak a tanúsított 
támogatásért őszinte hálás köszönetemet fejezem ki.

Mindenkor büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy 
tisztán a nemes cél érdekében tömörültek lapunk kibon
tott zászlója alá, hogy megértve intentióinkat, azt lel
kesedéssel támogatták.

Azzal a nyugodt tudattal veszek búcsút szíves olva
sóinktól, hogy a gyógypedagógiai oktatásügy emelésén 
szerény tehetségemhez mérten én is közreműködtem 
s nem mulasztottam el egy alkalmat sem, amelyet e cél
ból felhasználhatónak találtam.

Kérem, hogy a lapot továbbra is szíves támogatá
sukra méltassák.

Budapest, 1912. december hó 10-én.

Á-kos István.
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A vakok  pontrendszerű írá sa  az Egyesült Á lla
m okban. New-York Point System.

Irta: Séra Lajos.

Mielőtt a fenti írásrendszer ismertetésébe kezdenék, legyen 
szabad elöljáró beszédemben foglalt Ígéretemet idéznem: „Közre 
fogom bocsájtani mindazt, amit künn láttam s magammal hoztam 
azon tiszta szándékkal, amellyel azokat az én lelkem befogadta“.

Eme Ígéretemnek eleget akarván tenni, ezekre a fehér 
lapokra fogom reávetíteni — sajnos — illusztrációk nélkül, (mert 
klisékre pénzem nem futja) mindazt, ami tengeren túl az én lel- 
kemet megragadta, figyelmemet lekötötte s érdeklődésemet fel
ébresztette.

Lehet, hogy a vetített dolgok között lesznek esetleg olyanok 
is, amelyek az ügy iránt érdeklődő szak és nem szakemberek 
figyelmét megragadják s esetleg egy új eszmét, ideát vagy irányt 
válthatnak ki az ügy előbbrevitele érdekében.

Végezetül azt kérem még olvasóimtól, hogy az esetleges 
bírálattól ne tegyék föl a lélek tükrére a — szemre, az elfogult
ság fekete szemüvegét, amely a tárgyilagos kritikának higyjék meg, 
legnagyobb ellensége 1

Amily tiszta és becsületes volt az én szándékom, olyan tiszta 
és becsületes legyen arra a kritika is 1

** *
A New-York Point Systemnek megalkotása Mr. William B. 

Wait-nzk nevéhez fűződik.
Nevezett igazgató 1863-ban került a vakok new-yorki inté

zetéhez, hol ez ideig tankönyvek nem voltak. Ezen a hiányon 
akart javítani azáltal, hogy sürgette, miszerint az egyes kurzusok 
tankönyvekkel láttassanak el.

Elérni vélte ezzel Mr. William B. Wait azt, hogy a növen
déket és tanárt erősen összeszorító bilincs — a folytonos gyám
sági kötelék — némileg megoldódjék.

A tankönyvek behozatalával vélte elérhetőnek azt is, hogy 
a tanulók ismereteiket hatványozottabb mértékben öregbíthessék.

Volt ugyan néhány — Mr. Adarti Mc Clelland vak által módo
sított pontrendszer szerint írt könyv az intézetben, de az intézet 
kevés számú növendéke tudta azokat olvasni s inkább a — bos
toni latin betűs — vonalnyomású könyveket forgatták.

Mr. William B. Wait látta és érezte, hogy ez a pontrend
szer sem alak, sem alkalmazhatóság, sem tapintás tekintetében

19



294 Séra Lajos

nem jó, elejtette Braille Lajos módosított betűit s hosszas elő
tanulmányok után megalkotta a New-York Point System vízszintes 
vertikálisban elhelyezett new-yorki pontrendszert.

Rendszerét azonban sokan — lehet, hogy irigységből — 
nem nagy örömmel fogadták, ez azonban Mr. William B. Wait 
munkakedvét nem vette el.

Befejezett munkáját, illetve rendszerét bemutatta az 1871-ben 
Indianapolisban tartott vakok kongresszusának, mely azt örömmel 
vette s elfogadta.

Huszonnégy évvel később az American Association, amely 
hat Ízben kitűnőnek ismerte el a New-York Point Systemet s 
amely egyesület ugyancsak hat Ízben helyezte azt a braille-féle 
rendszer fölé, egyszerűen rossznak minősítette azt, s egyedül 
célravezetőnek mondotta ki az ő általuk szerkesztett, illetve modó- 
sított American Braille-íé\e rendszert.

1894 ben az American Printing fíause for the Blind című 
egyesület meghatalmazottainak gyűlésén az ellentábor törvényben 
szerette volna szentesíteni az American Braille rendszert, de 
vesztére ; ugyanis 26 intézet közül csupán csak 5 szavazott az 
American Braille rendszer mellett.

Az áldatlan harc most is folyik az ellen a rendszer — 
jobban mondva az ősz igazgató — ellen, ki eltekintve rosszaka
róinak áskólódásaitól, minden tudását, erejét és vagyonát még 
ma is a vakok ügye előbbrevitelére áldozza fel.

Újabban egy vakokból álló bíráló bizottság járja már két 
év óta sorra az Egyesült államok intézeteit azzal a célzattal,' hogy 
eldöntsék azt, vájjon a két rendszer közül melyik a jobb.

Mi lesz a végleges döntés, — nem tudom !
Ezek előrebocsátása után lássuk a New-York Point System- 

nek elfogadott előnyeit.
1. A jegyek száma az első hat alapformában több mint 

1000, míg a Braille-féle rendszerben csak 63 alakulatot enged meg.
2. A távolságok szabályosak. Betűk között egy pontnyi-, 

szavak között két pontnyi a szélesség. Ezzel szemben a Braille- 
féle rendszer közei szabálytalanok.

3. A New-York Point System-nek — nem mondva csinált — 
eredeti nagy betűi vannak a Braille-féle rendszerrel szemben.

4. A New-York Point System-nek 65%—75%-kal kevesebb 
helyre van szüksége, mint a Braille-féle rendszernek.

5. A hangjegyek New-York Point System-ben nem hatnak 
zavarólag a játékosokra, könnyen megérthetők; amit a Braille-
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féle rendszer zenei jelzéseiről nem állíthatunk (pl. a Braille-féle 
rendszerben ugyanazon jegy szolgál az egész, mint a tizenhatod 
kóta leírására stb).

6. Úgy a táblán, írógépen, valamint a sajtógépen való írása 
sokkal könnyebb, mint bármely más rendszerű gépeken.

7. Kétoldalas nyomásnál 100% nyereségünk van a Braille- 
féle rendszerrel szemben.

8. Tapintásnál jobban megfelel a vízszintes irányban mozgó 
vertikális betűforma, mint a függélyes Braille-féle rendszeré stb.

Irótábla. Kleidograph Számológép,
zsebgép.

E rendszer jegyei végnélküli alapformákból keletkeztethetők: 
Első forma *; második harmadik ***; negyedik ötö
dik l ü r i  és a hatodik ****** stb.

A hat alapformából képezhető jegyek összege: 3, 9, 27,81, 
243 és 729. Összesen tehát 1092.

Könnyebb megértés céljából nevezzük a felső sor pontjait 
1, 3, 5, 7, stb., az alsó sorban levőket pedig 2, 4, 6, 8, stb. 
számúaknak. Az írás- és olvasásnál is ezt a beosztást kell szem 
előtt tartanunk.

A New-York Point System írása Mr. William B. Wait által 
szerkesztett s a philadelphiai Franklin intézet által a Scott John
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éremmel kitüntetett iródeszkán (táblán), kleidographon és Stereo- 
grafon történik. (1. a fentebbi képet.)

A stílussal való írásnál jobbról-balra haladunk s oly formán 
írunk, mint a mi gépeinken. A kleidograph nevű kis kézi író-

Séra Lajos

n o i t u t i t s n I

gépen pedig olyan formán, mint a Hali-féle és Picht-féle író
gépeken. Míg azonban ez utóbbiak billentyűi elszórtan egy irány
ban fekszenek, addig a kleidographon a billentyűk helyzete, a 
betű helyzete szerint van megkonstruálva sorosan egymás fölött. 
Egy harmadik sor pedig a két első sor egyszerre való Össze
vonását célozza.

Mindkét gépet s az azon való gyakorlati munkát szívesen 
bemutatom az érdeklődőknek a vakok kir. intézetében.

A nagy stereograph egy lemeznyomógép, melynek klaviatú
rája teljesen azonos a kleidographéval.

Minthogy a vonalzó hézagait elválasztó szilárd rész keskeny 
(egy pont szélességű), tehát az írásnál más beosztást keli követni, 
mint a Braille-féle rendszernél.

A követendő szabályokat alább jelzem:
1. Minden betű leírása után egy pontnyi távolságot hagyunk 

üresen.
2. Szavak között két pontnyi távolságot kell kihagynunk.
3. A táblán jobbról balra, míg a kleidographon balról 

lobbra írunk.
A nagy betűk a kis betűkből képeztetnek úgy, hogy a meg

lévő pontokhoz annyi pontot tesszünk, hogy négy pontnyi távol
ságot kapjunk. Ez a következőkép történik:

1. Ha a kis betű pontjai a felső vonalban végződnek, akkor 
a hozzáadandó pontok az alsó vonalra fognak esni, pl.: * *
* * . .  A stb.

2. Ha a kis betű pontjai az alsó vonalban végződnek, mint 
a c betűnél, vagy egzszerre az alsó- és felső vonalban, mint d 
betűnél, úgy a hozzáadandó pont a felső vonalra fog esni, pl.: 
•• c =■•• • c  • **d =  “ * * * D
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Kis belük:
a b c  
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A számjegyek megszerkesztésénél teljesen mellőzte Mr. Wil- 
liam B. Wait a soros első tíz betű jegyét, mert hisz a látók sem 
a betű alakokat használták fel alapszámokul. Csupán olyan jegye
ket vett fel, melyek kevés helyet igényelnek. . A számokat jelző 
pontok elé a viszintesen fekvő hat pontot vette föl számjelnek.

