Gondolatok.
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Az összes gyógypedagógiai intézeteknek az a feladatuk, hogy
megkorrigálják a természetet, vagyis arra törekszenek, hogy a sors
mostohaságát feledtessék, legalább elviselhetővé enyhítsék a siketnémáknál, vakoknál és szellemileg fogyatékosoknál. Céljuk, hogy
e mélyen sújtottakat kiemeljék szánandó kiskorú gyámoltalansá
gukból, tehetetlenségükből s önálló, becsületes munkájuk után élő
polgáraivá tegyék a hazának.
Tehát a gyógypedagógiai intézeteknek nemcsak kulturális,
de szociális hivatásuk is van. Szószoros értelemben életmentő
munkát végeznek. Amily súlyos e feladatuk, oly természetes is. Hiszen
a modern államban csak az bír értékkel, ki az állam gépezetének
működését elősegíti, aki az állam érdekét testi s szellemi erővel
tudja munkálni s előmozdítani; mindenki teher, nyűg, aki az állam
vérkeringésében tevőlegesen nem tud részt venni. Sokszorosan
káros az államra az, aki nemhogy az önmaga s az állam javáért
tudna erőfeszítéseket kifejteni, hanem ahelyett hasznos munkás
kezeket von el hivatásától. Ily károsak voltak nagy időkön keresz
tül az értelmi és érzéki fogyatkozásban szenvedők s így károsít
ják, így csorbítják ma is az állam életerejét mindazok az abnormis
egyének, akik szakavatott képzésban nem részesülhetnek. E károk
kisebbítését, megszüntetését tekinti hivatásának a gyógypedagógia.
E magasra tűzött célok elérésénél a legnehezebb munka
természetesen a gyógypedagógiai tanárok vállaira nehezedik.
S hogy ennek megtudjanak felelni, ugyancsak fel keli fegyver
kezve lenniük bőséges élettani, lélektani, módszertani, szociális
ismeretekkel, át kell itatva lenniök odaadó emberbaráti érzelmekkel.
Vájjon megvan a gyógypedagógiai tanároknak az a fölké
szültségük, mely elegendő az intézetek e céljainak eléréséhez?
Vájjon nem várnak e tekintetben bizonyos dolgok kiegészítésre,
javításra, esetleg tökéletesítésre? Nem ró-e ránk oly feladatokat a
jelen, melyeket a jövő állama, s a jövő szerencsétlenei érdekében
meg kellene ma oldani ?
Azt hiszem, a kérdésekre mindannyian megtudnánk felelni.
Én megelégszem azzal, ha mindenki önmagának adja meg a fon
tiekre a választ. Én sem akarok mélyebben hózzányúlni e nagyon
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kényes és nagyon fontos problémákhoz, jelen esetben csak néhány
aktuális gondolatot érintek.
Hatodik éve látom az első éves hallgatókat megjelenni hospitáló füzeteikkel intézeteinkben, hogy hivatásukra készülve, meg
szerezzék ama gyakorlati ismereteket, melyek oktatásunk sikerének
biztosítékai. Nézem s figyelem őket. Minden évben ugyanazon
jelenségeket veszem észre. Az első hetekben mindent néznek,
figyelnek, vizsgáinak. Minden oly különös, oly érthetetlen nekik.
Látszik rajtuk, hogy egy idegen világ nyílott meg előttük. Jegyezgetnek, kérdezgetnek, véleményt is nyilvánítanak. Második, harma
dik hónapban azonban mindez megváltozik. Kezd unottá lenni a
dolog. Megszokták a gyermekeket, az intézeti szokásokat, a taní
tási modort s olyanok, mintha egyébb nem is érdekelte volna őket.
Mi lehet ennek oka? Minden generaiióná! ugyanaz, mint
a mi évfolyamunknál volt. Az eddigi nagy tanerőszükséglet
a képzőt nagyon gyors s tömör munkára kényszerítette. Az
volt az elv: minél rövidebb idő alatt, minél többet lássanak, hall
janak a hallgatók. S minthogy a hallgatók a legtöbb esetben
semmi szakszerű fölkészültséggel nem birnak még a hospitálások
idején, csak a külsőségek s előttük furcsa dolgok iránt mutatnak
figyelmet: ha ezt megismerték, nem rendelkeznek a külsőségek
alatt rejtőző lényeg érdekessége iránt kellő megértéssel. Miért?
Mert az elméleti képzés, mely tehát a gyakorlati dolgok megérté
séhez s felfogásához alapul szolgálna, ebben az időben csak álta
lánosságban mozog s akkor kezd kifejlődni a lélektani s rnethodikai részeiben, midőn a hallgatók hospitálása befejeződik. Midőn
tehát megérthető lenne sok eddig magyarázat nélküli dolog, akkor
már más irányú elfoglaltság vonja el az osztályoktól őket. Termé
szetes, hogy így nagyon sok esetben az ok és okozat közötti
kapcsolatról lesiklik a figyelem.
Mindannyian éreztük ez állapot nehézségeit, de tudván a
körülményeket, megnyugodtunk abban, mert ennél jobb megoldást
nem tudunk mindaddig, mig a képzési idő s képzési mód reform
alá nem kerül.
Midőn a másodéves hallgatók szakvizsgára jöttek, tehát mikor
az összes elméleti ismeret birtokukban volt, x-szer hallottam:
„Ha én most mehetnék hospitálni, hej, de másképen tanítanék!“
És eme sóhajokban van megadva a gyors és forszírozott kérdésre
a válasz, valamint benne van a jövő gyógypedagógiai képzőjének
a kerete is. Mert nyilvánvaló, hogy tudatos megfigyeléseket, lélek
tani észrevételeket, értékes módszeres tanulmányokat csak úgy

Gondolatok.

231

tudunk végezni, ha az elméleti igazságok rendelkezésünkre állanak.
Azért kell az elmélet, hogy öntudatos, eredményeiben biztos,
kipróbált gyakorlathoz segítsen. Bizton hiszem, hogy föllebbvalóínk bölcsessége oly módon fogja megoldani a reformot, ha
ideje elérkezik, mely mindnyájunk óhajának megfelel.
De mig a jobb kor eljön, nézetem szerint addig is meg kell
tenni mindent, mi módunkban áll, hogy a gyógypedagógia jövendő
munkásai lehetőség szerint a legmegfelelőbben legyenek előké
szítve hivatásukra. Hiszen intézeteink, közvetve pedig az állam
érdeke, hogy a gyógypedagógiai tanárok minél több útravalót
kapjanak. Minthogy a képzőt most jobban megterhelni újabb
kötelességekkel lehetetlenség, lehetne a képző révén, a képző mel
lett bizonyos pótlásokat végezni.
Tanügyi, de meg szociális szempontból is a legfontosabbnak
tartom, hogy az első éves hallgatók alapvizsga előtt a magyaror
szági intézetek közül a nagyobbakat okvetlenül meglátogassák.
Hiszen tudjuk, hogy a vidéki intézeteinknél sok oly kiváló szakember
működik, kiknek munkálkodását mindenkinek meg kellene ismerni
s kiknek nagyértékű tapasztalatait lehetőleg közkinccsé kellene az
újabb generatió között tenni. Ennek a tanulmányútnak nagyjelen
tősége abban volna, hogy ekkor már elég szakismerettel, bizonyos
gyakorlati készséggel is rendelkeznek a hallgatok s így minden
látott vagy hallott dologból negatív vagy positiv öntudatos véle
ményt szűrhetnének le. Mennyit nyerne ezáltal oktatásügyünk,
mennyire hatna ez a jobb módszerek kifejlődéséhez, s mennyire
egyöntetűbb munkát eredményezne ez.
Azonfelül annak az értéke sem kicsinylendő, ha egyesek a
kiváló férfiakat követendő példányképül választják, kikkel esetleg
állandó összeköttetést tartanának fel szakkérdésben. Én és társaim
abban a szerencsében részesültünk 1908-ban, hogy Ő Excellentiája megengedte néhány nevezetesebb hazai intézet meglátogatá
sát s e célra fejenként 40 koronát utalványozott. Még ma is meg
elevenednek az egyes szebb s megkapóbb jelenetek, melyeket az
egyes intézetek egyes osztályaiban láttam. Oly erős s nagy hatás
sal voltak tanítási modorom kifejlődésénél a látottak, hogy még
ma is vissza-visszatérek ezen emlékekhez s most is sok esetben
merítek belőlük okulást. Azáltal meg, hogy megismerkedtünk
azokkal a módokkal, melyek segítségével fönntartják az egyes
intézetek magukat, milyen utón gondoskodnak az iskolába járó
növendékeikről s mint biztosítják az intézetből kilépő növendékek
boldogulását, megélhetését: mondhatom, igazán hézagpótló isme
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retekkel gazdagodtunk. Mert tudnunk kel!, hogy ezeket már elmé
letileg megtanulni nem lehet, u. i minden vidéken, más viszonyok
között, más foglalkozás s megélhetési körülmények között más és
más teendők szükségesek a kilépett növendékek érdekében.
E tekintetben nem is annyira a szociális intézmények ismerete az
értékes, mint inkább az a szociális érzék és gondolkozás, mii az
intézmények közvetlen ismerete által lehet megszerezni.
De meg a hazai oktatásügy teljes és áttekinthető megismerése
szempontjából is szükséges volna a hallgatók tanulmányútjának
rendszeresítése. Hiszen lélektani tény, hogy az ember leginkább
annak megismerésére vágyik, ami közvetlen érdekli, ami tehát a
leikéhez közel van. jelen viszonyok között pedig majdnem annyit
tudunk a hazai intézeteinkről, az azokban folyó áldásos munkáról,
mint a külföldiekről: azaz nincs közvetlen tudomásunk róluk. Ezt
pedig csak mint első éves hallgatóknak lehet megszerezni, mert
később már lehetetlenné válik. Ha nekünk szünetünk van, minden
intézet szünetel, ha máshol dolgoznak, mi is dolgozunk.

A düsseldorfi kongresszus.
Irta :

K leitsch János.