Számok:
1 2 3 

• • • • • 
0 0 • •

4
0 0 

0

5 6 
0 0  0 

0 0 0

7
0

0

8 9 0 
0  0  0 
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jel | 1 |;9|0| 8
Számjel =  *. 11 Például =  1908, 

írásjelek:
1 ( )?
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Összehasonlítás céljából álljanak alább a következő betű
rendes ABC-ék :

New-York Point System: 
b e d

•  ®  •® • ® ••  • • •

American Braille:

0 ’ 0 •  •  0

• • • • • 
• ©

• • • • • © e • • « ® ®
• • • •

ê î ô û ë ü oe

Angol Braille:

• © • • • •

• • • • • • • e « • • © •

Német Braille:

9 • • • • «

• • • 0 _• „90 0 • • • • •

f g h  i  j k 1 m

• •  • « 9  9 9  0  9 © 9  9  0 « ® 0• 9  0  © «  0  9  9 © ® » 9

s t u v  w X y Z
® @ 9  9 © ® @ 9 ® 9« • 9  © 9 © 0  0 0  9  9  0 0 9  9

g h i i  k  1 m  n 0 P
•  •  0 9  9 9  0  9 • 0  9 0 9  9

0
0 0  0  0 0  9  0 0

W  X y z

© 9 9 9  9
@ 9  •  © 0 © @

© 9  «> 9 9

B ra ille -fé le  re n d sze r:

g h i i k  1 m  n O P
9  •  0 9 0  0  # 0  9  ® 0 0 ® 9
9  •  0  9 0 0  © ® © © 9

0  0 © e 0 9
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V  X y z w
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g h i j k 1 m n 0 P9 9 9 9 9 9 0 0 ® 0 O 0 9 9« • 0 0 9 9 9 9 9 9 00 « 0 ® 9 9

X> y ' z ü ö w ä
a , •  f  .. ®• • ® *

• • • « •  • •  • •  • •  • •  • • • •
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Magyar Braille:
a á b c cs d e 
© © ® ® © ® ® ® ® ©® @ @

é f g
9  « 9  9  •® 9 ®

®

gy h 
©© © ©

j k
8 @

9

1 m n
® • • 9 9• ®
9  9  9

ny o ó
9 9 ®  0
® @ ©9 9 9

ö ő p
9  9  9  ® ® ®
9 9  9  9  9
9  9  9

s sz ty u 
0 0
9 ©© 9 9

ú ü ü v x y z z s
9  ® 9 9  © 9 9 9 0  9

9 9 9 9 9  © 9  ®

0 ® 9 ® 9 ® 9 ® © 9  ® ®
(Folyt, köv.)

Fizetésrendezés — nyugdíjügy.

Az 1912. év ünnepi év számba mehet a gyógypedagógiai 
oktatásügy terén. Ünnepi évvé teszi első sorban a fizetésnek a 
mai körülmények között méltányos rendezése, de különösen azzá 
avatja nyugdíjügyünknek, bár nem teljesen a mi kívánalmaink 
szerinti, rendezése.

Lehetetlen, hogy közönyösséggel vegyük e két igen fontos 
intézkedést. Lehetetlen, hogy ne foglalkozzunk azzal a hatással, 
mely ezen intézkedések nyomában jár.

Mindenesetre hálás elismerés illeti meg mindazon tényezőket, 
amelyek ezen eredményt kivívták és biztosították s azt hiszem ez 
a hála mindnyájunk szivéből fakad.

Nézzük csak a fizetésrendezés hatásait közelebbről.
Évek hosszú során át hallatszott a panasz, hogy a nyo

masztó anyagi gondok mellett nem vagyunk képesek mindazon 
kivánalmaknak megfelelni, melyeket az oktatás intenzív munkálása, 
a társadalomban a kényszerűség követelménye mellett elfoglalt 
helyzetünk megkövetelne. Hisz még azok is, akik magasabb fize
tési osztályban voltak, mellékórák adására kényszerültek, hogy 
családjaikat eltarthassák s a társadalmi kötelezettségeknek meg
felelhessenek. Arra, hogy önmagukat tökéletesítsék, hogy pihenő
óráikban tanulmányoknak szentelhessék magukat, kimerült aggyal, 
agyonhajszolt testtel ne n is gondolhattak.

Korántsem állítom, hogy ez a helyzet egy csapással meg
szűnik, de legalább enyhül. A pályára lépő fiatal kartársaink a 
mostani kezdőfizetés mellett nem kell, hogy magánórákat keres



senek, szerény állásukhoz mérten fizetésükből megélhetnek s részt 
vehetnek abban a társadalmi munkában, amelyre ma még a fogya
tékosok ügye annyira reá szorul. E mellett több időt szentelhetnek 
a tanulmányozásra is. Az utóbbi évek tapasztalatai e tekintetben, 
sajnos, nem voltak kedvezők. Csak szórványos esetek azok, amelyek 
azt tanúsították, hogy a napi élet lemorzsolásán kívül még egyéb
bel is törődnek.

Ez a megjegyzés nem akar gáncsoskodás lenni.
El kell ismernünk, hogy az utóbbi éveknek vezérlő gondo

lata a fizetésjavítás utáni törekvés volt s az ez irányban megnyil
vánult izgalom minden más kérdést háttérbe szorított s a nyugodt 
munkálkodást is hátrányosan befolyásolta.

A remény, az aggódás ólomsullyal nehezedett a lelkekre, 
csoda e, ha a nyugodt munkára csak a kiváltságos lelkülettel bíró 
egyének voltak képesek ?

A remények teljesülése ma még nem éreztetheti teljes hatását, 
de a tünetek már is kedvezők, a lelkekbe visszatért a bizalom, 
a bizalom után visszatér a munkakedv és a lelkesedés.

Ezek azonban csak érzelmi részei a fizetésrendezésnek, 
inkább csak a lélekre hatók. De van, különösen a XI. fiz. oszt. 
megszüntetésének, külső hatása is. A gyógypedagógiai oktatás 
fontosságának elismerése, a különleges képzettség méltánylása s 
ez sem kevésbé fontos. A budapesti kartársak kevésbé érezték 
a^társadalom némely rétegének kicsinylését a gyógypedagógusokat 
illetőleg, abból a szempontból, hogy állásuk a legkisebb fizetési 
osztályban kezdődött. A vidék azonban más helyzetben volt. Ott 
az a bizonyos versengés, mely az egyes körök között fennáll, 
sok esetben kicsinylő lebecsülésben nyilvánult meg, mi sok kese
rűséget okozott a kartársaknak.

Ez a keserűség is megszűnt, mert a legalsóbb fizetési osztály 
eltörlésével a legilletékesebb hatóság ismeri el a gyógypedagógiai 
oktatásügy fontosságát s az ügy munkásainak magasabb értéke
lésével elejét veszi a lebecsülésre való hajlandóságnak. Hogy a 
magasabb értékelést a gyógypedagógusok megérdemlik, azt vitatni 
is feleslegesnek iartom, megérdemlik részint foglalkozásuk külön
legességénél, részint képzettségüknél fogva.

A fizetésrendezésnél azonban még fontosabbnak kell hogy 
tartsuk a nyugdíjügy rendezését.

A nyugellátás, különösen pedig a szolgálati idő különféle- 
sége szintén nyugtalanító hatással volt a kartársakra. Az 1891 
előtti időkben alkalmazottak a Ratio Educationis 290. §-a, • illető-
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lég az 1885. évi XI. t.-c. alapján nyerték nyugellátásukat. Az 
1875. évi XXX11. t.-c. meghozatala alkalmával a gyógypedagógiai 
intézetek közül csak a váci siketnémák intézete és a vakok buda
pesti intézete működött s az ott alkalmazottakat nem vonták a 
létesített tanítói nyugdíj kötelékébe, hanem továbbra is tisztviselői 
nyugdíjat élveztek. Az 1885. évi XI. t.-c. kifejezetten nem vette 
át ugyan a gyógypedagógusokat, de miután az 1875. évi XXXU. 
t.-c. alá sem tartoztak, továbbra is a régi szabályok szerint kezel
tettek. Ez a hallgatólagos elbánás egy alkalommal némi zavarra 
adott okot. Olgyay János és Ulrich Géza a váci intézettől a 
kolozsvári újonnan létesített siketnémaintézethez helyeztettek át. 
Felmerült ekkor az a kérdés, hogy miután már nem tartoznak a 
váci intézet kötelékébe, honnan kapják nyugellátásukat? Az ille
tékes körök nézete az volt, hogy a tanítói nyugdíjba kell belép
niük s ez irányban felszólítást is kaptak. A két érdekelt azonban 
felfolyamodással élt s ekkor kimondatott, hogy jogaikat megtart
hatják s továbbra is a tisztviselői nyugellátásra van igényük.

Ez az eset abban az időpontban történt, mikor a kolozs
vári siketnémaintézefen kivül létesültek az aradi, temesvári s léte
sülőben voltak a szegedi, újfuttaki siketnéma iskolák. Ugyanezen 
időpontra esett az 1891. évi XL1I1. t.-c. előkészítése is. Ezzel a 
törvénnyel gondoskodni kívántak ezen újonnan létesülő magán-, 
illetve községi siketnémaiskolák tanerőiről is, akik, miután nem 
az államtól kapták fizetésüket, tisztviselői nyugellátásra igényt 
nem tarthattak s a tanítói nyugdíj kötelékébe való felvételük eset
leg akadályba ütközött volna.

A hovatartózandóságok ügyében tartott tanácskozáson Vida 
Vilmos, a váci intézet akkori helyettes igazgatója is részt vett, 
aki nem tudta az intéző köröket meggyőzni arról, hogy az állam 
által fizetett tanerőkről már kellő gondoskodás történik s így 
kimondatott, hogy minősítésük szerint sem 30 évi szolgálatra, 
sem tisztviselői nyugellátásra igényt nem tarthatnak, hanem mind
nyájan, úgy az állami, valamint községi és felekezeti tanerők az 
országos tanítói nyugdíj kötelékébe vétetnek át.

Látni való az elöadattakból, hogy az intéző köröket inkább 
a humánus érzés vezette azok iránt, akik különben sehova sem 
tartoztak volna, semmint a gyógypedagógiai pályának kicsinylése, 
vagy szándékos lefokozása.

Ez időben még nem uralkodott az az elv, hogy az összes 
gyógypedagógiai intézetek tanerőit az állam adja s ez okból, 
különösen pedig azért is, mert a gyógypedagógusok rangsorozva
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nem voltak, az 1891. évi XLIU. t.-c. ellen felszólamlások nem 
történtek.

A rangsorozás bekövetkeztével 1897. után mindinkább elő
térbe nyomult úgy a szolgálati idő, valamint a nyugdíjügy kér
dése is. Kartársaink állandóan napirenden tartották mindakettőt, 
kérvényeztek is e tárgyban, eredményt azonban nem értek el, 
különösen azért, mert sem a tisztviselői nyugdíj törvény, sem 
pedig a tanítói nyugdíjtörvény módosítása nem volt napirenden.

Panaszhangok emelkedtek, amelyek méltánytalanságról, jog
sérelemről beszéltek.

Igaz, hogy fájdalmas volt az a tudat, hogy míg az 1891. 
év előtt a pályárá lépők 30 éves szolgálatra köteleztettek s a tisz- 
viselői nyugdíjra tarthattak igényt, addig az egy évvel később 
jöttek már 40 évig tartoztak szolgálni s a tanítói nyugdíj kötelé
kébe vonattak, de ezen újabb jöttek jogosan jogsérelemről nem 
szólhattak, mert rajtuk sérelem nem esett, mert szabályszerűen 
meghozott törvény alapján kellett a tanítói nyugdíjba belépniük, 
mint p. o. a jelen nyugdíjtörvény alapján az 1912. évtől kezdve 
a középiskolai tanárok is 35 évi szolgálatra köteleztetnek, holott 
elődeik 30 év után mehettek nyugdíjba.

A keserűség azonban érthető volt. Ugyanaz a szolgálat s 
még is más elbírálás.

A jelenben meghozandó törvény azt a keserűséget is meg
szünteti. Igaz ugyn, hogy megmarad a 40 évi szolgálat, de ha a 
régiek az új nyugdíjtörvény kedvezményeiben részesülni kívánnak, 
szintén kötelesek lesznek 35 évig szolgálni s így a nagy szolgálati 
idő különbség még is megszűnik.

De nem volna helyes, ha azt állítanék, hogy ez újabbi intéz
kedéssel a „megbomlott jogrend“ állíttatik helyre s jogsérelem 
orvosoltatik. Nem. Csak méltányosság gyakoroltató azokkal szem
ben, akik erre a méltányosságra számíthattak is, hiszen állami 
tisztviselők.

És ezen méltányosságban ismét láthatjuk azt a jóakaratot, 
mely a fizetés rendezésnél is megnyilvánult s amelyért valóban 
nagy hálával tartozunk.

Nem ismerjük még az új nyugdíjtörvény minden rendelke
zését, de maga az a tény, hogy a gyógypedagógusok ezen tör
vény hajálya alá fognak tartozni, oly fontos és mélyreható, hogy 
annak kartársaink lelkében csak megnyugtató érzés lehet a 
visszhangja.
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Ez a rendelkezés is kiemeli a gyógypedagógusokat az edidgi 
alantasabb helyzetükből, elismerése ez a munkának, a képességnek 
s felemelése az egész gyógypedagógiai oktatásügynek.

Hisszük, hogy ezen két fontos rendelkezés a pályánkra 
fogja vonzani a tehetséges egyéneket s ez az ügy fokozottabb 
munkálását eredményezendi. De megnyugvással töltheti el azo
kat is, akinek döntő szava ezen eredményeket kivívta.

Jól eső érzéssel fejezhetjük ki mindannyian köszönetünket 
és hálánkat gróf Zichy János miniszterünknek, ügyosztályunknak 
s különösen NáraySzabó Sándor államtitkárnak, aki ismét fénye
sen bebizonyította, hogy sem gáncs, sem dicséret őt nem téríti el 
arról az útról, melyet a gyógypedagógiai oktatásügy érdekében 
jónak és helyesnek lát, de igenis megragad minden lehető alkal
mat, hogy úgy az ügyet emelje, valamint az ügy munkásai érde
két is előmozdítsa. *

Hálával és köszönettel a jelenért, bizalommal a jövő iránt 
s lelki megnyugvással folytatjuk munkánkat azoknak az érdeké
ben, k'knek kiművelése a feladatunk.

Egy okulást azonban meríthetünk a tényekből. Nem az elke
seredett hang és a jajveszékelés, hanem a becsületes munka és 
a nyugodt önbizalom az, amely sikert arat.

A siketném a gondolkodása.
Irta : Szobolovszky István.

II.
Múltkor többek között szó volt a siketnéma tanuló és az 

épérzékű elvont gondolkodása közti különbségről. Azonban van
nak még idevágó részletek, melyek érvényesülése nagyobb vilá
gosságot, elemzést követel. Annak valószínűségét már kimutattuk, 
hogy az elvont gondolkodás, vagyis a szorosabb értelemben vett 
elvonás kétségtelenül csak a szó által lehetséges. A szó lehet 
a) hallott szó, b) mondott szó, c) látott szó s d) értett szó. Ezek
ben a keretekben mozoghat tehát az elvont gondolkodás. Az 
épérzékű elvont gondolkodása leginkább a hallott szóra támasz
kodik, de vannak típusok, az ú. n látásos típusok, akik elvont 
gondolkodásuknál a látott szóra is utalnak, amennyiben pontosan 
tudják az írott, vagy a nyomtatott szöveg bizonyos szavainak,
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sorainak stb. elhelyezéséi s egyéb sajátságát. A siketnéma elvont 
gondolkodása, miként már előző cikkemben jeleztem, főleg a 
látásból, némileg az izomérzésből és a tapintásból táplálkozik. 
Eszerint elvont, vagyis szógondolkodása bizonyos beszédszervi 
képekből, izom- és tapintóérzctekből, illetve azok sorozatából áll. 
Elvont gondolkodása tehát más, mint az épérzékűnél. A siket
néma elvont gondolkodása csak annyiban elvont gondolkodás, 
amennyiben a terjedelmes, vaskos közképek, fogalmak helyett a 
kisebb terjedelmű, könnyebbén kezelhető jeleket, képeket, azaz 
szavakat, szóképeket használja. A munka fárasztóbb, mint az 
épérzékű elvont gondolkodásánál. Mert, amint látjuk, a siket
némára nézve nemcsak a közkép és a fogalom a kép, hanem a 
szó is. A szóképek alatt a fogalmak, a közképek rejlenek, melye
ket csak akkor vet felszínre, hogyha szükség van rájuk.

Bizonyításra nem szorul, hogy mindenki annak a nyelvnek 
keretében gondolkodik, amelyet legjobban tud, amely kevés ener
giát követel.

Ebből önként és világosan következik, hogy a siketnéma 
jó hosszú ideig inkább a jelbeszéd, semmint a hangbeszéd kere
tében gondolkodik. Csak később, amikor már megfelelő szó
kincsre és beszédkészségre tett szert, lép a szógondolkodás terü
letére.

Gyakorta megesik, hogy a siketnéma tanuló gondolkodása 
részint elvont, részint pedig szemléleti jellegű.

A vegyes jelleggel biró gondolkodás zavaróan hat a tiszta 
rendszerek, a helyes nyelvbeli kifejezések, mondatszerkezetek stb. 
kialakulására.

Érthető. A szemléleti gondolkodás más asszociációt, irányt 
stb. követ, mint a .szógondolkodás. Épp ezért nagy gyakorlat 
kell ahhoz, hogy a siketnéma gondolkodása szógondolkodás, 
helyesebben elvont gondolkodás legyen. A gyakorlat, a használat 
teszi a nyelvet és az elvont gondolkodást könnyűvé, alkalmaz
hatóvá.

Az, aki keveset beszél, annak nemcsak a beszéde, hanem 
elvont gondolkodása is nehézkes, fárasztó.

Siketnémáink — sajnos — ezidőszerint még keveset beszél
nek. Itt tenni kell valamit, hogy a siketnéma hangbeszéde jobban 
s többször érvényesüljön ! Jegyezzük meg, hogy az elvont gon
dolkodás feltételeihez nemcsak a szókincs gazdagsága, a formák 
sokasága, a szerkezetek és a sablon jelenléte szükséges, hanem 
az idevágó asszociáció kellő ütemű gyorsasága, pergése. Innen
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van az, hogy a siketnéma, bár eléggé bő, gazdag szókinccsel, 
formával, szerkezettel stb. rendelkezik, nem tud helyesen és 
könnyedén beszélni s elvonva gondolkodni. Okát, mint jeleztem, 
a fenálló helyzetben kell keresnünk. Hangbeszéde nem tud kel
lően érvényesülni. Inkább jelel. Ilyen azután elvont gondolkodása 
is. A hangbeszéd érvényesülése arra törekszik, hogy a szemlé
leti gondolkodás az elvont gondolkodásnak hódoljon.

Azonban ne feledjük el, hogy az elvont gondolkodás min
denkoron csak a szemléleti gondolkodásból fakadhat.

Az elvont gondolkodás csak arra való, hogy a lélek szem
léleti anyagát rendezze, egyszerűsítse, csoportosítsa stb. De vájjon 
mit rendezzen, csoportosítson annál a tanulónál, akinek szemléleti 
gondolkodása szegényes, gyatra? Itt a szavak javarésze puszta, 
léleknélküli jelek, képek; hamar sorvadnak, pusztulnak, nincs, 
ami éltesse őket.

A nyelv csak eszköz a lélek tartalma csoportosítására, egy
szerűsítésére, rendezésére s objektív kifejezésére. Egyéb értéke 
nincs is.