A vakok német nyelvű oktatóinak és nevelőinek minden har
madik évben tartatni szokott, s az idő sorrendjében immár XIV.
kongresszusa, ez év július hó 21. tői 24.-ig terjedő napjain tarta
tott meg Düsseldorfban. Ez a születésénél fogva német, az idő és
közszükséglet hatása alatt azonban nemzetközi jelleget öltött kong
resszus nemzeti jellegéből mindössze előadási nyelvét, a német
nyelvet tartotta meg. Ma már ezek a kongresszusok összetételük
ben, munkájukban, munkájuk eredményeiben és azoknak minden
izében nemzetköziek. A kongresszus nemzetközi jellegét nemcsak
a nemzetközi látogatottsága, hanem elsősorban a magas színvo
nalon álló előadásai biztosítják, amelyek anyagukat az összes müveit
államokból merítik, eredményeiket az egész világra kiterjesztik és
a fejlődés hatását az egész földtekén éreztetik.
Megszokott dolog már ezeknek a kongresszusoknak egyegy főkérdéssel való jellemzése és miként eddigelé minden kon
gresszusnak meg volt az ő főkérdése, úgy ez a XIV. is megtalálta
az őt jeilegzőt akkor, amikor azt a nagyfontosságú kérdést, amely
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napjainkban mind sűrűbben fölhangzik, napról-napra nagyobb tért
hódít és az általános pedagógiát általános reform felé viszi, tanács
kozásainak középpontjává tette. Ez a kérdés pedig nem más, mint
a munkaiskola kérdése, amelynek jegyében született és működött
ez a XIV. düsseldorfi kongresszus.
Hogy mennyire jogosult a düsseldorfi kongresszust a munka
iskola jellegével fölruházni, annak élénk illusztrálására már a kon
gresszus tárgysorozata is szolgálhat, mert a rajta fölvett, a tanács
kozásra kitűzött kérdések közül négy a munkaiskola eszméjének
a szolgálatában állott.
A tanácskozásokról különben a következő részletezések szólnak:
Július 21.-én d. u. 6 órakor tartatott meg a kongresszus előértekezlete a gyűlések helyéül átengedett tartományi tanácsterem
ben. Westermann, birodalmi tanácsos, a helyibizottság elnöke,
lelkes szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket, s felhívta a kon
gresszus tagjait a kongresszus elnökségének megválasztására. Az
elnökség (Baldus Viktor igazgató (Düren) elnök, Mell Sándor
igazgató, kormánytanácsos (Wien) és Froneberg Vilmos igazgató
(Neuwied) alelnök)- megalakítása után a kongresszus napirendje
megállapíttatván, Lembcke, a kongresszus állandó választmányának
elnöke, az állandó választmány működéséről tett jelentést. Ebből a
jelentésből kitűnt, hogy a kongresszusnak ez a ó év óta fennálló
szerve az elmúlt 3 esztendő leforsága alatt megbecsülhetetlen
munkát végzett, s hogy ezen szerv szakszerű és céltudatos műkö
désének nagy része van abban, hogy a kongresszus a jelenkorban
a kor követelményeinek megfelelő és a tiflopedagógia aktuális
kérdéseiben irányt jelölő határozatokat hozhat. Mert ez a jelentés
élénk világosságot vetett arra a körülményre, hogy a kongresszus
nak ez a szerve állandó kontaktusban van a tiflopedagógia leg
jobbjaival, az állandó aktuáiitással bíró kérdésekkel foglalkozó
kongresszusi szakbizottságokkal, — mint amilyenek a statisztikai,
a vakok kótaírásának stb. bizottságok, amelyeknek működési köre
valóban nemzetközi kiterjedésű, — a német anyanyelvű vakok
egyesületeivel és élénk figyelemmel kiséri a vakok ügyét érdeklő
spontán fölvetődő összes kérdéseket is, hogy ez által az elmélet és
a gyakorlat harmóniája megőríztessék, avagy megzavartatása ese
tén helyre állíttassák.
Július 22-én. 1. Baldus Viktor elnök d. e. 10 órakor nyitotta
meg a nagygyűlést és lendületes, magasröptű beszédben utalt a
25 év előtt, 1888-ban Cölnben (a vakok dűreni intézetének akkori
székhelye) tartott kongresszusra, az azóta, különösen Rhein tartó-
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mányában a vakok ügye terén elért szép eredményekre, amely
eredmények elérésében — szavai szerint — jó része van a kongreszszusok működésének. Köszönettel adózik a múlt kongresszusainak
az elért szép sikerekért és kívánja, hogy hasonló szép sikerekre
mutathasson rá a kongresszus a jövőben is.
2. Az elnöki megnyitó után a helyihatóságok, az egyes álla
mok (a német szövetséges államok, Ausztria, Oroszország, Anglia
stb.) közoktatásügyi kormányainak és számos bel- és külföldi egye
sület megbízottjai üdvözölték a kongresszust.
Különösen kiemelkedett az általános udvariasság és üdvözlés
korlátái közül a császári birodalom miniszteri képviselőjének a
szava, amikor azt mondotta, hogy amit a wieni kongresszusra
reményen alapuló Ígéretnek hozott, azt ma törvénybe iktatott tény
ként jelenti be a kongresszusnak, nevezetesen a vakok tankötele
zettségének a kimondását. A vakok oktatása érdekében örvendetes
ténynek véli minősíthetni a vakok tanárai és igazgatói szakvizsgá
latának az elrendelését, valamint az ezek számára időről-időre
rendezendő tenfolyamoknak a létesítését, amelyekre való meghívá
sával véli a kongresszusra való meghívót méltóképen meghá
lálhatni.
A német birodalmi vakoknak a magyar vakokhoz hasonló
forradalmi hajlandóságára enged következtetni Dr. Kohnnak (vak)
üdvözlőbeszédében elhangzó a fölötti zokszava, hogy a vakok
egyesületei részéről bejelentett előadások közül egy sem nyert
fölvételt a kongresszus programmpontjai közé.
Dr. Krämer (vak) mint a vakoknak Bonnban tartandó nagy
gyűlését előkészítő bizottság elnöke üdvözölvén a kongresszust,
kéri a kongresszusi tagokat a vakok napján való tömeges részvé
telre, mert ettől reméli a vakoknak és a vakok elöljáróinak műkö
désében a kívánatos összhang megteremtését.
Bárth, a német siketnéma intézeti tanárok egyesülete nevé
ben üdvözli a kongresszus tagjait, mint a foglalkozásukkal rokon
foglalkozás képviselőit, akiknek kölcsönös támogatása szükséges,
mert a két rokonügynek sok az érintkezési pontja, amely pontok
nak csak egyértelmű istápolása vezethet a kívánt sikerhez.
3. Lembcke igazgató „Ügyszeretetünk kútforrásai“ címen tar
tott előadásának nyilvánvaló célja a felnőtt vakok és a vakok elöl
járói közötti ellentéteknek az áthidalása volt. Lembcke nagy ideáliz
musa, szónoki készsége és világos látása nem is tévesztette el cél
ját és remélhetőleg mindkét részen meg fogja érlelni az olyannyira
óhajtott gyümölcsöt, a kölcsönös megértést. Mert ezek a lelkes

A düsseldorfi kongresszus.

23E>

szavak nem hangozhattak el a pusztában, mert szívből jöttek,
szívhez szólották és a vakok nevelésügyét bizonyára előbbre viszik
a családi szellem és a családi jelleg jegyében, amelyekben a vakok
nevelői ügyszeretetének főforrásából, áldozatkészségéből csak sze
retet fakad, amely a hála ritka, de drága gyümölcsét is megérlelendi, melynek szegényes aratása sem szabad, hogy ügyszeretetün
ket csökkentse.
4.
Zech: „A munkaiskola problémája és annak jelentősége
a vakok iskoláiban“ címen tartott előadásával a jelen kongresszust
jellegző kérdésének a tárgyalását vezette be. Szerinte a „munka
iskola“ csak egyik része az utóbbi tíz esztendőben felmerült peda
gógiai reformmozgalomnak. És hogy éppen a munkaiskola foglal
koztatja a pedagógiai világot különösképen, annak oka az, hogy
ez főképen a tanítás menetét érinti és különösen alkalmasnak
mutatkozik arra, hogy a tanítás eredményét szilárdabb alapokra
fektesse.
A munkaiskola eszméjének magja az, hogy a gyermekek
öntevékenységét az eddigieknél nagyobb mértékben az értelem fej
lesztés szolgálatába állítja, úgy, hogy a gyermekek motorikus erőit
és képességeit nagy mértékben igénybe veszi, ami által a szellemi
munkának az eddiginél szilárdabb megalapozását célozza.
Az ilyetén való foglalkoztatás megfelel a psychológia törvé
nyeinek, számol a gyermeki természettel és alkalmazkodik a jelen
kor általános munkásszelleméhez és munkabeosztásához.
A vakok tanításának kezdő fokán a gyermekek motorikus
erőinek nagy mértékben való igénybe vétele kényszerítő szükség,
mert a vakok iskolája kell hogy pótolja mindazt, amit a vak gyer
mekek az iskolaköteles kor előtt éppen a vakság következtében az
önképzés terén, a tevőleges játék és az őket környező dolgokkal
való foglalkozás hiányossága, avagy teljes lehetetlensége miatt az
épérzéküekkel szemben elmulasztottak. De a tanítás felső fokán a
cselekvő foglalkozás, illetve foglalkoztatás módszeréhez minél
gyakrabban való folyamodás, a valóságnak megfelelő szemléletek
nyújtása és a vakság által megokolt, a vakoknál oly gyakran tapasz
talható passiv magatartás ellensúlyozása céljából nemcsak tanácsos,
hanem föltétlenül szükséges is.
A tiflopedagógia eddigelé is szem előtt tartotta mindezeket,
de még nem kielégítő mértékben. Az alakító szemléidet bővíteni
kell, de különösen nagy gondot kell a dolgokkal való sokoldalú
foglalkozásra és részleteiben való érzékelésére és keletkeztetésére
fordítani. Ennek alapos és gyökeres keresztülvitelét csak a munka
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iskola biztosíthatja, amely iskola a tanítás külső alakjának : a mód
szeres eljárásnak az átalakulását teszi szükségessé.
A munkaiskolának a vakok intézeteiben való kiépítése Zech
szerint azonban megköveteli majd a következőket:
1. a tantervek revízióját,
2. a tanítási eljárásnak az alsó fokon való módosítását,
3. a tanszereknek részben való átalakítását, kicserélését.
Ezeknek szem előtt tartásával ajánlja a munkaiskola fölkarolását,
de a reform elsietését ki szeretné kerülni. Éppen azért legközelebbi
évek föladatául a munkaiskola elméleti kiépítését és a vakok okta
tóinak a munkaiskola módszerébe való bevezetését tűzi ki.
4. Müller: „Önkormányzat az intézeti nevelés megvilágításában“
című témáról értekezett. Témájának fejtegetésében abból az álta
lános és egyszerű nevelési végcélból indul ki: erkölcsös, vallásos
jellem. Ezt biztosítottnak akkor látja, ha a növendékek az igaznak
és jónak fölismerésére képesek és annak betartását és követelését
önmaguktól éppen úgy mint másoktól megkövetelik. Fejtegetései
ben az önkormányzat célját és lehetőségeit teszi vizsgálata tárgyává.
Úgy találja, hogy a vakok jellembeli fejlődése természetszerűen
kétszeresen is vehet rossz irányzatot. Mégpedig: a vakság miatti
folytonos gyámság miatt, másrészt pedig az életnek, a vak saját
szemléletei alapján való hiányos ismerete miatt. Ez a körülmény
a vak gyermek fejlődése korában a legnagyobb körültekintéssel
megválasztott nevelési eljárást követeli meg, s annak főfeltételét az
önkormányzatban látja.
Az önkormányzat követelményei: 1. Olyan életmód terem
tése, hogy a növendékek közösségben szabadon foglalkozhassanak
és abban saját belátásuk szerint nekik megfelelő tevékenységet
fejthessenek ki. 2. A vak gyermekek szabad foglalkozásának közép
pontját a játék kell, hogy képezze. 3. Úgy a fiúk, mint a lányok
az önkormányzati rendszerből kifolyólag bizalmi tisztségekkel ruházandók föl, ami a körültekintés, az önön és mások tulajdonának
kezelésében való lelkiismeretesség, a pontosság, a tisztaság és
rendszeretet gyakorlásában kitűnő szolgálatot tesz. Kívánatos azon
ban, hogy a növendékek minden önkormányzati ténykedésükben
a nevelő bizalma és szeretetteljes támogatásával találkozzanak.
4. A serdültebb korú gyermekek nevelési célja már nemcsak a
munkaszeretet ápolása, hanem minden tétlenség iránti gyűlöletnek
az erősítése kell, hogy legyen. Ezt pedig első sorban biztosíthatja
az egészséges továbbképzés és a nemes társasági szellem. Éppen
azért szükséges, hogy a növendékeket nemes összetartásra bűz-
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díísuk és az egymásiránti szoros barátságot ápoljuk, amit közös
munkálkodás és társas játékok biztosíthatnak leginkább. A növen
dékek összetartása csak úgy rejthet veszélyt magában, ha a gyer
mekek erkölcsi fölfogásának és közszellemének a tanulmányozását
és helyes irányban való fejlesztését elmulasztjuk.
Ezeknek a tanulmányozása és fejlesztése közben nem szabad
megütközni azon, ha a növendékek elöljáróiknak parancsaival s
ezeknek okaival foglalkoznak. Magyarázattal tartozunk nekik, mert
csak férfias nyíltságunk elégítheti ki az ébredő, a fejlődő önérze
tet és ennek nyilvánulása szükséges ahhoz, hogy helyes irányba
terelhessük. A növendékek önérzetének helyes irányban való fej
lesztése és az önkormányzati szabadság egyik alapföltételéhez tar
tozik a növendékeknek társaik fegyelmi ügyeinek vizsgálata és bírá
latába való befolyásjoga, amely jog gyakorlására a növendékek
kebeléből fegyelmi bizottság alakítása nemcsak megengedhető,
hanem kívánatos, szükséges.
A leánynövendékek éppen úgy, mint a fiúnövendékek, min
den közös ügybe és foglalkozásba bele vonandók.
Július 23-án. Ez a nap első sorban a testnevelés ügyének
volt szentelve. Koch kartárs, a dűreni intézet tantestületének tagja,
elméleti előadását a düreni intézet növendékeivel élőképekben
(előadása után) ilusztrálta. Koch „Az ifjúsági nevelésről a vakok
intézeteiben" című előadásában a nevelés célját így tűzi ki: ifjúsági
nevelés alatt mindazon eljárásokat értjük, amelyek által a növendé
keket jó kedélyú, testileg egészséges, munkaképes, egészséges
közszellem és istenfélelem, szülőföld és hazaszeretettől áthatott
emberekké képezni törekszünk.
Az ifjúsági testnevelésről fokozott mértékben való gondos
kodás azért is szükséges, mert a társadalmi viszonyok mindegyre
nagyobb erőt és energiát követelnek az élet fenntartásához.
Miután a jelenkor mindenben a hasznosat keresi, vagyis a
társadalmi berendezés a materializmus elvén áll, az élethivatás
fölfogásában könnyen ellaposodás állhat be, amely körülmény
erkölcsi veszélyeket rejt magában, amelyek csakis az ifjúság szel
lemi képzése által ellensúlyozhatok.
A legújabb kor fölfogása szerint az ifjúsági nevelés az ifjú
ság intenzív testi ápolását követeli, a mindennapi hygieniai rend
szabályok és különleges eljárások, úgy mint torna, úszás, játék és
kirándulások gyakorlása által. Ezeknek követése és alkalmazása
olyan legyen, hogy az ifjúságban az önbizalmat és elöljárói iránti
föltétien bizalmat erősítse, megszilárdítsa. E mellett azonban szigorú
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gond fordítandó az ifjúság intellektuális képzésére, hogy az igaz,
szép és nemes iiánti fogékonysága kellőképen kifejlesztessék.
Az előadás után mintegy élőképekben bemutatott dűreni
intézet a Koch kartárs előadásával való teljes összhangot, az elmé
let és gyakorlat legtökéletesebb harmóniáját mutatta be. A növen
dékek hatalmas kara minden kétséget kizáró módon bizonyságot
tett arról, hogy ezek a gyermekek érzékkel bírnak a szép iránt,
s hogy nem csak élvezni tudják a szépet, hanem alkotni is képe
sek. A fennen hangoztatott testnevelés itt valósággal remekelt.
A fiúk és lányok egyaránt a legtökéletesebb tornászati gyakorla
tokat mutatták be, az erő és szépség produktumaival gyönyörköd
tetvén a jelenlevőket. A gyermekek kivétel nélkül csak úgy duz
zadlak az erőtől és egészségtől. Ha akadtak a kongresszus tagjai
között olyanok, akik a hatalmas izomcsomók láttára is még kétel
kedtek a Koch előadása kapcsán hangoztatott nagyfokú edzésben,
azok saját szemükkel láthatták — a 14 fokos hőmérséklet dacára
is — hogy mily örömmel indulnak ezek a vak fiúk dobszóval a
Rur folyóhoz, hogy a didergők szeme láttára a legszebb fej- és
halálugrásokkal magokat a hullámok közzé vessék és a legszebb,
legkifogástalanabb úszásokat bemutassák.
Július 24-én. 7. Pajer (Hamburg) az első nyelvoktatást a
vakok iskoláiban fejtegeti. Fejtegetéseit a vak gyermek beszédének
fejlődésével vezeti be, mely szerint a vak gyermek beszédfejlődé
sét a haladás lassúsága, a tisztátalan artikulatió, a jelbeszéd teljes
kiesése, továbbá a szókép és tárgyképzetek hiányos kapcsolata
jellemzi. Ezekhez mérten a vakok iskoláinak első nyelvoktatásában
súlyt kell helyezni a hangképzésre, az eleven és minden oldalú
szemléleletre, a szó és íárgyképzeteknek helyes kapcsolására.
Úgy e fejtegetéseknek, mint az azt követő vitának lényege
az, hogy a nyelvoktatás terén elérkezett az ideje annak, hogy
szakítani kell a múlttal. Az élő nyelvet, nem pedig a nyelvtant
kell tanítani. Az élő nyelv az, amelynek tökéletes bírására a vak
nak fokozott szüksége van. Annak ismeretére pedig nem az elmé
let, a gramatika, hanem a gyakorlat, az élet vezethet csupán, azért
a nyelvoktatás alapját is az élet kell hogy képezze, ami pedig
csak egyedül a gyermekek élénk tevékenységéből, foglalkozásából,
munkájából és megfigyeléseiből indulhat ki helyesen.
8. Wagner (Prag) a statisztikai bizottság elnöke, a bizottság
legutóbbi három évi működéséről számol be. A bizottság működésénak alapján szerzett, eddigi tapasztalataiból folyólag azon meg
győződésének ad kifejezést, hogy még igen hosszú sora az éveknek
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el fog múlni addig, míg az egyes államok a népszámlálás alkal
mával a vakságra vonatkozó, nekünk szükséges adatokat össze
fogják gyűjteni. Eddig ennek a statisztikai hivatalok csak igen kis mér
tékben tettek eleget; a legnagyobb készséget Magyarország és
Poroszország részéről tapasztalta. Addig is, míg az egyes államok
részéről a szükséges adatok rendelkezésünkre fognak állani, a
vakok intézetei maguk is igen értékes munkát végezhetnek a sta
tisztikai adatok gyűjtése körűi, miért is kívánatosnak tartja, hogy
az egyes intézetek szemorvosai egységes témákat kövessenek, s
erre a célra a Klar-féle (Prag) intézet statisztikai táblázatát tartja
legjobbnak. Kéri a kongresszust, hogy legalább az összessített kimutatást készítsék el az egyes intézetek valamely világnyel
ven (német, francia vagy angol) és küldjék meg az ő címére a
statisztikai bizottságnak.
A vakság okainak megállapítására az alábbi táblázatot ajánlja.
Jelen táblázat a Klar-féle intézet adatait tartalmazza.
A v a k s á g okai