Azért helvtelenséget követnek el azok, akik a nyelvet pusz
tán önmagáért tanítják. Ez minálunk is tapasztalható. Amennyiben 
sok helyütt látjuk, hogy a szó, vagyis az elvont gondolkodó 
nem halad párhuzamosan a szemléleti gondolkodással. Pedig ha 
valahol, úgy elsőbben minálunk szükséges, hogy a siketnéma 
mindenkoron érzékelje azt a különbséget, színezetet, amely az 
elvont és a szemléleti gondolkodás között található. Azonban azt 
sem szabad helyeselnünk, hogy a siketnéma előzőleg bizonyos 
mennyiségű és minőségű szemléleti anyagot gyűjtsön s csak 
annak megtörténte után lássa el megfelelő nyelvbeli kifejezéssel, 
illetve elvont jelleggel. Nem nehéz bebizonyítani, hogy a tömeg
szemléleti anyagot sokkal nehezebb rendezni, mint mindjárt a szem
lélet alkalmával, friss állapotában. Ilyenkor könnyebben és gyor
sabban érthetjük a szót is. Mert hisz a szót megérteni annyi, 
mint hozzácsatolni a megfelelő közképet, fogalmat. Ebben az 
esetben a szó érzékibb, világosabb, kapcsolása maradandóbb, 
mint akkor, hogyha a múlt szemléletéből keressük ki a szónak 
megfelelő közképét, fogalmát. Épp ezért ismételten hangsúlyozom, 
hogy a helyes hangbeszédhez s annak révén a tökéletes elvont 
gondolkodáshoz kizárólag csak a cselekvő-szemlélet vezethet.

A siketnémának produktív szellemi munkát kell végeznie, 
mely érdeklődésétől, szükségérzetéből, kívánságából fakad. Nyom
ban amint valamit érzékel, lássa el megfelelő szóbeli kifejezéssel,
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Csoportosítson alkosson rendszereket, mondatokat stb. A mos
tani tanítás sok üres szót s kevés fogalmat nyújt a siketnémának. 
Hiányzik a frisseség, a közvetlenség, ami a fogalmat a szóval s 
viszont összefűzi. Ez jelenleg nem is lehet máskép. Hisz a padba 
szorított siketnéma nem tud cselekedni, alkotni; akarata béklyóba 
van verve, nincs, ami lengésbe hozza őt. A fogalom, melyet a siket
néma kap, idegen fogalom. Nem az ő szerzeménye, hanem másé, 
a tanáré. Beszéde nem az ő megnyilatkozásából, szükségérzetéből, 
kívánságából stb. fakad, hanem a tanáréból. Ezért nem tud a 
siketnéma a hangbeszéd és az elvont gondolkodás dolgában 
zöld ágra vergődni. Mert amilyen a hangbeszéd, olyanná válik a 
siketnéma elvont gondolkodása is. Hézagos, hibás. Ezek után 
mondanom sem kell talán, hogy az osztályból küszöböljük ki 
mindazt, ami a siketnéma öntevékenysége, produktivitása ellen 
tör. Azt, amit a gyermek szellemi produktivitása révén kifejezett, 
szóba öntött; adjon számot róla, még pedig akár rajzban, akár 
pedig más alkotásban. Itt igazolja a gyermek, hogy azt, amit szó
ban kifejezett elvont gondolatába helyezett, egyezik-e a hozzá 
tapadó közképpel, fogalommal, fogalomrendszerrel. Mennyi abban 
a helyesség, vagy a helytelenség? Ez a művelet egyúttal a 
siketnéma elvont gondolkodásának az ellenőrzője is. Ilyképpen 
minden tanítási tárgy valóságos kontaktusba lép egymással. Mind
egyik tanítási tárgy a lélek tartalma külső kifejezését célozza;, 
tehát mindegyik egyúttal a hangbeszédet is szolgálja.

A növendék birálóképessége tan tá rg y a i m inő
ségéről.

Ke'ler Hans nyomán K elem en Ignáctól.

Ki iskolába járó növendékekkel szóba áll, hamarosan meg
győződhetik arról, szeret-e az oda járni vagy sem. Attól függ 
ugyanis, hogy az iskola az ő számára mit nyújt? Igaz ugyan, 
hogy az ott reá váró szórakoztatások, mint pedig a tuiajdonké- 
peni tananyag végeredményében — egy-egy osztályban csopor
tosítva — minden tanuló számára egy és ugyanaz s mégis látjuk, 
hogy az eredmény különböző, mit rendszerint azon közismert 
körülménnyel szoktak magyarázni, hogy a növendékek mind
egyike, vagy legalább is legtöbbje fogékonyság tekintetében más
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és más. Nem tagadható, hogy a pedagógus egyéni kvalifikációja 
igen nagy befolyással lehet a tanuló haladásara. Hiszen képes
ségeit is csak akkor értékesítheti sikerrel, ha a rábízott növen
dékek mindegyikében érdeklődést tudott kelteni, akár szórakoz
tatás, akár tanulás volt soron.

A növendékek hazulról hozott egyénisége, jelleme, lelkíilete, 
szóval az egész énjük, a környezet szerint ahonnan az kikerült 
természetszerűen nagyon is különböző és azért az oktató részé
ről mindnyájuk számára egyenlő mértékkel nyújtott nevelés és 
tanítás eredménye is különféleképen fog nyilvánulni, még pedig 
aszerint, amint az a gyermek részéről kedvező, vagyis támogató, 
vagy pedig mint kedvezőtlen, tehát hátráltató tényező fogja befo
lyását úgy a felfogás, mint a haladás és eredmény tekintetében 
érvényesíteni.

A fennforgó viszonyok ily bonyolult volta mellett a fődolog, 
hogy az oktató szakember hivatása magaslatára emelkedjék. Örö
mest és szeretettel kell mindent elkövetnie, hogy a felfogást hát
ráltató akadályok halmazából minél többet elhárítania és a növen
dékben nap-nap után több és több érdeklődést támasztania 
sikerüljön. Ily ideális állapot mellett oktató és növendék egyaránt 
örömmel és kedvvel fognak jönni az iskolába, hol azután a 
tanítás és tanulás kikerülhetetlen nehézségein is könnyedén fog
nak átsiklani.

Az iskolában elsajátított ismeretek tudvalevőleg úgy lényeg 
tekintetében, mint elsajátíthatás vagyis megtanulhatás tekintetében, 
az egyeseknél eszközölhető megfigyelések szerint úgy egyénileg, 
mint általánosságban is különbözők. Vagyis pedagógiai szem
pontból van könnyű és nehéz tantárgy. A növendék egyéniségé
ben ugyanis felfogás és fogékonyság tekintetében bizonyos meg
magyarázhatatlan valami van, sőt rendszerint még a jövőre is 
megmarad, ami oka annak, hogy még az általában nehezebbek
nek elismert tantárgyak közül is könnyebben tanulja meg az egyi
ket, mint a másikat, melyet esetleg a nálánál gyengébb előmene
telő tanulótársa hamarább tud megtanulni.

Hasztalan felvilágosítani a növendéket, hogy az iskolában 
oktatott minden kötelező tantárgy egyenlően fontos és azért egy
formán is elsajátítandó, mert még a gyengetehetségünél is nap
nap után tapasztalom, hogy egyik tantárgyat előnyben részesíti a 
másikkal szemben, mert jobban szereti és szívesebben foglalko
zik vele.

*

M agyar G yógypedagógia, 20
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Keller Hans „Die Unterrichtsfächer im Urtheil der Schüler“ 
című újabb dolgozatában*) arra az eredményre jut, hogy a 
növendék döntése a felett, hogy melyik tantárgyat szereti jobban 
a másiknál, nem megbízható. K. megfigyelései anyagát a közép
iskola köréből meríti, megvizsgálván a reálgymnasium két Vl-ik 
osztálya (Untersecunda), továbbá a reformiskola V-ik (Quarta) és 
a reáliskola 111-ik osztályának növendékeit. A növendék említett 
ítélkezése az egyes tantárgyakat illetőleg az utolsó tanórában kel
tett subjectiv impressioktól, vagy egyéb körülményektől függ, 
különben alig volna érthető, hogy a már két heti időköz utáni 
ismételt kérdezősködést az elsőtől nagyon is eltérő válasz követte. 
A növendék ítélkezését tehát csak akkor méltathatni figyelemre, 
más szóval, csak akkor tekintendő megbízhatónak, ha a hozzá 
intézett ugyanegy kérdésre mindig egybevágó és nem eltérő válasz- 
szal felel.

K. kísérleteit úgy végezte, hogy az összes tantárgyak neveit 
sorban leíratva, a növendék azt a tantárgyat vagy akár több tan
tárgyat is, melyet legjobban szeretett „1“ számmal jelezte, a leg- 
kevésbbé kedvelt elé pedig „0“ t Íratott; a többi tantárgy elé a 
sorszámokat felmenőleg akként Íratta, hogy a jobban kedvelt 
tárgy elébb, tehát kisebb számmal ellátva állott a sorban, mint a 
kevésbé kedvelt, mely hátrább állott még pedig nagyobb szám
mal ellátva.

Nem találjuk okadatoltnak, hogy K. miért complicálja vizs
gálatait azzal, hogy mindegyik növendékkel — az összetévesztés 
elkerülése végett — a vázolt módon kitöltött lapra számot vagy 
jelszót irat; az így használt jelzést a növendék még megjegyezni 
is köteles, hogy a később történő 2-ik vallatásra adott felele
teivel teleirt lapot ugyanúgy jelezze.

Részünkről az ily jelzésben célszerűséget a legjobb akarat
tal sem tudunk találni, sőt talán célszerűbb a növendéket nem 
is terhelni azzal, hogy két hét után is tudja még az előbb hasz
nált jelszót. Csak nem hihetjük, hogy a második válasz veszít 
értékéből, ha a növendék mindkét alkalommal egyszerűen saját 
nevét Írja az írásba foglalt véleménye alá. Ezen egyszerű eljárás
sal az eltévesztés még könnyebben kerülhető el és a növendék
nek a két különböző időben adott feleletei egy és ugyanazon 
kérdésre ép oly nyugodtan hasonlíthatók össze egymással, ha

*) Zeitschr. für ped. Psych. 1912 pag. 593—596,



azokat nevével ellátta, mintha az el nem felejtett szám vagy jelszó 
igazolja, hogy a két válasz ugyanazon növendéktől ered.*)

Az említett kérdésekre kapott kettős válaszok összehason
lítása alapján K. a növendékek ítélkezésének megbízhatósága 
tekintetében indokoltnak találja a Böhm A. aggályait a jénai egye
tem ped. szemináriumából eredő közleményében.

Ha ugyanis a két szélső határ számarányát tekintjük, t. i. a 
legjobban szeretett, vagyis „ l“-gyel jelzett és a legkevésbbé „0“-val 
jelzett tantárgyakról szóló nyilatkozatot, a 41, átlag 16 — 17 éves, 
II ik osztálybelinél, a két nyilatkozat az esetek 63'60%-ában 
egyezett. A két alsóbb osztály mindegyikében 22—22 növendék 
volt, átlag 12—13 és 13—14 éves korban — a válasz ezeknél 
az eseteknél csak 34'55%-ában volt mindkét alkalommal egyező.

Látjuk tehát, hogy még a két szélső (1 és 0) történt jelzés 
is az esetek elég nagy százalékában nem egyező már ily rövid 
időköz után sem, amilyen a két hét. Jóval nagyobb az eltérések 
száma a többi tantárgyaknál, melyek számaránya ezen 2 határ
számon belül lesz. Hogy az eltérések túl nagy számmal ne legye
nek, K. elég helyesen, a csekély fokú eltéréseket egészen mel
lőzte ; nevezetesen ott, hol az eltérést jelző két szám különb
sége csak 1 (pl. ha a növendék ugyanazon tantárgy elé egyik 
alkalommal 1-et, második jelentésében 2-t, vagy pl. 4-t és 5-t 
írt stb.) s ezért csak oly esetekre volt tekintettel, hol legalább 
egynél többet tett ki a két számadat közötti különbség.

A 41 legidősebb növendéknél ily különbség 5 esetben volt; 
ezen 5 eset közül 3 ízben a különbség 2 volt, 1 ízben 3, az 5-ik 
eltérés pedig oly növendékre vonatkozik, ki 13 tantárgy közül 
(az értékelésre a számok ez esetben 1-től 12-ig szolgáltak, miután 
0 volt a 13-ik fok) a physikát egyik alkalommal 0 jelzéssel illette, 
vagyis a különbség itt 8 volt.

A 22 fiatalabb V.-ik osztályos növendék jelentéseiben 1-nél 
többet kitett különbség szintén 5-ször volt meg; míg pedig 2 
ízben csak 2 tantárgynál, 1 — 1 esetben azonban 3, 4 és 5 tan
tárgyra vonatkozott az. Az ezen 22 növendéknél talált 5 eltérés
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*) A válaszok jelzését illető megjegyzésünk semmikép se tűnjék olybá, 
mintha kákán keresnénk csomót. Sokkai nagyobb jelentőséget tulajdonítunk 
K. kísérleteinek, de sajnálatunkra nem ismerjük előbbi közleményeit, melyekre 
jelen dolgozatában hivatkozik s nem hihetjük, hogy azok valamelyikében az 
általunk kifogásolt jelzés célszerűsége okadatolva volna, mert a szerző bizo
nyára hivatkozott is volna erre épúgy, mipt azt dolgozata más tételeinél el 
nem mulasztotta,
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természetesen nagyobb %-ot képez viszonyítva az előbb említett 
idősebb növendékek eltéréseihez, miután ezek 2 szer annyian 
(41) voltak s azért az eltérések száma itt kétannyinak mondható.

Legrosszabb volt az arány a 22 legfiatalabb reáliskolai 
növendéknél; itt 10 esetben volt meg az eltérés, és pedig hat
szor 2—2 tantárgyra, 2 ízben 3 és 1 ízben 4 tantárgyra vonat
kozott; végül az utolsó esetben a növendék a számtant 12 tan
tárgy sorában, — egyik alkalommal „ 10“, másik vallatáskor pedig 
„1“ jelzéssel illette, vagyis a különbség itt 9 volt.

E csekély számú kísérletek is igazolják, hogy még a 16—17 
éves növendék véleménye is ingadozik már 2 hét lefolyása után.

Még inkább jut előtérbe a vallomás ingatag s azért meg 
nem bízható volta, ha az említett 2 szélső hely közé írt többi 
tantárgyak sorrendjét tekintjük, midőn a növendék azokat egy
más után abban a sorrendben írja le, aszerint amint jobban vagy 
kevésbbé szeret azokkal foglalkozni.

Hogy ezen újabban Lobsien részéről ismét kezdeményezett 
kérdezősködésekre adott válaszokban mily nehéz eligazodni, már 
abból is látszik, hogy a tantárgyak említett sorrendje az összes 
reáliskolás növendékek 2 válaszában egyetlenegyszer sem egye
zett és még az V. osztálybeliek közül is csak egy esetben sőt 
még a legidősebb növendékeknél is csupán 3 ízben egyezett a 
mindkét vallomásban talált sorrend.

Behatóbb vizsgálatnál az ekkép gyűjtött adatokból következők 
láthatók: Az eltérés az egyes tantárgyaknak a növendékek részéről 
megállapított sorrendjében aVl-ik osztálybeli tanulók 533 nyilatkoza
tából 133-szor — vagyis az esetek negyed részében — egynél 
több helyre vonatkozik. Ezek közül pedig volt 15-ször 4 a különb
ség (midőn pl a már fennebb említettek szerint valamely tan
tárgy a sorrendben egy ízben 2-ik helyen állott, másik alkalom
mal pedig 6 ik helyre került, vagy pl. ha 9. és 5-ik helyen állott 
stb.) 14 ízben a különbség 5, 5 esetben 6, 4-szer 7 és 2-szer 
8 volt. Még rossabb az arány a reáliskolai növendékeknél. Ezek
nek 264 válasza közül 70 olyan, hol az eltérés a tantárgyak meg
állapított sorrendjében szintén egynél több helyre vonatkozik, 
még pedig 11 növendéknél 4, 5 ízben 5, 6-szor 6, 1-szer 7 és 
2 ízben 8 helyre.

Legkedvezőbbnek látszik az eredmény az V.-ik osztálybeli 
növendékeknél, miután 240 válaszuk közül csak 21-ben van elté
rés és ezek közül is csak egy-egy esetben vonatkozott a 4., 5. 
és 6. helyre. Az eredmény itt azért csak látszólag kedvező? mert



e növendékek válaszukban csupán a sorrendet tartották be, de 
nem töltötték ki az egész sort.

Részünkről K. ezen fejtegetéseiből vont következtetésekben 
látszólag lényegtelen, tényleg azonban elég lényeges tévedésre 
akadtunk. Igaz ugyan, hogy ha, mint azt K. állítja, a növendék 
11 tantárgy nevével 11 sort tölt ki, akkor többféle eltérés történ
hetik, mintha a 11 sorból pl. csak 5 van kitöltve. Hiszen a 
mennyiségtannak a „variativ“ című fejezetéből közismert valami, 
hogy 11 (vagyis nagyobb számú) tárgy sorrendje nagyobb számú 
változást szenvedhet, mint 5 (vagyis kisebb számú) tárgyé. Ezen 
tétel azonban csak akkor vonatkozhatnék e növendékek válaszaira, 
ha azok a meglevő 11 sorból egyes tárgyak elhagyásával, keve
sebbet töltenek ki. Ilyenkor azonban az adatok természetesen, 
már hiányos voltuk miatt sem értékesíthetők. Ez különben K. ese
teiben nem is történt meg. Ellenben történt az, hogy a növen
dék a megbírálandó II tantárgy mindegyikét leírta ugyan, de 
csak 5 sorban, még pedig azért, mert egy szám mellé több tan- 
árgyat is írt; bizonyára azért, mert az ilyen szám mellé írt tár
gyakat egyformán kívánta osztályozni. (K. idézett esetében pl.
1 és 0 mellett 1 — 1 tantárgy van elhelyezve, 2—2 tárgyat jelez a 
növendék 3 és 4-gyel, míg 2-vel 5 tárgyat.) — Az ily választ 
sohasem szabad olyannak tekinteni, mintha csak 5 tárgy varial 
hatna.

Részünkről legfeljebb kissé különösnek mondhatjuk, hogy 
egyedül ezen V.-ik osztálybeli növendékek tették meg, hogy egy 
szám mellé több tárgyat is írtak. Ez eljárás azonban hibásnak 
sem minősíthető, miután K. maga is megengedi, hogy a növen
dék több tárgyat is írhat egy és ugyanazon szám után.

Kifogásunk jogosultságát különben még azzal is indokol
hatjuk, hogy ha a növendék feltételeit egyáltalán tudományos 
vizsgálatokra érdemesítjük, tekintet nélkül az azokból meríthető 
positiv vagy negatív eredményre, akkor kell, hogy figyelmünket 
és vizsgálódásunkat még az ugyanazon szám mellé írt több tan
tárgyra és ezek sorrendjére is kiterjesszük, de még ennek a sor
rendnek változtathatásáról sem szabad megfeledkeznünk, szóval 
mindig csak a tantárgyak száma szerint alakulnak a sorrendbeli 
eltérések, akár soronkint egyet, akár többet ír a növendék. Annyi 
kétségtelen, hogy az áttekintést, mint már fennebb is megjegyez
tük, alaposan megnehezíti, ha a növendék egy szám mellé több 
tantárgyat ír.

Azért óhajtjuk ezt különösen hangsúlyozni, mert a lég-
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súlyosabb vádat úgy a vizsgálatok, mint az ezekből eredő követ
keztetések mérlegelésénél éppen ezen concessiók ellen kell 
emelnünk. Sem jogosultságuk, sem célszerűségük nem ért
hető. Mert ha a növendéktől megkérdezzük, hogy melyik az 
a tantárgy, mit legjobban vagy legkevésbbé szeret, az mindig 
csak egy legyen. Hiszen még a nyelvtan szabályai szerint 
sem lehet több, amennyiben a superlativus, a sok közül mindig 
csak egyet akar jelezni, amint többet nevezzünk meg, nemcsak, 
hogy grammatice helytelenül járunk el, de értelmi zavart is idé
zünk elő. Első sorban, a két szélső határra vonatkozólag kell 
azt betartani, hogy a növendék csak egyet nevezzen meg a sze
retett tantárgyak közül, s egyet, melyet legkevésbbé szeret. Ha 
a növendék erre képes, akkor kutatások és 'kísérletek folytathatók 
a szóban levő kérdés eldöntésére, analysálására és fejtegetéséire ; 
ha azonban a növendék az említett kérdésnél több tárggyal akar 
felelni, akkor eo ipsó elárulta, hogy ítélkezni nem tud és az 
egész ügyről teljesen felesleges elmélkedni. His%enJimég posífiv 
alapból kiinduló deductiók is csak akkor vezethetnek biztos 'ered
ményre, ha positiv és nem ingadozó érdekkel hozakodhatunk 
elő; azonban labilis basis, positiv érvek súlyát nem bírja el, és 
így legfeljebb merész ideák, de nem valódi tények tartója lehet

* ** f
Teljesen egyetértünk Keller nézetével a tekintetben, hogy 

a növendékek nyilatkozataiból merített sokféle számadat egyet 
kétségtelenül igazol, hogy ugyanis a növendékekben nem fejlő
dött ki annyira a képesség az egyes tantárgyak megítélésére, 
mint azt általában hitték.