i. Veleszületett korcsképződmények:
1. a) A szemgolyó hiánya (Anophthalmus cong e n itis ) ....................................................
2. b) Veleszületett kisszeműség (Mikrophthalmus)
Külső szembetegségek:
K o l e r a ....................................................
Himlő (Variola).........................................
Vörheny (S c a rla tin a ).............................
Skrofulotikus gyuladás.............................
Újszülöttek gennyes szemgyuladása (Blen
norrhea neonatorum ).............................

Mennyi %-ban
ség kifejezve

i
6

0-602
3 614

11.

3. a)
4. b)
5. c)
6. d)
7. e)

Hl. A látóideg és a recehártya megbetegedése:
8. a) Idegsorvadás (Atrophia nervi optici) .
9. b) Agykéreklob miatti idegsorvadás (Meningitis)
10. c) Zöld hályog (Buphthalmus)
. . . .
11. d) Recehártyalob (Retinitis pigmentosa) .
12. e) Recehártya elfajzás...................................
13 f) Recehártya leválás (Ablatio retinae)
14 g) Nagyfokú rövidlátás (Myopia gravis).
Átvitel.

1 0-602
10 6024
4 2-410
18 10-844
21 12-652
33 19-880
8 4-819
2 1-205
10 6-024
2 1-205
1 0-602
3 1-807
120 72-2907o
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Mennyi "/o-ban
ség kifejezve

Áthozat.
IV. Sérülések:
15. a) Mindkét szem sérülése (Vulnus perforans)
16. b) Rokonszenves szemgyuladás (Ophthalmia
sympathica).........................................

4.
5.
7.
16.

120 72-290%
4
14

2-409
8-434

V. Meg nem határozható okok ( Causa ignota)
Összesen

28 16-867
166§ 100%

Ezek közül elháríthatok lehettek volna:
H i m l ő .....................................................
V örheny.....................................................
Újszülöttek gennyes szemgyuladása .
Rokonszenves szemgyuladás . . . .
Tehát nem föltétlenül vakságot okozó:

10 6-024
4 2-410
21 12-652
14 { 8-434
49 í 29-52%

b)
c)
e)
b)

(Vége köv.)

A vakok amerikai intézetei.
Pennsylvania.
Baltimore-Overlea,
(Maryland)
Irta: Séra Lajos.
(Folytatás.)

Az intézet nemes és magasztos munkáját dicsérik a sok közül
kikapott alábbi életrajzi adatok:
James Cary Walker elvégezve a baltimorei intézetet, 1905-ben
a virginiai (Richmond, Va.) teológiai szemináriumba lépett, ahol az
első tanulók egyike lett. Tanulmányait a new-yorki pontrendszer
segélyével folytatta. 1907-ben a baltimorei egyház prédikátora lett,
s 4 éve papi hivatala mellett a vakok műhelyében írás-olvasás
tanítással is foglalkozik.
Francis L. Smith 7 éves korában skarlát következtében meg
vakult és megsiketült. Később beszélő képességét elvesztette. 12
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éves korában a baltimorei intézetbe lépett, honnan a 8 évi kurzus
elvégzése után kilépett. Seprű készítésben ma nem múlja őt senki
fölül az egész államban. Amellett, hogy jól keres, takaros össze
get gyűjtött már az öreg napokra.
Mr. Henry Amrheim vak orgonista és a baltimorei intézet
zenetanára. 27 éve orgonistája az Uj Jeruzselem nevű német
templomnak.
Mr. William Mahlmeister fiatal gyermekéveiben vakult meg.
1889-ben a baltimorei intézetbe lépett, ahonnan 10 év után eltá
vozott.
Különös előszeretettel tanulta a phisikát s kilépése után elek
trotechnikus lett vaksága dacára. Ezenkívül a tengerészeti akadé
mia hangolója s ha kell kitűnő székfonó.
A baltimorei intézet nemcsak teljesen vakokat részesít okta
tásban, hanem olyanokat is, kik gyengelátásuk következtében a
látók iskolájában nem képesek boldogulni.
Henry C. Parkmann tisztelendő esete is ezek közül való.
1887-ben belépett az intézetbe, mert szemei a kiállott beteg
ségében nagyon meggyöngültek. 3 évig volt növendéke az isko
lának, mikor is látása annyira megjavult, hogy ismét folytathatta
rendesen a látó iskolai tanfolyamokat. Jelenleg a Szt. Tamás paró
kia rektora.
Pittsburg.
Az Allegheny hegyvidék merész kanyarulaíú útjain, rohanó
hegyi patakok hömpölygő vize mellett morzsoljuk a kilomé
tereket. Apróbb telepek maradnak mögöttünk, miközben meg-megszólal a mozdony vészsípja s gőzhangja, hogy jó eleve figyelmez
tesse az embereket a vasparipával utazó halálra !
Majd beérkezünk az acéltelepek szakadatlan sorfala közé. A
füst mind sűrűbbé válik s egész eltakarja az eget és a környéket,
amelyet a Bessemer-converterek és olvasztók vörös lángnyelvei
iparkodnak átvilágítani.
Ez a néhol szakadékokká összeszoruló sziklavölgy már az
„írón Toum“ (olv. ejron taun) elővárosa.
Ezrével füstölögnek itt Andrew Carnegienek, a miliárdos acél
királynak kohói és gyárai, ahol a vörös patakokban folyó izzó
vastömeg mellett mezittelen testtel izzadnak a legszegényebb
magyar robotosok is.
Végre megérkezünk az Allegheny és Monoghale által alko
tott földnyelven fekvő Pittsburgba.
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Messze a füstös várostól a Bayard Streeten foglal helyett
ÓV2 hold területen a kerítés nélküli s zöld folyondárral befuítatott
impozáns intézet.
Az intézet gazdag amerikai polgárok hagyományán épült fel
s nyilt meg 1890-ben, melynek évi költségvetése körülbelül
68.887'83 dollárt tesz ki.
180 növendéke közül 66 leány és 84 fiú akiknek évi elláiáa
fejenkint 350 dollárba kerül.
Tanszemélyzete 18 látóból és 3 vakból áll. A fiatal inté
zet könyvtára 1300 kötet dombornyomású könyvet számlál,
mely szabad rendelkezésére áll a nap bármely órájában a tanuló
ifjúságnak. Az intézet nemes célja a vakból itt is intelligens, edzett

munkabíró embert nevelni az élet számára s ezért a modern prak
tikus módszert követik.
A mi intézetünknél még csak hírből hallott cserkész-rendszer
megbecsülhetetlen eredményeit alig győzte dicsérni az intézet
érdemes igazgatója Mr. Thos. S. McAloney.
A fűvel takart atlétikai mező mellett sűrű egymásutánban
sorakoznak a vak gyermekek jól gondozott darabka kertecskéi,
hol szabad óráikban vidám tere-fere közben folyik a szorgos munka,
hogy az ő kertje legyen a legszebb.
Mint sok hasznos és célszerű dolgot, úgy ezt is irigyeltem
az amerikaiaktól, mert hiszen nálunk 228 növendéknek alig jut
8 lépés hosszú és 4 lépés széles „iskolai kert“-nek nevezett szűk
kis terület az intézet félreeső sarkában!
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A gyengénlátók a baromfitenyésztésben nyernek kiképzést.
A leányok a háztartástanból a főzést, ágyvetést, sikálásí, mosoga
tást, felszolgálást, mosást, seprést stb. tanulják. A fiúk a slöjdöt,
kefekötést, padlótörlő készítést, székfonást és hangolást sajátítják el.
Az intézet szépen felszerelt nyomdahelyiségérőí a vakok
nyomdáinál fogok bővebben megemlékezni.
írásra a pontrendszert, a ceruza-írást és az írógépet használ
ják, mely utóbbiból 12 drb. áll a tanulók rendelkezésére.
Számolásnál a Taylor-féle számtani táblán dolgoznak a vak
gyermekek. A potrerendszerü írásra az Angolországban is hasz
nált praktikus fatáblákon írnak, melyet — minthogy néhány darab
bal mi is rendelkezünk — nem ártana kipróbálni, úgyis mindig
panaszkodunk a mi gyönge wieni pléh tábláinkra! Az igazgatóság
megkeresésére megnyitják kapuikat a vakoknak különféle gyárak,
múzeumok, színházak stb., ahol a vakok ha nem is mindent, de
mégis sokat tanulhatnak.
A tanév közben nagy figyelmet fordítanak a kirándulásokra,
melyeknek hasznos eredményeit nem szükséges külön hangsúlyozni.
A testnevelésre — mint mindenütt Amerikában — itt is nagy
gondot fordítanak. A gyakorlatok kedvező időben a gyepes téren,
rossz időben a gazdagon felszerelt tornateremben végzik.
A növendékek kívánságára kora tavasszal a nagyobb tanulók
V^ö-kor lemennek a szabad atlétikai mezőre, ahol 45 perces tor
nászás után meleg, majd hideg tussal üdítik föl izzadt testüket
A tornacsarnok alatt lévő tágas uszodát különösen szombaton
veszi igénybe a vígan ficánkoló ifjúság, kik közül nem egy való
ságos mestere az úszásnak.
A leányok a vairást, gyöngy-munkát, horgolást és újabban a
jól bevált szövést tanulják. Kis gépeken nálunk is szőnek apróbb
munkákat vak leányaink, ennek azonban iparszerü jellege egyálta
lán nincs. Nem ártana, ha mi is megkisérelnök a nagy szövőgé
peken való gyárszerű munkát, melynek mi is tudnánk piacot
teremteni.
(Folyt, köv.)
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A latin nyelv tanítása különös tekintettel az
ideges iskolásgyermekre.
Irta: Ács Károly.
(Vége)