Ezen tény megállapítása után, első sorban az volna meg
fejtendő, hogy a növendék ítélkezésekor található eltéréseket 
mikép lehetne megmagyarázni? Nem igen valószínű, hogy az 
oktatónak személyes befolyása már 14 nap alatt tudna oly fel
tűnő változást előidézni a növendékek ítélőképességében, annál 
kevésbbé, miután oly iskolákról van szó, hol az egyes tantárgyak 
számára mindig külön tanerő nyer alkalmazást. Feltehető inkább, 
hogy a növendék, az utolsó tanórák lefolyása s azokban esetleg 
elért siker alapján ítélkezik. E feltevés helyességét igazolhatná 
egy ismételt kérdezőskdés, 2—3 heti időköz után; ezt azonban 
Keller nem eszközölhette a bekövetkezett húsvéti szünidő miatt, 
midőn különben még a tanszemélyzet körében változás is 
állott be.



tioffmam P. hasonlóan kételkedik a növendék ítélkező 
képességében, bár másrészt nem zárkózik el attól, hogy több
féle iskola növendékeinek megegyező nyilatkozataiból bebizonyul
hatna, hogy a növendék ily ítélkezése benső meggyőződésből és 
mélyen székelő okokból ered, melyekre még az oktató személyi
ségének eddig igen sokra becsült befolyása sem tud változtató 
hatást gyakorolni.

* **

A szóban levő kérdésre vonatkozó vizsgálatok és kutatások 
eddigelé csak eltérő eredményekre vezetvén K. indokoltnak vélné, 
hogy a kérdést 4 irányban kellene tanulmányozni. Első sorban 
eldöntendő, hogy a növendékben van-e egyáltalán képesség 
arra, hogy ítélkezzék az egyes tantárgyak felett. K. saját vizsgá
latai alapján ennek lehetőségét kétségbe vonja, másrészt meg
engedi, hogy saját vizgálatainak száma sokkal csekélyebb, mint
sem, hogy azoknak különös értéket tulajdonítson ; reméli azonban 
hogy a pedagógia és psychologia kísérleti világának segítségé
vel Chemnitz elemi- és felsőbb iskoláiban a kérdés megfejtését 
célzó kísérleteket fog eszközölhetni. Negatív eredmény esetében 
kutatni szándékszik K. azon tényező után, mely a növendékben 
döntő arra vonatkozólag, hogy szeret-e valamely tantárgyat 
vagy sem.

Egy 3-ik irány a válaszokban megtalálható sorrendbeli elté
rések megítélésére vonatkoznék. Végül indítványozza K., hogy 
egyes osztályokban a kérdések egyenkint intéztessenek, hogy ily 
módon e növendék lelki életéből kisugárzó értékes tényezőket 
lehessen találni.

K. ezen javaslataihoz csak egy megjegyzésünk volna, tekin
tettel, hogy fejtegetései tárgyának jelentőségét méltányolni tudjuk 
és akarjuk. A növendék ítélkező képességének megítélésére a 
vizsgálatokat az egész tanulóifjúságra kiterjesztendőnek magunk 
is véljük, mert világosságot e tárgyra csakis minél több össze
hasonlítás alapján nyerhetünk s azért még a gyógypedagógia 
anyaga részére is kiterjesztendőnek mondanék az arra szükséges 
kísérleteket. A kezdet azonban csak felülről, legfelsőbb iskolák 
növendékeinél történjék s azért ha egyetemi és műegyetemi hall
gatóknál nem kezdjük, úgy intézzük az első kérdéseket a tanító
képzők, vagy legalább a középiskola 3 legfelsőbb osztályának 
növendékeihez. Első sorban az ítélőképesség maga ezen kísérleti 
anyagnál feltétlenül kevésbbé és talán mégis csak nehezebben
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befolyásolható, mint a még gyöngébb szervezetű s fiatal korban 
levőknél.

Ily visszafelé menő kutatásoknál egyszersmind a netán fel
merülő különbségek kiderítése sem lesz háládatlan foglalkozás és 
ha az eddigi több irányban folytatott kutatások kellő eredményre 
nem vezettek, meggyőződésem, hogy talán némileg abban keres
hető annak oka, hogy a vizgálatokhoz szükséges anyagot az 
egyes kutatók össze vissza szedték, nem pedig ily általunk aján
lott rendszer szerint.

HAZAI HÍREK.

Nyugdíjügyünk. Kongresszusunk végrehajtó bizottsága a 
nyugdíjügyben kérvényt terjesztett elő, melyet alább egész terje
delmében közlünk. A végrehajtó bizottság illendőnek tartotta, hogy 
a kartársak ez ügyben mint kérvényezők jelentkezzenek, bár tudta, 
hogy érdekünkben anélkül is a leghathatósabb szószólás történik 
s ezért gondolt arra is, hogy az ügy fontosságát s a kérvényezés 
szebb formáját tekintve újabbi kongresszust hiv egybe s erre 
vonatkozólag az előkészületeket meg is tette. November 20-án 
azután három tagú küldöttség tisztelgett ügyosztályunk vezetőjénél 
Náray-Szabó Sándor államtitkár úrnál s az ő megnyugtató kije
lentései után elállt a kongresszus összehívásától s a kérvényt a 
végrehajtó-bizottság három tagú küldöttsége november 22-én 
nyújtotta át dr. Balogh Jenő államtitkár úrnak. Ismeretes a kar
társak előtt a nyugdíjügyben hozott törvény, amelynek fontosságát 
lapunk más helyén méltatjuk. A kérvény a következő volt:

Nagyméltóságú Miniszter Ú r!
Kegyelmes Urunk!

A gyógypadagógiai intézetek tanárai nevében és megbízá
sából az alábbi tiszteletteljes kérelmet bátorkodunk Excellentiád 
elé terjeszteni:

méltóztassék nyugdíjügyünk rendezését kegyes pártfogásába 
venni és odahatni, hogy

a) a gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazott tanerők a tör
vényhozás elé terjesztett „Az állami alkalmazottak, valamint azok
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özvegyeinek és árváinak ellátásáról“ szóló törvényjavaslat hatálya 
alá soroztassanak;

b) a főiskolai végzettségű tanszemélyzet kivételes szolgálati 
ideje a gyógypedagógiai tanerőkre is kiterjesztessék, illetőleg a jog
folytonosság elve alapján visszaadassék az 1885. XI. t.-c. ben biz
tosított jogunk.

Kegyelmes Urunk!
Mi nem új jogokat kérünk, hanem a régi alapon való 

elbírálás visszaállításáért esedezünk !
A siketnémák váci és kolozsvári, úgyszintén a vakok buda

pesti állami intézetének igazgatói és tanárai ugyanis a régebbi 
nyugdíjszabályok, majd az 1885. XI. t.-c. alapján 1802-től 1892-ig 
a középiskolai tanárokkal egyformán 30 évi szolgálattal, állami 
tisztviselői nyugdíjjogosultsággal alkalmaztattak. Nem számítva 
azokat, akik ily alapon nyugdíjat élveznek, ezidő szerint is 12 
kartársunk van szolgálatban 30 évi szolgálati kötelezettséggel^ 
akikre tehát az 1885. XI. t.-c. rendelkezései vonatkoznak, illetőleg 
akikről továbbra is a megalkotandó tisztviselői új nyugdíjtörvény 
gondoskod k. Ebből megállapítható, hogy a gyógypedagógiai 
tanárok a tanítói nyugdíjalapot megalkotó 1875. XXXU. törvény 
rendelkezései alá nem tartoztak.

Az 1891. évi XLI11. t.-c., amely tulajdonképpen a még nyug
ellátásban nem részesülő tanító személyzetről kívánt gondoskodni, 
az abban az időben emberbaráti intézetek elnevezés alá vont 
gyógypedagógusokat is az országos tanítói nyugdíj kötelékébe 
utalta, holott azok nyugellátása az 1885. t.-c. alapján már bizto
sítva volt.

Az idézett törvény indokolásában ennek indoka így fejeződik 
ki: „Általános volt a panasz, hogy az 1875. XXX11. t.-c.-nek az 
ellátásra vonatkozó rendelkezései nem eléggé méltányosak és az 
állami tisztviselők nyugdíjazása érdekében alkotott törvény ren
delkezései által előtérbe állította annak szükségességét, hogy a 
néptanítókra nézve is lehetőleg hasonló intézkedés tétessék. Az 
1875. XXX11. t.-c. módosításánál tehát főelvül szolgált, hogy az új 
törvény rendelkezései lehetőleg megközelítsék az állam alkalma
zottai nyugdíjazásáról szóló törvény rendelkezéseit és hogy a 
tanítói nyugdíj és gyámalapból ellátásra igényt tartók érdekéről 
méltányosabb gondoskodás történjék úgy, hogy azok az eddiginél 
nagyobb, tényleges fizetésükhöz arányított nyugdíjat nyerjenek
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anélkül, hogy járulék címén nagyobb százalékkal lerheltetnének, 
sőt ezen százalék lehetőleg leszállítassék.“

„A tanítói nyugdíjtörvény hatálya alá vonandók voltak még 
az emberbaráti intézetek . . mert róluk, mint részben később 
keletkezettekről az 1875. XXXli. t.-c.-ben egyáltalában nincs említés 
téve, holott ezen intézetek is tanfolyamuknál fogva a népoktatási 
iskolák közé sorolhatók. Méltányos tehát, hogy ily szakiskoláknál 
alkalmazott és például a javító intézetbeliek, siketnémák, vakok 
és hülyék tanításával foglalkozó tanítók is felvétessenek a nyugdíjra 
jogosítottak sorába, hogy végellátásukról szintén gondoskodva 
legyen és ezáltal esetleges félreértésekre alkalom ne nyíljék.“ • 

Nyilvánvaló ez idézetekből, hogy csak azon (siketnémák, 
vakok, hülyék) intézeteknél alkalmazottakról kívánt a törvény gon
doskodni, amely intézek a községek, vagy felekezetek által tar
tattak fenn, amint ilyenek a törvény megalkotása idejében voltak 
is, de azóta megszűntek, illetőleg átvétettek, de nem azokról, akik, 
mint állami alkalmazottak már úgyis rendes nyugellátásban része
sültek az 1885. XI. t.-c. alapján.

Ennek dacára úgy a váci és kolozsvári siketnémák és a 
budapesti vakok intézeteinél, valamint az újonnan létesített gyógy
pedagógiai intézeteknél az 1892. év óta alkalmazottak is az orszá
gos tanítói nyugdíj kötelékébe utaltattak, holott állami tisztviselők 
épúgy, mint az 1892. év előtt alkalmazottak.

Nyilvánvaló ebből továbbá az is, hogy az új törvényjavaslat
1. § nak a) pontja a gyógypedagógiai tanárokra is vonatkozik, 
amennyiben ők is a törvény értelmében rendszeresített állásokra, 
állandó fizetés mellett alkalmazott állami tisztviselők, akik 1897. 
óta, amikor az 1893. évi IV. t.-c. hatálya rájuk is kiterjesztetett: 
díjosztályokba vannak sorozva.

Még inkább bizonyítja ezt a javaslat 2. §-ának 4. pontja, 
amely kimondja, hogy az állami intézeteknél, valamint a kormány 
kezelése alatt álló közalapokból és közalapítványokból fentartott 
intézeteknél alkalmazott tanító-személyzetnek tagjai, amennyiben 
ellátás szempontjából nem tartoznak az 1875. évi XXX11. t. cikkel 
alkotott országos tanítói nyugdíj és gyámintézet kötelékébe, szintén 
az állami tisztviselőkkel egyenlők.

Kegyelmes Urunk !
Fentiekből látható tehát, hogy az állami gyógypedagógiai 

intézeteknél alkalmazott tanerők az 1875. évi XXXII. t.-c. alá nem 
tartoztak, azoknak az 1891. évi XLII1. t.-cikk rendelkezései alá



vonása véleményünk szerint csak tévedésből történhetett, miután 
a jelenleg alkalmazásban lévők, valamint a múltban alkalmazottak 
is, mind állami tisztviselők voltak s így nézetünk szerint nyug
ellátásuk is az 1885. évi XI. t.-c. alapján kellett volna, hogy meg- 
állapítassék.

Mély tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék 
jó .karatulag odahatni, hogy a megalkotandó tisztviselői új nyug
díjtörvény rendelkezései reánk is kiterjesztessenek.

Ezen tiszteletteljes kérelmünk előterjesztésére felbátorít ben
nünket Nagyméltóságod nagynevű hivatali elődjének 1902. évi 
május hó 16 án 29206. sz. rendeletében kimondott azon biztosí
tása, mely szerint: „megkerestem a pénzügyminiszter urat, ho&y 
azon- esetre, ha az 1885. évi XI. t.-c. nyújtotta kedvezmény a hasonló 
minősítéssel bírók közül esetleg más ágazatok bármelyikére kiter
jesztetnék, a gyógypedagógiai alkalmazottak óhajtását elsősorban 
szíveskedjék figyelembe venni.“

*

Tiszteletteljes kérelmünk b) pontjára vonatkozólag méltóz- 
tassék megengedni, hogy rámutassak azon körülményre, mely 
szerint a gyógypedagógiai pályán való alkalmazás csak a gyógy
pedagógiai képző évfolyamainak sikeres elvégzése után történik. 
Ezen képzőbe „felvehetők 30. életévüket még be nem töltött 
fedhetetlen előéletű okleveles nép-, vagy polgári iskolai tanítók, 
okleveles középiskolai tanárjelöltek és tanárok. Továbbá végzett 
theologusok és lelkészek is, ha a pedagógiai képzettségüket meg
felelően igazolják.“ A szabályzat további szakaszai értelmében 
előnyben részesülnek azok, akik előzetes gyakorlati működést 
tudnak felmutatni. (7. §. 3. p.)

És tényleg a gyógypedagógiai pályán működők többsége 
3—6 éves előzetes tanítói gyakorlattal bír s így a gyógypedagógiai 
oktatás terén való végleges alkalmazás 23—26 éves korban kö
vetkezik be.

Méltányosnak véljük tehát, hogy amidőn szolgálatunk csak 
oly időpontban kezdődik, mint általában a főiskolát végzetteké, 
a gyógypedagógiai tanerők is ugyanazon kedvezményben része- 
síttessenek, mint azok.

Ezen kedvezmény nyújtását a tervezett törvényjavaslat indo
kolásának azon kitétele is lehetővé teszi, mely úgy szól, hogy a 
terhesebb szolgálatot teljesítők szolgálati idejük méltányos leszál
lításában részesíttetnek.

Azt hisszük, hogy a gyógypedagógiai oktatás terhes és ide-
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get őrlő volta bizonyításra is alig szorul, mert mi testi és szel
lemi erőinket minden más oktatási ágnál fokozottabb mértékben 
igénybe vevő munkánkkal azokat illesztjük bele a társadalomba, 
neveljük hasznos, munkás porgárokká, akik oktatás nélkül úgy
szólván ember számba sem mehettek volna. Embermentés ami 
munkánk, amely nélkül a sorssujtottak az állam terhei, egy művelt 
ország szégyenei — vad állapotukban, öntudatlanságukban mint 
az emberiség ellenségei, állandóan zavarnák a társadalom békés 
munkálkodását.

Elismerték ezt Nagyméltóságod hivatali elődjei is minden
kor, de kegyes volt elismerni ezt Nagyméltóságod is, midőn a 
képviselőházban 1911. évi június hó 16 án a szolgálati időnek 
35 évre való leszállítását kilátásba helyezte «részben azért, mert 
ezek sokkal később nyerik el képesítésüket, részben pedig, mert 
különösen a gyógypedagóiai tanítók rendkívül terhes és fárasztó 
munkát végeznek.»

Kegyelmes Urunk !
Amióta ezek a legilletékesebb helyről jövő kijelentések elhang

zottak, a tőlünk kívánt munka mértéke nem csökkent; véleményünk 
szerint tehát annak értéke sem szállhatott alább! Sőt ügyünk fej
lődése folytán fokozódó követelményeket támaszt munkánknak 
úgy eredményét, mint sokoldalúságát illetőleg.

Szándékosan mellőztük az ügyünk külső fejlesztésére irá
nyuló társadalmi munkálkodásunknak részletezését, mert Excellen- 
ciád azt nemcsak ismeri, de hálásan ismerjük el, kegyesen mél
tányolja is.

Bízva-bízunk Excellenciádnak — és mindazoknak, akik ügyünk
ben dönteni hivatottak — bölcseségében, igazságszeretetében és 
méltányossági érzületében és megnyugvással reméljük, hogy Nagy
méltóságod jóakarata meg fogja találni a legcélravezetőbb esz
közöket, hogy nézetünk szerint jogos és méltányos kérésünk tel
jesítessék.

Nagyméltóságodnak, Kegyelmes Urunknak
Budapest, 1912. november hó 21.-én 

legalázatosabb szolgái:

a gyógypedagógiai tanárok kongresszusának végrehajtó-bizottsága
Istenes Károly, Ákos István,

titkár. elnök.

H a z a i h írek .
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Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orszá
gos szaktanácsa november 22-iki gyűlésének tárgysorozata:

1. Borbély Sándor „A siketnémák megszólaltatása“ című 
munkájának engedélyezése.

2. Dr. Balassa József jelentése az ideges gyermekek közép
iskolájáról.

3. A körmöcbányai siketnémák intézete tantestületének jegy
zőkönyve.

4. A váci siketnémák ipari tanműhelyének tanterve.
5 A brassói kisegítő-iskola fenntartási költségeinek fedezése.
6. A „Siketnémák Képes Lapja“ támogatására vonatkozó kér

vény tárgyalása.
7. Kunsch Ferenc véglegesítése.
A december 14-iki gyűlés tárgysorozata:
1. A kinezésekre vonatkozó javaslat.
2. A tanítási kötelezettségre vonatkozó törvényjavaslat.
3. A szaktanácsi szabályzat módosítása.
4. A siketnémák debreceni intézete tantestületének jegyző

könyve.
5. Zádor Endre tanulmányúti jelentése.
6. A feministák egyesületének az abnormis leánynövendé

kek női felügyelet alá helyezése iránti kérelme.
7. A soproni siketnémák intézete tantestületének jegyző

könyve.

IRODALMI SZEMLE.
Siketnémák Zsebnaptára. A már megszokptt csinos kül

sőben s gazdag tartalommal jelent meg Györgyffy Ákos és Szent- 
györgyi Gusztáv váci kartársainknak naptára az 1913. évre is. 
Ez immár a harmadik évfolyam. Eléggé biztató s életrevalóságát 
is bizonyítja a vállalatnak, hogy az első és második év után aka
dálytalanul megjelenik a harmadik is.

Nem késünk őszintén kimondani, hogy a szerkesztők új 
naptárjuk összeállításánál elismerésre méltó és körültekintő gon
dosságot tanúsítottak. Valóban olyan munkát nyújtottak, amely 
nem csak a siketnéma-társadalom igényeit elégítheti ki, hanem 
amely a siketnémák ügye iránt érdeklődők támogatására is szá
mot tarthat.