Griesbach és Th. Wannaud1) kísérleteket végeztek, hogy mely
tárgyak fárasztják ki legjobban a gyermek elméjét. Azt találták,
hogy a matematika, a görög és latin nyelv. A legkisebb fokú
elmefárasztó tárgyak a földrajz és a francia nyelv. Az is kitűnt
ezekből a kísérletekből, hogy a gimnáziumi tanulók agya jobban
megviselődik, mint a reáliskolaiaké. Ez a kísérleti tapasztalat súlyos
és döntő ok a latin nyelvnek az alsóbb osztályokban való taní
tása ellen.
jó, hogy nem keresi senki sem, hogy hány eleveneszű, életre
való gyermekben öljük el a tanuló kedvét, hányat teszünk idegessé,
az iskola betegévé. Persze, hogy így is megvagyunk valahogyan,
de hát ez a valahogyan való meglevés, ez a gyötrelmes tengődés
csak nem lehet a célja a nevelésnek ?
Ha a latin nyelvet a harmadik osztályban kezdjük tanítani,
az a kérdés támadhat, elérhetjük-e azt a célt, melyet a latin nyelv
tanításánál kitűztünk ? Igenis elérhetjük. Elérhetjük pedig úgy, ha
a latin nyelv tanítását minden mellékes dologtól, felesleges, sőt
káros cifraságtól megszabadítjuk. Én azt vélem, hogy a teljes gramatikai anyagot három év alatt, tehát a HL, IV. és V. osztályban
iól el lehet végezni.
Először is, mire a gyermek a 111, osztályba felkerül, körül
belül 13—15 éves korában, elméje a helyes módon végbe ment
előkészítés folytán megerősödött és az absztrak fogalmak befoga
dására, a logikai gondolkodásra alkalmassá vált. Ebben a korban
már nem kell félni, hogy az elme fejlődését kitérítjük természetes
pályájából, vagy hogy túlterheljük, megerőltetjük.
Azt az anyagot, melyet most az I. és II. osztályra terjesztünk
ki, a 111., tehát egy osztályban fel lehet dolgozni. Egyik-másik rend
hagyó igét — ezeknek a száma latinban úgy sem nagy — már
előzetesen alkalom adtán lehet tárgyalni. Az igék töveinek külön
való megtanítására nincsen semmi szükség, mert a tanulót már az
igeragozás tanításakor rászoktatjuk az igék összes töveinek elmon
dására.
') La fatigue intellectuelle. 1896.
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A mondaltant pedig a két hátralévő osztályban, a IV. és V.ben megtaníthatjuk, hiszen ezt eddig is két évig tanulták. Azután
ebben a korban könnyebben is megbirkózik már a mondattannal.
A latin nyelv tanításánál, mint minden más nyelvénél, a főcél
nak a nyelv megtanulásának kell lennie. Azért a nyelvtan lehető
legegyszerűbb legyen. Csak a gerincét kell tanítani. Ezt a gerin
cet az írók olvasása alkalmával lassanként testté ki lehet bőviteni.
Olyan nyelvtan kell, mely egyenesen kitérés nélkül halad célja
felé: a nyelv megértésére. Nem szabad tehát a tudományos nyel
vészetből semmit sem belecsenni. Ennek az iskolában nincs helye.
Mire való teszem az, ami még sok nyelvkönyvnek a szokása,
hogy a főnevek nominativuszának alakulását nyelvtörténetileg tár
gyalja. Az ilyesmi csak zavarja a tanítást.
Leghelyesebbnek Ítélem a nyelvtannak olyan beosztását, ami
lyen némely modern nyelvet tanító nyelvkönyvé, a németeknél pl.
O. Boerner íéie, nálunk a Chovancsák-Bartos-fé\e francia nyelvkönyvé.
Miért ne lehetne a latin nyelvet is ilyen módszer szerint tanítani?
Azért a tanítás mit sem veszítene alaposságából; könnyűségében,
elevenségében csak nyerne. A nyelvtani szabályoknak, kiváltképen
az alaktaniaknak az olvasmányokból keresgélés útján való összeállítgatása időrabló, fárasztó és a cél elérését csak hátráltató munka.
Ezt a munkát a gramatikusok már elvégezték számunkra.
Azt mondjak, hogy az elmefejlesztő dolog, sőt sokan éppen
ebből a célból kívánják taníttatni a klasszikus nyelveket és hivat
koznak az amerikaiak példájára. Azt nem érem fel ésszel, hogy az
elmét más tárgyakkal pl. a matematikával, a fizikával, geométriával
stb. miért nem lehetne gyakoroltatni, művelni. Abban pedig iga
zán Tamás vagyok, hogy az amerikaiak óriási gazdasági hatalmá
nak ez lett volna a megteremtője. A nyelvtannak, fökép az alak
tannak főbb szabályait minden teketóriázás, kerülgetés nélkül mind
járt meg kell tanultatni, azután olvasmányi példákkal megerő
síteni.
Ezért az olvasmányoknak szorosan egybe kell függniök a
szabályokkal. Olyanok legyenek tehát az olvasmányok, melyek
egyenesen ezt a célt szolgálják. Lehetőleg olyanok legyenek az
olvasmány mondatai, hogy csak az éppen tárgyalt szabályoknak
feleljenek meg; olyan mondat ne legyen az olvasmányban, melyet
a gyermek csak később tanulandó szabályok révén érthet meg.
Haladjon az olvasmány a nyelvtani szabályok elsajátítása tekin
tetében Iépésről-lépésre, fokról-fokra, teljes párhuzamosságban a
tárgyalt szabályokkal.
M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia ,

J.6
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Az olvasmányok anyagát a gyermek ismeretének, tapaszta
latának köréből kell szedni, vagyis olyan tárgyakat, dolgokat jele
neteket foglaljanak magukban, amikről a gyermeknek tiszta szem
léletei és képzetei vannak, hogy azok belső tartalmát, ha nyelvileg
már megértette, minden magyarázgatás nélkül azonnal felfoghassa.
Ilyen tárgyak, dolgok, jelenetek lehetnek: az iskolai, családi, ter
mészeti élet egyszerűbb megnyilvánulásai; az évszakok, erdő,
mező, folyó, mezei munka; a test részei; az érzékszervek és mű
ködésűk leírása stb. Ezeket a latin írók szóanyagából és kifejezé
seiből a fentebb említett követelményeknek megfelelően meg lehet
szerkeszteni.
Teszem a mezei életre vonatkozó dolgokra jó anyagot szol
gáltat Vergilius Georgicon-ja, Ciceró De senectute-ja, Columelle De
re rustica-ja; az érzékszervekre és működésükre Ciceró De natura
deorum 11. könyvének 57—60. fejezetei, amelyek különben bővel
kednek a természet jelenségeihez tartozó dolgokban. Nagy elő
nye az ilyen olvasmányoknak az is, hogy szavaik konkrétek, a
mindennapi életre vonatkozók, tehát könnyen megjegyezhetek és
a szókincsnek természetes és rendszeres alapját vethetik meg. Az
eddigi tanításnál a gyermek tapasztalati körétől messzeeső, állami
és hadi életre vonatkozó szavak és kifejezések túlontúl nagy mér
tékben szerepelnek már az I. és 11. osztályban is. Nem volna rossz
a Dent-ié\e olvasókönyv sem könnyű olvasmányainál fogva, mert
a könnyebb szerkezetből a nehezebbre való fokozatos átmenés
elég következetes, Ám ennek is az a hibája, hogy sok benne a
gyermek tapasztalatszerezte képzeteivel ellenkező, a múlt római
történetből vett tárgy és kelleténél nagyobb helyet foglalnak el
benne a hadi és harci dolgok.
A IV. és V. (a mostani 111. és IV.) osztályba való olvasmá
nyoknak is olyanoknak kell leniök, hogy tartalmukat könnyen meg
érthesse a gyermek. Tehát nem Nepost, Caesart, Curtiust kell
olvastatni. Ezek mint olyan írók, akik a gyermeki tapasztalat köré
ből eltérő, megértő képességét meghaladó dolgokról írtak. Bonyo
lult politikai, hadi és stratégiai leírások vannak bennük, amiket a
, gyermek csak zavarosan ért meg, ha ugyan egyáltalában megérti.
Hiszen a jelen élet politikai, hadi, törvénykezési, közigazgatási
viszonyaival sincs a gyermek még tisztában, pedig ezeket inkább
volna alkalma közvetlen tapasztalatból megismerni. Persze, hogy
azokat sem ismeri, mert ezek megértésére még nem érett meg
az esze eléggé.
Akik azt állítják, hogy a görög s római élet politikai és hadi
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viszonyai egyszerűbbek, könnyen áttekinthetők, azok azt csak úgy
mondják. Mikor Caesart olvastatjuk, ez olyan dolog, mintha mondjuk
a német iskolában a gyerekekkel a vezérkarnak az 1870-iki háború
ról kiadott munkáját olvastatnók. Vagy ezért kell olvastatni Caesart,
hogy a gyermek rajta tanulja be az orátió obliquât? Különben
nyelve sem olyan egyszerű, amilyennek az első látásra tetszik. De
Nepos-é sem. Nepos meg amúgy is gyönge és gyatra író; szinte
érezni a vergődését és kínlódását, míg egy egy nagyobb monda
tát megírja.
Cartius sem ír valami szép világosan és egyszerűen. Mon
datai hellyel-közel a retori hatásvadászásnak és a kiszámított
körmönfontságnak igazi mutogatni való példányai. Mind a három
íróban majdnem mindig csak háborúról, csatákról olvas a gyer
mek, mintha a görögök és rómaiak egész élete csupa háborús
kodásban telt volna el és egyéb dolguk sem lett volna, minthogy
egymást későn-korán öldössék, kaszabolják. És még ha a harci
leírások egyszerűk volnának ! Hisz akárhányszor még azok sem
értik meg, akiknek ezeknek a megmagyarázása a kenyerük. Hogy
értse meg aztán a gyermek, aki még sohasem látott harcot.
Egyáltalában az a baj, hogy a gyermek most leginkább olyan
dolgokat olvas, amit saját tapasztalatából, saját szemléletéből soha
sem látott és ismerhetett meg: bonyadalmas politikai, jogi, tör
vénykezési, hadászati viszonyokat, melyeknek szövevényes útvesz
tőjében — pláne ha azok még azonfelül a jmultból valók —
tapasztalatlan esze egészen megzavarodik.
És az egyik legnagyobb akadálya a latin nyelv megtanulá
sának. Ezeknek a dolgoknak a magyarázására rendkívül sok időt
fecsérelünk el, minden haszon nélkül, mert majdnem semmi sem
marad meg belőle a gyermek fejében. Ha ilyesmivel nem gyötör
nék a gyermek agyát és nem vesztegetnők el hiába az időt, sok
kal többet olvashatnánk és ezért gyorsabban és biztosabban megtaníthatnók magát a nyelvet.
Nem volna helyesebb és célszerűbb, ha olyan olvasókönyvet
szerkesztenénk, melyben egyszerű, a természetnek, a társas- és
mindennapi életnek köréből való dolgok vannak? Ezeket a dol
gokat a gyermek könnyen megérti, mert most is lát és hall ilye
neket úton-útfélen. Hogy csak egy-két példát említsek, P/autus
Poenulásában (Ili. fölv. 790 —861 ad. Fleck.) a szakács és Ballio
közötti párbeszédet, ha egy csekély kis változtatással a Ciceró kora
beli nyelvre átírjuk, milyen könnyen megérti a gyermek.
Ez a párbeszéd a mindennapos életből való jelenet. A sza16*
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kács művészetének nagyokat mondó feldicsérésével a gyermeket
vidámságra derítené. Nyelve, lévén az a társalgás nyelve, tőről
metszett, természetes, mondatszerkezete egyszerű, szinte áttetszőén
világos. Avagy Plinius levelei. Plinius leveleiben bővében lehet
válogatni az érdekesebbnél érdekesebb és jobbnál szebb leírásá
ban a császárok korabeli társas életnek, természeti szépségeknek,
tájaknak, nyári lakoknak sib. Csak kettőre utalok m ost: a IX. könyv
VI. levelére. A lóversenyeket írja le benne, melyeknek frappáns
hasonlatosságuk van korunkéihoz. Szintén a IX. könyvből (XXXIII. I.)
az a keresetlen bájossággá! megírt tengerparti jelenet, amikor egy
delfin egy fiút a hátára vesz és ides-tova úszkál vele.
Ezek a levelek könnyed szerkezetükkel, gondos csiszoltságukkal amúgy is kiválóan alkalmasak a kurzív olvastatásra. Tár
gyi magyarázat meg igazán nem sok kell hozzájuk. Milyen szem
léltető plasztikussággal jeleníti meg Apulieus a Metamoi phoseonjának egyik fejezetében a csepűrágónak kardnyelő és egyéb ilyen
produktióit. De miért ne lehetne az efféle olvasókönyvbe a keresz
tény írókból is néhány fejezetet bevenni. Elég egyszerű és klaszszikus tisztaságú nyelven beszéli el Sulpicius Sewerus Chroniconjában a bibliai történeteket. Ezeket a gyermek úgy is ismeri.
Nem kapják-e meg a gyermek fogékony lelkét Szent Ágoston
Confessioneseinek azok a részei, melyekben nincsenek elmélkedé
sek, hanem változatos és mozgalmas, lelki emotiókban gazdag
életének történetét adják elő. Liviusból, Ciceróból és még más írók
ból is lehet ilyen fajta olvasmányokat kiszedegetni.
Jó átmenet volna az ilyen módra megszerkesztett olvasó
könyv a VI., VII., Vili. osztályban olvasandó írókhoz. Csakhogy
ezek megválogatásánál is nagyobb szerepet kell juttatni a kultu
rális dolgoknak.
Más kánonját kell megszabni az olvasandó íróknak, akkor
majd többet lehet olvasni három év alatt, mint most öt év alatt.
Nem szabadna Ht se annyi hadi és politikai vonatkozású dolgot
olvastatni. Mert ez csak fikció, hogy ezekből ismerheti meg a római
birodalom fejlődését és világuralmának kialakulását. Ehhez más
egyéb is kell. Alapos gazdasági, jogi és szociológiai tudás és tör
ténelmi evolúciónak filozófiai felfogása és intuíciója.
Megtömhetjük a gyermek fejét egy csomó névvel és adattal,
de ez nem lesz sohasem eleven megértése a római nép történe
tének és életének. De ezt úgy is csak későbbi, tapasztaltabb korá
ban érheti el az ifjú, már amelyikben lassanként kifejlődik a tör
téneti kutatás iránt való hajlam és érzék.
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A középiskolában elégedjünk meg annyival, hogy megvet
jük az alapját a latin nyelvi tudásnak és a római kultúra megérté
sének azoknak az ifjaknak a számára, akiknek hivatásukban a latin
nyelvre szükségük lesz.