Átlapozva a naptárt, arra a tudatra jutunk, hogy ez tarta
lomban s terjedelemben felülmúlja elődjeit. Igen értékes és tanul
ságos értekezést írt bele Klis Lajos igazgató a „Jelbeszéd — 
hangbeszéd“ cím alatt. Ennek a megírására a magyarországi siket
némák ez évi nagygyűlése adta meg az alkalmat, ahol tudvalevő
leg a siketnémák a jelbeszéd mellett foglaltak állást. Klis elég
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részletességgel bizonyítja velük szemben a jelbeszéd hiányait és 
hátrányait s kellő alapossággal és részletességgel bizonyítja a 
hangbeszéd célszerűségét.

Tolnai 1. Béla igazgató a siketnémák pályaválasztásáról írt 
egy rövid kis cikket. Ez a közlemény rövid ugyan, de annál 
érdekesebb és tanulságosabb. Tolnai összegyűjtötte a vezetése 
alatt álló orsz. izr. siketnémák intézetéből kilépett siketnémák 
foglalkozására vonatkozó adatokat. 30 évre terjedőleg 259 fiúra 
és 180 leányra vonatkozólag tudta megállapítani, hogy mivel fog
lalkoznak. Fiúknál: 58 szabó, 42 cipész, 23 betűszedő, 14 asz
talos, 13 könyvkötő, 9 litograf, 8 aranyműves, 5 magánhivatalnok, 
5 faszobrász, 4 magánzó, 3—3 mázoló, ékszerész, földműves, 
2 2 hentes, mészáros, kárpitos, órás, gazdálkodó, rézműves,
fényképész, kefekötő, női szabó, cukrász, rajzoló, kékfestő és 
napszámos, 1 — 1 lakatos, kosárfonó, szobafestő, üveges, kőfaragó, 
pék, paplankészítő, szemfedőkészítő, rézesztergályos és csavargó. 
Leányoknál: 85 háztartásbeli, 23 szabónő, 7 fehérvarrónő, 1 divat- 
árusnő.

Scholtz Lajos a siketnémák köreinek hivatásáról írt, azzal a 
célzattal, hogy a most szétforgácsoltán működő egyesületeket 
összetartásra buzdítsa.

Borbély Sándor igazgató „A hangtalanság és szinetlenség 
honából“ cím alatt megkapóan méltatja Krüzselyi Erzsiké, Pohánka 
Margit és Tóth Mihály siketnémák és Csokonay-Vitéz Margit vak 
leány költészetét.

A naptárt számos kép teszi változatossá, ezek közt a Duna 
mentének látképei s Budai István sikerült illusztrációi.

Schaffer Károly volt temesvári igazgató arcképét elhunyta 
alkalmából, Hertzka Gusztáv tanár arcképét pedig 25 éves szol
gálati jubileuma alkalmából közli a naptár.

Ezzel a rövid megemlékezéssel melegen ajánljuk a naptárt 
olvasóink szives figyelmébe és pártfogásába. Megrendelhető a 
szerzőknél Vácon. Ara 1 korona 20 fillér. F. P.

Tankönyvengedélyezés. Lett József kartársunknak „Törté
nelem a siketnémák intézetei VII—VIII. osztályai számára“ írt 
munkája, a siketnémák intézeteiben leendő használatra engedélyez
tetett. Örömmel vesszünk tudomást az engedélyezésről s hisszük, 
hogy az engedélyezett könyv hasznos szolgálatot tesz a siket
némáknak.

A Gyermekvédelem Lapja. Ez a folyóirat az utóbbi idő
ben ismét személyi változáson esett át. Eddigi szerkesztője Sebes
tyén Ede a laptól megvált s a lap felelős szerkesztője dr. Szilágyi 
Artúr Károly ügyvéd lett. Előttünk az új alakulás annyiban bir 
érdekességgel, hogy a lap egyik rovatának címéül a mi ügyünk 
Is odakerült: „Iskolai élet és gyógypedagógia“ összefoglalás alatt. 
Mindenesetre örvendetes a gyógypedagógiának ez az újabbi tér
hódítása s kívánatos, hogy ez ne csak a címben, hanem a tarta
lomban is fejeződjék ki. Gyógypedagógiai oktatás terén lesz nem 
egy olyan apróbb közlésre méltó dolog, ami a gyermekvédelem
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lapjának olvasóit is érdekelheti. Örülnénk neki, ha ezen a révén 
ügyünknek újabb barátokat és ismerősöket szerezhetnénk. A lap 
most előttünk fekvő f. évi novemberi számában külön ismertető 
cikket is találunk „A magyar gyógyító pedagógia mai állása“ cím 
alatt dr. Vértes O. József tollából.

A Gyermektanulmányi Múzeum kiadványai. Legifjabb 
muzeális intézményünk s egyben a kulturállamok legelső ilynemű 
múzeuma, a Gyermektanulmányi Muzeum irodalmi vállalatot indí
tott meg azzal a céllal, hogy annak füzeteiben a muzeum gyűj
teményeinek monografikus feldolgozásait publikálja. Ezen válla
latban igen becses s nemzeti kultúránkat érintő oly dolgozatok 
fognak megjelenni, amelyek a magyar gyermek testi és szellemi 
fejlődésére vonatkozó adatokat, valamint ösztönszerű és művészi 
alkotásainak irodalmi feldolgozásait fogják tartalmazni. Most jelent 
meg az első füzet. A Gyermektanulmányi Muzeum gyűjteményei
nek leírása címen, mely a Gyermektanulmányi Muzeum történetét, 
feladatát s becses gyűjteményeinek tüzetes ismertetését tartalmazza. 
E füzet nemcsak felkelti érdeklődésünket a következő füzetek 
iránt, hanem ez ifjú tudományos intézményünk reális értékének 
is bizonysága. Négy jól sikerült képpel díszített füzetet Ballai 
Károly titkár állította össze s arra a komoly, a helyszíni tanulmá
nyozásig is fokozódó külföldi érdeklődésre való tekintettel fran
ciára is lefordíttatott. A füzet ára 80 fillér s kapható Ranschburg 
Gusztáv könyvkereskedőnél Budapest, IV., Ferenciek-tere s min
den más könyvesboltban.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Az erdei ember. (A „Zeitschrift f. d. E. u. B. d. Jugend

lichen Schwachsinns stb.“-ből vett hír.) Tudnivaló, hogy a régebbi 
időkben nem ritkán találtak elhanyagolt gyengeelméjűeket az 
erdőkben; akkortájban az ilyenek nagy feltűnést keltettek és 
különböző, részben igen merész elméletek felállításához szolgál
tattak alapot. Legismertebb „az aveyroni vad“ lett, akivel Itard 
foglalkozott.

Szinte lehetetlennek tartaná az ember, hogy még manapság 
is fordulhassanak elő ilyen erős, a hülye egyéneknek az elálla- 
tiasodásig menő elhanyagolása 1 Ez év július havában Horvát
országban, a Kutina község melletti erdőben találtak egy embert, 
aki a hivatalos hirdetés szerint „fekete, mint a szén, tele sárral 
és piszokkal, kezein és lábain nagy körmökkel, valósággal bor
zalmas látványt nyújtott“. A zágrábi irgalmasok kórházába vitték, 
ahol az első napokban csupán nyers húst élvezett; mindinkább 
hozzászokott azután már a kenyérhez és sült húshoz.

Származására vonatkozólag eddig nem sikerült megtudni
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semmit, mivel egy szót sem beszél. Mindenkire nevet, aki hozzá 
közeledik és néha — fiatal majomszerü kiáltozást hallat.

Az irgalmas testvéreknek gondos ápolása folytán már félig- 
meddig civilizált kinézése van ma; de eddig hiábavaló fáradság 
volt értelmi erejét fokozni és ő belőle bizonyos támpontokat 
nyerni, amelyek az ő eredetének kipuhatolására vezethetnének.

Északamerikában William Williams bevándorlási biztos leg
utóbbi évi jelentésében hosszabb fejezetet írt, melyben erélyesen 
oda kiván hatni, hogy a gyengeelméjű bevándorlóknak kizárása, 
illetve visszautasítása az eddiginél is sokkal szigorúbban eszkö
zöltessék. (Hilfsschule XXXII. évf. 8. sz.)

Gyermektanulmányi kiállítás. A Magyar Gyermektanul
mányi Társaság tíz éves fennállásának évfordulóján, 1913. évi 
március hó 17. és 18. napjain országos gyermektanulmányi 
kongresszust tart, és a kongresszussal kapcsolatosan gyermek- 
tanulmáyi kiállítást is rendez.

A kongresszus szakelőadásai között főhelyet foglal el az 
egyéni nevelés kérdése. A kiállítás pedig, ezen kérdések tárgya
lásával párhuzamosan, a tanulónak a nevelés, a tanítás szolgála
tában álló alkotó tevékenysége alkalmazásának különböző mód
jait, elterjedtségét és eredményeit fogja egyebek között bemutatni.

A kiállításra szánt tárgyak megfelelően csomagolva legkésőbb 
1913. február hó 10-ig Ballai Károly titkár címén a Gyermek- 
tanulmányi Múzeumba Budapest, Vili., Mária Terézia-tér 8. alá 
küldendők. E küldeményekre, megkülönböztetendő a Múzeum 
küldeményeitől, a címen feltűnően ráírandó a „kiállításra“ szó.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ elő
fizetési díját beküldötték : Kisegítő iskola Nagybecskerek 5, Füzesi 
Árpád Budapest 5, Siketnémák intézete Kolozsvár 9, Vakok inté
zete Temesvár 10, Vakokat Gy. O. E. Budapest 10, Adler Simon 
Budapest 10, Román József 10, Kisegítőiskola Szatmárnémeti 10, 
Tóth Zoltán Budapest 5, Kábán József Kolozsvár 10, Németh 
Gizella Budapest 10, Supka Kár'oly Kecskemét 5, Schulman Adolf 
Ungvár 5, Frey József Budapest 5, Pápay Mária Budapest 10, 
Schreiner Ferenc Budapest 10, Rózsa Ede 10, Hochrein Lajos 
Budapest 10, Siketnémák intézete Kecskemét 10, Karnay Árpád
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