A cselekvő-szem lélet.
Ir ta : S z o b o to v s z k y Is tv á n .

11 .
Múltkori cikkemben némileg rámutattam azokra a feltűnő
hibákra, melyek a jelenben érvényesülő kézügyesség tanításánál
felmerülnek. Végkövetkeztetésemben oda jutottam, ahol a felszínen
levő határozatlan irány a céllal, vagy helyesebben az eszközzel:
a nevelés-tanítás modern eszközével találkozik. A slöjd ily érte
lemben tehát szintén a tanuló eszközévé válik, melyet a cselekvő
szemlélet gyűjtő fogalmába iktattunk. Minthogy ezentúl nem a
kézügyességről, hanem a cselekvő-szemléletről esik szó: kérdés,
hogy milyen szempontok szerint kell tárgyalnunk a cselekvő-szem
léletet? Újabban azonban a „szemlélet“ fogalma ellen kifogásokat
emelnek. Mert a „szemlélet“ fogalma még abból a korból szárma
zik, amikor ugyanis csak a szem érvényesült az iskolában. Innen
eredt a fogalom is. A szemlélet helyett inkább az »érzékelés«
fogalmát kellett volna használnom, de nem teszem, mert az érzé
kelés fogalma sem fedi teljesen azt, amit a nevelés-tanítás, az
önkifejtés követel. Ha tehát nem tudunk egy jobb, világosabb,
megfelelőbb fogalmat adni a dolognak, inkább maradjunk a réginél.
Visszatérve a cselekvő-szemlélet fogalmára, kérdéseire: elő
ször boncolás alá kell vennünk magát a fogalmat, lényegét; továbbá
nevelő értékét; a forrást, melyből a cselekvő-szemlélet táplálkozik
s végül néhány módszeres példát bizonyos tanítási tárgyak köréből.
Találkozunk általános és speciális, tehát tanítási körünkbe
vágó vonatkozásokkal, részletekkel, melyek szoros összefüggésben
vannak egymással. Nem szabad őket elszigetelve tárgyalnunk.
A cselekvő szemlélet a tanuló öntevékenységén, önkifejtésén
alapul. Az önkifejtés eszerint egyéni, de minthogy minden tanuló
nak kell öntevékenykednie, az önkifejtések egymásra való hatásá
ból bizonyos kölcsönösségek, összefüggések, tehát szociális kap
csok keletkeznek.
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Beszélhetünk tehát: az egyéni és a közcselekvő-szemléletről.
Az, amit a tanuló munkája, avagy a munkafelosztás felszínre
vet, a tanuló érzékelése körébe esik, hogy ilyentén szellemét táp
lálhassa s nemesbíthesse, A fizikai, fiziológiai munka kontaktusban
van a szellemi munkával, helyesebben az idegmunkával s viszont.
Ebből röviden az derült ki, hogy a cselekvő-szemlélet nemcsak
a kéz munkáját zárja körébe, hanem minden mozgási, változást,
cselekvést, stb. mely a tanuló ismereteinek, tudásának gyarapítására,
nemesbítésére szolgál. Így lesz a cselekvő-szemlélet a tanuló gya
korlati és elméleti ismereteinek, tudásának az eszköze, mely által
különböző ismeret-tudás források fakadnak. Ennél a műveletnél a
pedagógus csak irányító, vezető szerepet játszik.
A régi iskola a szellem és a passzivitás iskolája volt, ahol a
gyermek öntevékenysége háttérbe szorult. A modern iskola a reális
világból indul; kapcsokat, vonatkozásokat keres, hogy a tanítási
tárgyakat egy közös mezőre terelhesse, egymással összefűzhesse.
Ezzel megteremti a lelki tartalom összhangját. Eléri azt, hogy a
tanuló minden ismeretét a maga helyén és idején kellően érté
kesítheti.
A cselekvő-szemlélet főelve abban nyilvánul, hogy a gondo
lat összhangban legyen a cselekvéssel, az izmok munkájával.
Jelenleg még úgy áll a dolog, hogy az iskolában szerzett isme
retek pusztán csak az agynak, a központi idegrendszernek szól
nak, nem állnak arányban a köznapi idegrendszer és az izom
munka ritmusával. Ezt állíthatjuk a siketnémák jelenlegi nevelés
tanításáról is. Mert a pad, melybe a siketnémát tanítás tanulás köz
ben beleszorítjuk, a régi, letűnt korok maradványa, amikor ugyanis
a legfőbb kivánalom az írva-olvasás és az egyes szellemi tudo
mányok művelésére irányult.
A cselekvő-szemlélet fogalma magában zárja azt, hogy az
iskola ne legyen zárt, érintetlen terület, hanem a szociális élet
fejlődésének áramlásai szabadon nyilvánuljanak benne. Egyszóval
az iskola alkalmazkodjék a fejlődő étet oldalaihoz, változataihoz.
Lehetőleg olyan suggestiói legyenek, mint a szociális életben.
A szociális életben megnyilvánuló cselekvés az iskolai cselekvő
szemléletnek a forrása. Ha már most siketnéma intézeteink beléletét, módszerét, szervezetét vizsgáljuk, arra a tapasztalatra jutunk,
hogy a jelzettek még messze vannak az imént hangoztatott kívá
nalmaktól. Ezt a hibát nemcsak a szoros értelemben vett hangbeszédtanítás, hanem más tanítási tárgyak tanítása is megérzi.
Kevés az önállóság, az eredetiség, az önkifejtés. Már pedig mint
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bármely egyén, azonképpen a siketnéma is a szociális élet szem
pontjából annyit ér, amennyi a benne rejlő eredetiség, önállóság.
A cselekvő szemlélet a tanuló minden érzékét foglalkoztatja. Bő
teret nyújt az izomérzésnek, mely a siketnémák oktatásánál meg
becsülhetetlen értékű. Biztosítéka az önfegyelmezésnek s az
önelemzésnek.
Ezek után szükségessé válik a cselekvő-szemlélet nevelő
értékének a megállapítása. A cselekvő-szemlélet nevelő értéke
különösen két tényezőben nyilvánul meg: A kéz által felszínre
hozott tényezőkben s azokban a cselekvésekben, melyek a szoci
ális, vagyis helyesebben a környezeti alkalmazkodásban lelik jogo
sultságukat. Szóljunk eleve az elsőről. T. i. azokról a szerepekről,
melyeket a kéz munkája végez. Ne tévesszük össze ezt a munkát
a mostani slöjdtanításnál véghezvitt munkával. Tudomást szerez
tünk arról, hogy a kéz munkájának két tábora van. Az egyik
mellette, a másik ellene kolduskodik.
A két tábor eddigelé még nem tudott érvényt szerezni, mert
mindakettő szélsőségekben csapong. Az egyik az u. n. műhely
gyakorlatnak a híve, a másik teljesen mellőzni kívánja a kéz mun
káját. Az előbbiről már röviden szóltunk. Hátra van még az utóbbi
állításnak a megdöntése.
Azok, akik a kéz munkája ellen kardoskodnak, fölöslegesnek
tartják a munkát. Nézetük szerint ma már az izomerő, a kézierő
helyét hovatovább: a gőz, a villám, a víz stb. erő pótolja, melye
ket a technika újabb-újabb vívmánya rabigába hajt. Továbbá két
ségtelen, hogy a gép, a dinamó stb. gyorsabb, esetleg pontosabb
munkát végez, mint az emberi munka. Első pillanatra olybá tűnik
a dolog, mintha az ellenzők malmára hajtanók a vizet. Ámde
mélyebb gondolkodásunk más alapból, gyökérből indul ki.
Kérdés tárgyát tehát képezi, vájjon mire való a kéz mun
kája, vagyis a cselekvő-szemlélet? Mindjárt a fejtegetés elején ki
kell jelentenünk, hogy a cselekvő-szemléletnek két nagyobbkörü
értéke van. Nevezetesen: a szervezetművelő és a szellemművelő
értéke. Lássuk eleve az elsőt! Tudjuk, hogy mindaz, amit parlagon
hagyunk: gyengül, satnyul. Ez rávonatkozik a tanuló szervezetére
is. A siketnémák zöme gyenge, petyhüdt szervezette! bír. Itt tehát
azok a műveletek, melyek a szervezet edzésére, erősítésére stb.
irányulnak, náluk különösebb méltánylást s figyelmet érdemelnek.
A torna, mely intézeteinkben ezidő szerint érvényesül, egymaga
nem elégséges az ésszerű testi nevelés keresztülvitelére. Ezen a
bajon a cselekvő szemlélet igyekszik segíteni. Módot, alkalmat
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nyújt arra, hogy ne csak a szellemi erő, hanem az izomerő is
kellően gyarapodjék.
A szervezet eddigi passzív munkáját az aktivitás területére
viszi. A sikeínéma lerázza magáról a tétlenség tényezőit s teret
enged izommunkájának.
Áttérhetünk a második értékre: az észművelő értékre. A cse
lekvő-szemlélet belehatol a tárgyak, jelenségek stb. titkaiba. Pon
tosabbá, világosabbá, részletezőbbé teszi a szemlélet az érzékletet.
Tehát küzd a különböző látszatok, tévedések, botlások ellen. Meg
mutatja a tények és értékek világát. Alkalmazkodik a fejlődés vál
tozataihoz. Utat nyit a jövő számára. A mostani iskola bűne, hogy
a tanuló nem tudja a látszatot a valóságtól, a ténytől megkülön
böztetni. Nem tud e kettő között éles határt vonni. Olyannak érté
keli a világot, mint aminőnek látszik.
Pedig a világ más, mint aminőnek látszik. Lám az éjjeli
sötétségben tündöklő csillagok egytől egyig szépek. Közeiről
pedig piszkos sártekék.
Ha nem ismerjük a tények és értékek világát, nem is tudjuk
kellően kiaknázni, szükségleteink fedezésére fordítani. A tények
pontos megállapítására csak a cselekvő szemlélet vezet, mely a
tanuló érdeklődése szerint vizsgálja, elemzi a tárgyak, jelenségek
alkatelemeit, sajátságait. Kiemeli a különbséget, a hasonlóságot és
az azonosságot. Ezzel gátat vet az u. n. homogén érzeteknek.
Hogy a siketnémák között jelenleg kevés a feltaláló, felfedező elme,
az intézetnek róható fel bűnül, mely az önálló, a határozott egyé
nek helyett: tucat, átlag, határozatlan egyéneket nevel. A cselekvő
szemlélet megállapítja a tárgy, jelenség tényét: okát, okozatát,
mely az értékelés szempontjából múlhatatlanul szükséges.
Tehát a tények értékét csak akkor bízzuk rá a gőz, villám,
víz erőre, ha előzőleg &cselekvő szemlélet tűzpróbáján bocsájtottuk
át. Íme kisebb körvonalakban a különbség, amely a kézügyesség,
a cselekvő szemlélet és a gép munkaköre között forog. Nem azért
foglalkoztatjuk a kezet, hogy a gépet mellőzzük, hanem azért,
hogy a gépnek anyagot nyújthassunk. Eszerint a kézügyességet
korántsem az anyag feldolgozásáért, hanem az anyag értékének
megállapításáért űzzük. Hisz köztudomású, hogy a kisipar, mely
jobbára a kéz munkáján alapul, nem tud lépést tartani a gyáripar
ral, mely a gőz, villany erőnek hódol. Éppen ezért a kisipar idő
vel gyáriparrá integrálódik. A kisipar sorsa a gyáripar fellendülé
sétől függ. A gyárak terjedése menthetetlenül felszívja a műhelyt
Miért? Egyszerűen azért, mert a gyár tökéletesebb, specializáltabb
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s gyorsabb eszközökkel dolgozik, mi főleg a mai fokozódó divat
igények szempontjából nagy jelentőséggel bír. A kisiparosok meszsze mögötte ballagnak a gyáriparnak. Árúcikkeik nem oly kelendők
mint a nagyiparé. Munkájuk inkább tarlózás, mint aratás. Minden
iskolának, de főleg a siketnéma intézetnek ezzel számolnia kell.
Ne a múltat, hanem a jelent és a jövőt nézze. Erre alapítsa a
tanuló gyakorlati érzékét, illetve annak fejlesztését.
A kisipar területén élő siketnémák megélhetése hovatovább
feszültebbé válik. Mindez arra mutat, hogy itt kevés a tehetség,
a felfeáező, feltaláló elme.
Régi, konzervatív nyomokon haladnak. Vájjon mi ennek az
oka? Főleg az, hogy nem volt alkalmuk, módjuk a bennük össz
pontosuló tehetségeket, képességeket kellően kiművelni.
Mert hisz, mint már jeleztük, a cselekvő-szemlélet az agy
munkáját az izmok munkájával kapcsolja össze. így a cselekvő
szemlélet csak eszköz arra, hogy a siketnéma a benne rejlő teremtő,
alkotó tevékenységet táplálja, növelje. Jelenleg egyoláalú a műve
let, mert csak azok az ismeretek, tudások társulnak az izommunka
ritmusával, melyek a tanult slöjddel társulnak, míg ellenben más
ismeretek, így többek között az osztályban nyújtott ismeretek ennek
keretein kívül maradnak. A cselekvő szemlélet, mini látni való, oly
egyént nevel a siketnémából, aki lépést tud tartani a fejlődéssel.
Nem lesz közönséges, tucat, átlag ember, hanem olyan, aki a leg
nagyobb versengés közepette is megállja a sarat. Ma már előre
látó, számító s következtetni tudó egyénekre van szükség. Csak
azok tudnak az életben boldogulni, a többi elmarad, elesik.
Ne elégedjünk meg pusztán azzal, hogy a siketnéma közön
séges iparos, avagy esetleg gyárimunkás legyen, aki valóságos
rabszolgája a gépnek, automatikus munkát végez, ahol a tehetség
elsatnyul, elcsenevészedik; hanem törekedjünk a nemesebb célok
felé is. A néma munkája ne legyen kisebb értékű épérzékű vetélytársánál. Ott legyen, ahol a versengés, a haladás diadalokat és
győzedelmeket arat.
(Folyt, kőv.)
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A némák megszólaltatása vagyis a siketnémák
beszédtanításának kezdete.*)
Irta: Bárczi Gusztáv.

Hogy mit jelent a sikeínérna-oktatás számára ez az új és
hézagpótló munka, azt talán mi kezdők érezzük a legjobban.
A siketnémák oktatását, különösen az I. osztály tanítását, nem
lehet keretek, meghatározott formák és elvek sáncai közé rekeszteni.
Én előttem úgy tűnik föl az 1. osztály oktatása, mint a sima
tenger végtelen tükre, amelyen az avatatlan szem nem veszi észre
a felszínből kiemelkedő hajót, de az arra hivatottabb nemcsak
meglátja, de meg is érzi.
Azt hallottam, azt tanultam, s meg is vagyok róla győződve,
hogy az 1. osztály eredményes tanítása sok tanulmányt, nagy tapasz
talatot és óriási körültekintést kíván. Most már ha nékem, kezdő
embernek I. osztályt kell vezetnem, hol veszem azt a tapasztalatot,
tudást és körültekintést ?
Az alapot az oktatáshoz ugyan megkapom a képzőn, tapasz
talatot is szerzek hospitálásaim alkalmával, de érzem, hogy ez
mind nem elég ahhoz, hogy I. osztályba kerülve, ezek alapján
olyan eredményes munkát tudjak produkálni, mint sok tapasztalat
tal bíró kollégám.
Ezért vagyok én háíás Borbély igazgató úrnak mint szerző
nek, hogy tapasztalatait, tudását, lelkét nékem is kölcsön adta,
hogy munkájával közkinccsé tette azt a nagy lelki tartalmat, amely
— bízva hiszem — a magyar siketnéma-oktatás határozott fejlő
dését fogja előmozdítani. „A némák megszólaltatása“ két kötetben
jelent meg. Az egyik kötet a tanárnak, a másik a tanítványnak szól.
Nézzük csak az elsőt.
Az „Elüljáró beszéd“ alatt találjuk a munka alapgondolatát.
Itt tudjuk meg, hogy e kis könyv nemcsak nekünk, de más tan
ügyi embereknek íródott. (Én annyira „önző“ vagyok, hogy job
ban szerettem volna, ha tisztán nekünk íródott volna!)
A következő fejezetben Simon Antalról, az írva-olvasás és a
hangoztató módszer fejlődéséről találunk jegyzeteket. E fejezet
végén említi fel a szerző a megjelent és meg nem jelent magyar
siketnéma abc-ket, amelyek közül azonban jelenleg egy sincs
forgalomban.
) Borbély Sándornak a siketnéma intézetek I. osztályai számára enge
délyezett tankönyve.
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„E képes abc alapgondolatá“-bán három szempont szerint
van összegezve a közreadás eszméje.
„Egy tartozásomat is óhajtottam leróni a magyar siketnémaoktatásnak — Írja a szerző — t. i. hogy a 11.—111. osztály szá
mára írt, s már megjelent Beszédtanítási vezérkönyvemnek kez
dete is legyen.“
1. Tapasztalata szerint nagy volt a hézag az I. osztály vége
és a II. osztály kezdete között. Ezt a hézagot vélte a szerző az
abc közrebocsájtásával áthidalni, azon gondolattal, hogy abc-és
könyve felhasználásával az 1. oszt. anyaga és taneredménye fokoz
ható lesz. „Mintha nem lett volna meg eddigi eljárásunkban a kellő
fokozatosság.“ — A fokozatosság és ismétlés elvét összekapcsolva
a gyakorlatban akként valósítottam meg, hogy a kiejtendő és
leírandó hangokra, szókra, szólamokra több fokozatot csináltam,
s ugyanekkor egyszersmind jogcímet találtam és adtam az ismét
lésre is — írja a szerző, de mintha azt látnám, hogy ezzel azután
az anyag oly terjedelme halmozódott össze, melyet 15 vegyeské
pességű növendékkel feldolgozni talán. . . . lehetetlen (én csak
gondolom!)
2. „Jobbat szándékoztam adni az eddigieknél. Ezért alkal
maztam a képeket is.“ Legyen szabad nékem ennél a pontnál
szerény, de őszinte véleményemet és észrevételemet megmondani.
Én ezt az abc-és könyvet t. i. a képeiért vártam elsősorban és
azokban csalódtam a legjobban.
En azokat afféle „Faragó képekének, illetve rajzoknak gongoltam, t. i. kontuia és semmi egyéb.
A gyermek — köztudomás szerint — soha sem rajzol rész
letet, csak konturát. Ha a részlelet nem rajzolja le, valószínű
leg nem érdekli, nem látja, nem törődik vele. Most már kérdhe
tem, nem fölösleges munka-e a tárgyképek aprólékos kidolgozása,
amikor a kontura jobban tetszik a gyermeknek? Miért nincsenek
ebben az abc-és könyvben művészi képek helyett művészi gyer
mekrajzok ?
3. Harmadik alapgondolata, a szerző szavaival élve »hogy mel
léje, de külön kötetben módszertani utasításokat, gyakorlati taná
csokat is illesszek.«
Ezért ez úton fejezem ki hálás köszönetem.
„i4 siketnémák taníthatósága“ úgy vettem észre inkább a
„más tanügyiekének szól; történelmi, didaktikai utalásokat találunk
benne. Hasonlóképen a következő: Hogyan tanítható meg a siketsége miatti néma beszélni“ c. fejezet is.
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„Szoktatás és készület a tanításhoz“ c. fejezettel kezdődik
a módszertani utasítások és tanácsok láncolata, melynek áttanul
mányozása után érzi az ember, hogy a siketnémákkal is ha lassan
jár az ember, tovább ér!
Az egyes hibás ejtésű hangok javítására is találunk tanácso
kat, ezeknél látszik azután legjobban, hogy a siketnéma oktatást
nem lehet megszabott korlátok közé ékelni.
»Az egyes hangok képzési módja« c. fejezet fonetikai és gya
korlati részletezése az egyes kifejlesztendő beszédbeli hangoknak,
részletezve a karakterisztikusabb hibákkal és azok javításmódjával.
A gyakorlati rész két főfejezetre oszlik.
1. Hangtani anyag.
II. Szótani és mondattani anyag.
Az I. fejezet 4 szakaszra van osztva, így: 1. A kis írott
betűk és az ezekkel alkotott szók.
2. A kis írott és nyomtatott betűk és az ezekkel alkotott szók.
3. A nagy Írott és nyomtatott betűk és az ezekkel alkotott szók,
4. Hangnyújtások, hangkettőzések, hangtorlódások, hosszabb
szók és szólamok.
A 11. fejezet a szerző által összeállított nyelvalaktani füzetek
mintájára az I. osztály anyagát szótanilag csoportosítja s így az
valamelyes nyelvalaktan és szótár benyomását teszi.
Az abc-ben 450—460 fogalomszó van felvéve, s mintegy
140 képpel illusztrálva.
Amikor az abc ismertetésének „Amen“-jéhez érek, s az én
tapasztalatom, tudásom segítségül hívom, szerényen kérdem a
szerzőtől, vájjon nem kell-e attól tartanunk, hogy idővel kötelező
anyagként kell majd megtanítanunk e 460 fogalomszavat? 15 vegyes
képességű növendék mellett igen-igen nehezen teljesíthető kivá
nalom lenne.

Tankönyveinkről.
Irta: É ltes n á ty á s.

A minisztérium elrendelte, hogy minden tanév végén be kell
jelenteni a következő tanévben használatba veendő tankönyvek
jegyzékét és engedélyt kell kérni, hogy azokat a gyógypedagógiai
intézetekben használhassuk. Ezt az a körülmény tette szükségessé,
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hogy nincsenek speciális tankönyveink; a normális iskolák részére
engedélyezett tankönyvek készítői pedig a gyógypedagógia köve
telményeire nem voltak tekintettel s annak használatára nem is engedé
lyeztettek. A siketnémák a G á s p á r féle olvasókönyveket használják
az alább felsorolt intézetekben (A zárójelbe írt szám azt jelzi, hogy
az elemi iskola hányadik osztálya számára készült az illető tan
könyv): Budapesten (áll.) a lV-ik (II.), Vilik (III.), Viliik (IV.)
osztályban. Debrecenben a IV-ik (III.) osztályban. Egerben a IV-ik
(II.) és a Vl-ik (II.) osztályban. Kecskeméten az V-ik (II.), a Vl-ik
(11.) osztályban, Ungvári a IV-ik (11.), az V-ik (III.), a Vl-ik (IV.),
a Vll-ik (V—VI.) és a Vlll-ik (V—VI.) osztályban.
A B runovszky-féle képes magyar olvasókönyvet használják
az alább felsorolt intézetekben: Kolozsvárt az V-ik (II.), a Vl-ik
(III.), a Vll-ik és VlII-ik (IV.) osztályban. Szegeden a Vl-ik (III),
Vll-ik (III—IV.), VlII-ik (VI.) osztályban. Sopronban a Il ik (II.),
HI-ik (II.), V-ik (111), Vl-ik (IV.) osztályban. Pozsonyban az V-ik (II.)
Vl-ik (II.,) Vll-ik (III.), Vili ik (IV.) osztályban. Temesvárt az V-ik
(II.), Vl-ik (III.), Vll-ik (IV.), VlII-ik (IV.) osztályban. Kecskeméten
a Vll-ik (III.), Vlll-ik (III.) osztályban. Budapesten (izr.) a IV-ik (II.),
V-ik (III.) osztályban.
A B e n e d e k- F ö 1d e s - S z á va-féle olvasókönyvet használják
Jolsván az V-ik (II.) osztályban.
A L á s z ló -G ra m ma-féle Abc könyvet használják Budapes
ten (izr.) a Ill-ik (1.) osztályban. Temesvárt a 11-ik (I.) osztályban.
Kolozsvárt a IV-ik (1.) osztályban.
A T o m c s á n y in é -C u k rá s z Róza-féle Abc-könyvet hasz
nálják: Kaposvárt az V-ik (I.) osztályban.
A B e n e d e k -K ő rö si-T o m c sá n y i-fé le olvasókönyveket
használják: Debrecenben a IV-ik (II.), a Vll-ik (IV.) osztályban.
A B árány Ignác-féle könyveket használlák: Kaposvárt
a VI ik (II.) és a Vll ik (II.) osztályban.
A L á sz ló A n tal-féle Magy. nyelvgyak. és olvasókönyvet
használják: Budapesten (izr.) a Vl-ik (IV.) osztályban.
A H a v as-P e re s-P ó sa-fé le olvasókönyvet használják: Eger
ben az V-ik (II.) osztályban.
A M ó csy -P etro v ácz-féle olvasókönyvet használják: Sop
ronban a Vll-ik (IV.) és a VlII-ik (IV.) osztályban.
A tö b b v id é k i ta n ító szerkesztette Falusi iskolások olv.
és tankönyvét használják: Debrecenben a Vlll-ik (?) osztályban.
Segédkönyvekül az alább felsoroltak kerülnek a siketnéma
gyermekek kezébe: a számtanhoz a tö b b s z é k e s fő v . ta n ító
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szerkesztette „Számolókönyvet mértannal és mértani rajzzal“ használ
ják : Kolozsvárt a VI-ik, Vll-ik és a Vlll-ik (VI.) osztályban.
A földrajzhoz az E lek -Tóth-félét használják: Kolozsvárt a
Vl-ik (IV.) osztályban.
A V argyas-féle földrajzot használják: Kolozsvárt a Vilik
és Vili ik (V—VI.) osztályban. Budapesten (áll.) a Vlll-ik (V—VI)
osztályban.
A P a c s é r i- Dénes-féle földrajzot használják: Sopronban a
VU-ik és a Vili ik (V—VI.) osztályban. Temesvárt a VI-ik (III—IV.),
Vil-ik (V—VI.) és a Vlll-ik (V—VI.) osztályban. Kecskeméten a
VI- ik (III—IV.), Vll-ik (III—IV.) osztályban.
A Farkas-K ún-féle földrajzot használják: Kecskeméten a
Vlll-ik (V—VI.) osztályban.
Térképekül az alább felsoroltak kerülnek a siketnéma gyer
mekek kezébe : K o g u to v ie z atlasza Kolozsvárt a Vl-ik (kis atl.),
VII- , Vili ik (közép atl.) osztályban.
A Kozma-féle atlaszt használják Budapesten (áll.) az V-ik
(III.), V1-, VII-, Vlü-ik (IV.) osztályban.
Természetrajzi kézikönyvnek használják a Vargyas-félét Ko
lozsvárt a V1-, VII-, Vlll-ik (V—VI.) osztályban. Budapesten (áll.)
a VII- és Vlll-ik (V—VI.) osztályban.
A G y ő rfi Iván-félét Temesvárt a VI-, VII-, VIH-ik (népis.)
osztályban.
A B áthory-K iss-félét Sopronban a VI-, VII- és Vlll-ik
(V—VI.) osztályban.
Természettani kézikönyvnek használják a Vargyas-félét Kolozvárt a VII- és Vili ik (V—VI.) osztályban. Budapesten (áll.) a
VIII- ik (V—VI.) osztályban.
A B e i n-félét Sopronbana Vlll-ik (népisk. és ism. isk.) osztályban.
A G y ő rfi Iván-félét Temesvárt a Vili ik (?) osztályban.
Történelmi tankönyvül a Vargyas-félét használják Budapes
ten (áll.) a Vlll-ik (V—VI.) osztályban.
Alkotmányiam tankönyvül használják a Zoványi-félét Kolozs
várt a VII- és VIH-ik (V—VI.) osztályban.
A Vargyas-félét Budapesten (áll.) a VIH-ik (V—VI.) osz
tályban.
A G y ő ri i-félét Temesvárt a Vlll-ik (népisk.) osztályban.
Sajátságos, hogy a magunk könyveiből egyedül a temesvári
intézet használja a Roboz-félét (111—ÍV. osztban,) de sem a Borbélysem a Lett-féle könyvekről még nem tud a jegyzék. A régi szer
zők (Scherer-Berinza, Németh-Váradi) müveiről szintén nincs emlí
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tés. Mindenesetre kívánatos, hogy a szakemberek szerkesztette
könyvek tárt kapukat találjanak intézeteinkben.
A szellemileg fo g y a té k o so k iskoláiban a következő köny
veket használják. Az Egri-íéle Abc-könyvet Budapesten az ide
gesek I. osztályában (1.)
A H a v a s - P e r e s - P ó s a-féle olvasókönyveket Budapesten az
idegesek iskolája Il ik (II.), 111-ik (III.), IV-ik (IV.) osztályában.
A W eszely-íéle magyar nyelvi gyakorlókönyvet az idege
sek 11-ik (11.), Ill-ik (III.), IV ik (IV.) osztályban.
A S zi ki ás - Wa 1ter-féle számoló könyvet az idegeseknél a
11-ik (II.), a Ill-ik (III.), a IV-ik (IV.) osztályban.
A B ursics-E gri-féle földrajzot ugyancsak az idegesek IV-ik
(IV.) osztályában.
A L ászl ó- G ram ma-féle Abc-könyvet Budapesten (gyógy
pedagógiai int.) az 1. és Il dik (I.) osztban és Borosjenőn az 1.
(I.) osztályban.
A B runovszky-féle Olvasókönyveket Budapesten (gyógy
pedagógiaiint.) a Ill-ik (II.), IV-ik (III.), V-ik (IV.) és Vl-ik (V—VI.)
osztályban. Borosjenőn a 11-ik (II.), a Ill-ik (III.), a IV-ik (IV.), az
V-ik (V—VI.) osztályban.
A kisegítő-iskolákban*) a N a gy - U rh e gyj-féle Uj Abc-t
használják Budapesten és Brassóban az 1. és 11-ik (1.) osztályokban
és Nagy becskereken a Ilik (I.) osztályban.
Az E gri féle Abc-t használják Egerben az I. (I.) osztályban.
Vargyas-féle Abc-t használják Kecskeméten az I. és 11-ik
(I.) osztályban.
A K ozm a-S om ogyi-íéle könyveket használják Debrecen
ben az 1. és 11-ik (1.), Ill-ik (II.), IV-ik (III.), V-ik (IV.) osztályban.
A B e n e d e k -F ö ld e s-S z á v a -fé le Abc-könyvet használják
Egerben a Il ik (I) osztályban.
A T o m c s á n y i n é - C u k r á s z R.-féle Abc-könyvet használ
ják Szatmárnémetiben az I. és II-dik (1.) osztályban
A Koz ma - Sz ö l l ö s i - Emb e r f é l e könyveket használják
Nagybecskereken a 111-ik (II), továbbá Szatmárnémetiben a 111-ik
(11.), IV-ik (111.) osztályban és Kecskeméten a 11-ik (II.) osztályban.
A Gy u 1ai-Rad n ay -Th ott-féle „Nemzeti olvasókönyveket“
használják Budapesten a Ill ik (II.), a IV-ik (III-), az V-ik (IV.) és
+) Itt csak az állami kisegítő-iskolákról szólunk, miután a székesíővárosi
kisegítő-iskolák a székesfőváros által az elemi iskolák részére előírt tanköny
veket használják.
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a Vl-ik (V—VI.) osztályban, azonkívül Brassóban a Ill ik (11.), a
iV-ik (III.) és V-ik (IV.) osztályban.
A H a v a s - P e r e s - P ó s a - féle olvasókönyveket használják
Kecskeméten a III-dik (II.), a IV-ik (III.) és az V-ik (IV.) osztályban.
Egerben a IV-ik (Ili.) és az V-ik (IV.) osztályban.
Az Al e x a n d e r - Ba r n a - Ha j n a l - S r e t v i z e r olvasókönyvét
használják Egerben a IH-ik (II.) osztályban.
Számolókönyvekül a Szikiás-Walter-fél ét használják Bu
dapesten a Ill-ik (II.), a IV-ik (II.), V ik (III.) és Vl-ik (IV.)
osztályban. Brassóban a Ill-ik (II), IV-ik (II.) és V-ik (III.) osz
tályban.
A N é me t h y K.-féle földrajzot IV-ik (IV.) és a KozmaKö r ö s i féle Ált. földrajzi Atlaszt használják Egerben.
Mint a fentiekből kitűnik, igen nagy és tág tere nyílik a taní
tási szabadságnak. Csak az a kívánság, hogy egy-egy iskolában
lehetőleg egyféle könyveket használjunk, ami egyöntetűbbé tenné
a tánítást is.
A legjobb helyzetben a vakok intézetei vannak, ahol minde
nütt a szakemberek (Herodek, Mihályik, Séra, Török) szerkesztette
tankönyvekkel dolgozhatnak.

HAZAI H ÍR EK .
Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orszá
gos szaktanácsa f. évi szeptember hó 27-én gyűlést tartott a követ
kező tárgysorozattal: 1. A gyógyp. tanítóképző előadó tanári-tes
tületének jegyzőkönyve. 2. A snk. intézeteivel kapcsolatos iparos
tanonciskolák segélyezése. 3. A snk. körmöcbányai intézetével kap
csolatos ifjúsági kör működése. 4. Sáros vm. alispáni hivatalának
a snk. tankötelezettségére vonatkozó jelentése. 5. A snk. kolozs
vári intézetének órarendje és a testületi jegyzőkönyv. 6. A snk.
kecskeméti intézetének órarendje és a testületi jegyzőkönyv. 7. A
snk. egri int. ig.-nak a rajzórák felemelése iránti javaslata. 8. A
snk. körmöcbányai int. tantestületének jegyzőkönyve. 9. A snk.
aradi int. felügyelő bizottságának jegyzőkönyve. 10. A sn. sport
club alapszabályai. 11. Az ifjú vakok szegedi intézete házitanácsának jegyzőkönyve. 12. A bpesíi áll. kisegítő-iskola helyzetére vonat
kozó jelentés. 13. A borosjenői áll. gyógyp. intézet tantestületének
jegyzőkönyve. 14. A bpesti áll. kisegítő-iskola tantestületének jegy
zőkönyve, 15. Az idegesek áll. int. tanári-testületének jegyzőkönyve
és az órarend. 16. A kecskeméti kisegítő-iskolára vonatkozó szer
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ződés. 17. A brassói kir. tanfelügyelőnek a kisegítő-iskola tovább
fejlesztésére vonatkozó javaslata. 18. A debreceni kisegítő-iskola
vezetőjének kérelme igazgatói pótlék iránt. 19. A snk. aradi int.
ig.-nak egy növendéknek a kézügyességi gyakorlatok alóli felmen
tésére vonatkozó javaslata. 20. A debreceni kisegítő-iskola óra
rendje. 21. A vakok eperjesi intézetének órarendje, tanítási anyaga.
22. „Deutsche Hilísschulen in Wort und Bi!d“ c. munkára vélemény.
F. évi október 8-án tartott gyűlésének tárgysorozata pedig a
következő: 1. A budapasíi áll. kisegítő iskola helyzetére vonatkozó
jelentés. 2. Sáros vm. alispáni hivatalának a snk. tankötelezettsé
gére vonatkozó jelentése. 3. A snk. körmöcbányai intézete ifjúsági
körének működése. 4. A sn. sportcub alapszabályai. 5. A vakok
bpesíi int. ig.-nak a Braille-írasra vonatkozó jelentése. 6. A vakok
bpesti int. ig.-nak játékdélutánok rendezésére vonatkozó felterjesz
tése. 7. A vakok bpesti int. ig.-nak óvónő alkalmazása iránti fel
terjesztése. 8. A vakok bpesti int. ig.-nak felterjesztése a Braille
hangjegyirás tárgyában. 9. A snk. debreceni int. tantestületének
jegyzőkönyve. 10. A snk. váci int. helyettesítési órarendje. 11. A
debreceni kisegítő-iskola vezetőjének kérelme igazgatói pótlék iránt.
12. „Deutsche Hilísschulen in Wort und Biid“ c. munkára vélemény.
13. A szatmári kisegítő-iskola órarendje. 14. Torontál vm. kir. tanfelügyelőségének jelentése a nagybecskereki kisegítő-iskola 3-ik
tanerőjére vonatkozólag. 15. A gyógyped. intézetek szegődvényeseinek munkásbiztosítási ügye.
F. évi október hó 18-án tartott gyűlésének tárgysorozata:
1. Az 1914—15. évi állami költségvetési javaslat. 2. A siketnémák
budapesti intézete igazgatóságának a rajztanár óráinak megállapí
tására vonatkozó jelentése. 3. Az ifjú vakok szegedi intézete tan
testületének október 4,-i jegyzőkönyve. 4. A csongrádi kisegítő
iskola órarendje. 5. A siketnémák aradi intézetével kapcsolatos
iparos tanonciskola tananyag kimutatása.
Elnöki kinevezés. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisz
térium f. évi 130.568. sz. magas rendeletével Náray Szabó Sándor dr.
ny. államtitkárt a szaktanács elnökévé nevezte ki. E rendelettel a
gyógypedagógia munkásainak egy általános és hő óhaja teljese
dett, mert Öméltósága kiváló egyéniségében és érdemteljes műkö
dési múltjában a legnagyobb biztosíték kínálkozik arra nézve,
hogy az általa igen magas színvonalra emelt gyógypedagógiai
oktatásügy a jövőben is abban a mértékben fejlődjék, mint amilyen
ben növekedett különösen az utóbbi évek folyamán. Nem csekély
feladat irányítani azt az oktatási ágat, mely mint a modern neve
lési törekvések kritériuma szerepel. Rendkívüli tudás, éleslátás,
bölcs mérlegelés, nagymérvű szimpátia és lelkesedés kell hozzá.
S minden követelmények az eddigi tapasztalatok szerint Öméltó
sága volt legelső sorban bámulatos megszemélyesítője, mert az
intézés ezerféle gondja közepette figyelme még a növendékek
személyszerinti megismerésére is kiterjedt. Ily körülmények között
hinni merjük, hogy a nyugalomnak napjaiban sem lankadt ener
giáját, meg nem fogyatkozott szereíetét nekünk s csak nekünk
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áldozván, biztos sikerekhez vezeti majd azokat az oktatásügyi és
személyi tekintetben is egyaránt fontos kérdéseket, melyektől a
legszebb jövőt várjuk.
Áthelyezés. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium
Markovics Árpádot, a sn. jolsvai és Scholtz Lajost, a sn. ungvári
intézetének igazgatóját, továbbá Deschenszky Nándort, a sn. sop
roni és Faragó Bélát, a sn. pozsonyi intézetének tanárát kölcsö
nösen áthelyezte.
Házasság. Kádas György, a vakok szegedi intézetének tanára,
aug. 2 án tartotta esküvőjét Tibor Máriával Szegeden. Gáspár Árpád,
a siketn. ungvári intézetének tanára, aug. 15-én tartotta esküvőjét
Város Amáliával Besztercebányán.
Eljegyzések. Kozma Sándor a siketn. kecskeméti intézetének
tanára eljegyezte Ráczkevy Arankát Szentkirályszabadján.
Fialliovits Gyula, debreceni kartársunk, eljegyezte Szénási
Etuskát. Gratulálunk!
Cházár-ünnepély. A siketnémák váci intézetének tanári tes
tületé szept. hó 27-én rendezte a szokásos Cházár ünnepélyt,
mely alkalommal Bihari Károly dr. kartársunk méltatta Cházár
András érdemeit.
Az Otthon kitüntetése. A m. kir. pénzügyminisztérium a
Cházár András Orsz. Siketnéma Otthon részére az államsorsjáték
jövedelméből 14.500 K át adományozott. Evvel az Otthon vagyona
21.000 K-ra emelkedett.
Tanulmányi út. Vértes O. József dr. kartársunk részt vett
az okt. hó 4. 5. és 6-án rendezett breszlaui Kongressz fűr Schulreformon. melynek élesen kidomborodó része azoknak a pozitív
adatoknak megtárgyalása, mik a koedukációra vonatkozó tényeket
mégvilágíthatják. Külföldi szaktekintélyek előtt is neves kartársunk
a kongresszuson demonstrációs előadást is tartott.
25 éves jubileum. E napokban ülte meg Kiinda Kálmán,
a siketnémák kaposvári intézetének igazgatója, az orsz. szaktanács
tagja, tanári működésének 25 éves jubileumát. Mint a magyar
siketnéma oktatásnak egyik agilis harcosa, lelkes és eredménytel
jes munkálkodást fejtett ki az oktatásügy fejlesztése körűi. Huszonöt
év alatti buzgó munkálkodás egymaga is elismerésre méltó; meny
nyivel magasabb értékelés illeti azonban azokat, kiknek egyéni
kiválóságához fűződik egyúttal az ügy bel- és külterjes fejlődése
A hazai siketnéma-oktatásügy mai fejlettsége az elmúlt negyedszá
zad törekvésein, s az azokból fakadt eredményeken nyugszik. S
mindazok, kik e munkában részt vettek, a szószoros értelemben
vett teremtés munkáját végezték. Nagy volt a lelkesedés, általános
volt az igyekvés mentői jobbat s mentői igazabbat, helyesebbet
és célszerűbbet alkotni. Ázért az, ki e forrongó s minden mun
kás lelkében élő. tettekre kész vágyódás közepette is kiválóbb,
sőt első az egyenlők között lett, az valóban jeles kvalitásokkal
rendelkezett s mint ilyen valóban kiérdemelte a megkülönböztetett
kartársi megbecsülést. E tekintélyes gárdának még ma is szép
számmal élő tagjai közül való az immár 25 éves tanári működé
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sét jubiláló Kiinda Kálmán is, kit ez alkalommal e sorok kereté
ben őszinte tiszteletünk és szeretetünk teljességével köszöntünk.
Valamennyiünkben él az az erős remény, hogy a ma is friss szel
lemi energiával rendelkező, nagyrabecsült kartársunk még egy
hosszú jövőn át fogja kiváló munkálkodásával szolgálhatni a
magyar siketnéma-oktatást.
A siketn. kolozsvári intézetének jubileumáról, helyszűke
miatt, a következő számban fogunk megemlékezni.

NÖVENDÉKEINK LELKI VILÁGÁBÓL.
A vakok bpesti kir. intézete előkészítő A) osztályában történt
meg az alábbi érdekes eset:
Osztályvizsgálat lévén, egy vak fiúcska ugyancsak iparkodik
tapintása segélyével a pádon sorba elhelyezett kitömöti háziállato
kat megnevezni. Lassan lassan mind felismeri és megnevezi az
állatokat. Buzgóságában azonban tovább tapogatva, keze egy a
a padra hajló szöghajú leányka fejéhez ér. Hosszas tapogatás után
nagy bölcsen kivágja: „Ez meg a tüskés disznó vonal'1
8éra Lajos.

VEGYES.
Egy vak gyilkos kivégzése. Ohio nevű amerikai városban
egy Midleton nevű vak ember avval kereste kenyerét, hogy egy
kutya által vont kis kocsival járva az utcákat, jövendőt mondott
az embereknek.
Egyben apróbb tárgyak eladásával is foglalkozott, amiből
lassankint tekintélyes összeget gyűjtött össze magának.
A vak az őt ápoló és őt elkísérő leány iránt eleinte hálát,
vonzalmat, majd később szerelmet érzett.
Egy nap hiába várta a vak hű kísérőjét, az elmaradt s többé
nem jelent meg.
Az eset végtelen keserűséggel tölté el a vak lelkét, különö
sen akkor, midőn kerülő utón megtudta, hogy imádottja mást sze
ret s egyik vidéki rokonánál tartózkodik.
A féltékenység hevében a vak ember szörnyű dologra hatá
rozta el magát.
Elutazott a leány rokonához, ahol kedélyesen elbeszélgetett
a leánnyal, mint annakelőtte. A beszélgetést hallgató rokon néhány
percre távozott a szobából, amire a vak a leány háta mögé került
s zsebéből kirántott tőrét markolatig döfte a gyanútlanul ülő leány
szivébe.
A leány azonnal szörnyet halt.
A bíróság röviddel ezután a letartóztatott vak gyilkost
halálra Ítélte.
A szerencsétlen vak félelme — látás hiánya folytán — sok
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kai intenzivebb erővel tört ki a kivégzés hallatára, mint az a látók
nál történni szokott.
Halálos útjára kisérő lelkiatyának ezeket mondotta a szeren
csétlen vak ember: „fia látnék, nem félnék a haláltól. A legbor
zasztóbb reám nézve az, hogy nem tudom hol vagyok, mit csinál
nak velem s hogyan fognak kivégezni.“
Idegrázó jelenet volt az, mikor a vakot nagynehezen a villa
mos székbeer ősítették: minden lépésénél megijedt s megremegett
testében s mikor a halálszékhez ért felordított s keserves hörgő
hangja csak akkor halt el, midőn az erős áram megölte őt.
A látó gyilkos elitélése előtt meghallgatják az orvos szakvéleményét, vájjon a gyilkos beszámítható állapotban követte-e el
tettét. Ez a szakvélemény döntő szerepet játszik az ítélet meg
hozatalánál.
Szakemberek között felmerült az a kérdés, hogy a vakok
lelki világát nem ismerő bíró és orvos mellett nem kellene-e meg
hallgatni a halálos Ítélet kimondása előtt a vakokkal foglalkozó
gyógypedagógust is, ki a vak pszichéjét és sajátos lelkivilágát
legjobban ismeri.
' Séra Lajos.
Előfizetési felhívás. A Magyar Gyermektanulmányi Társa
ság most rendezi sajtó alá az első magyar orsz. gyermektanul
mányi kongresszusról és a vele kapcsolatos kiállításról illusztrált,
Ízlésesen kiállított naplóját. A naplót a kongresszus tagjai tagsági
dijuk fejében díjtalanul kapják, míg a Magyar Gyermektanulmányi
Társaság tagjai, valamint azon intézetek és testületek, amelyek a
társaság folyóiratára, A Gyermekre előfizettek, négy (4) koronáért
rendelhetik meg. A napló bolti ára jóval magasabb lesz. Megren
delhető a könyvkiadó hivatal vezetőjénél, Perényi József dr. tanár
nál, akihez az előfizetési díjak is előre beküldendők. (Budapest
Vili. Mária Terézia-tér 8.)
Közlemény. Az Országos Pedagógiai könyvtár és a vele
kapcsolatos olvasóterem ünnepnapok kivételével nyitva van:
minden vasárnap és csütörtökön d. e. 10—-12-ig, továbbá péntek
kivételével minden hétköznapon d. u. 3—7-ig.
Az Országos Tanszermúzeum rendezés miatt egyelőre zárva.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógiára elő
fizetési díjaikat beküldötték:
1913-ra Schreiner Adolf Pozsony 10, Tasch Péter Borosjenő 10, Kirschenheuter Ferenc Eperjes 10, Blum Rezső Pelsőc
10, Virga Lajos Eger 10, Gogola Aladár Vác 5, Vakok intézete
Szeged 10, Németh Gizella Budapest 10, Állami tanítóképző Arad 5,
Hirschler Budapest 10, Vakok intézete Temesvár 10, Vakok inté
zete Eperjes 10, Fenyvesi Soma Budapest 5, Iván József Budapest
5, Séra Lajos Budapest 5 koronát.
1912-re Szirt János Kolozsvár 10 koronát.
1914- re Németh Gizella Budapest 10 koronát.
Budapest, 1913. évi október hó 3-án.
K leitsch János

a kiadóhivatal vezetője
- _________
____________________VU., István-út 95.
Bichier I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. sz.

