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A megbecsülés, az igazi mély tisztelet és szeretet csendes 
ünnepet szentel e sorok kapcsán érdemben legelső kartársunknak, 
Berkes Jánosnak.

1914. január 1-én töltötte be a gyógypedagógiai intézetek 
orsz. szaktanácsának előadója eredménydús előadói működésének 
10. esztendejét.

Tíz éve, hogy a miniszter bizalma Berkes Jánost az őt meg
illető helyre, a szaktanácsi előadói székbe juttatta s azóta oktatás
ügyünk apostolát, törekvéseink, vágyaink előmozdítóját, szószólóját 
tiszteljük benne, kinek nevével oktatásügyünk fejlődése elválaszt
hatatlan kapcsolatban áll.

Ha most, 10 évi munkásságának küszöbén visszapillantunk 
előadói működésére, jóleső érzéssel és örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy ez az idő az ő szakadatlan, eredményes munkássága jegyében 
folyt le s élénk nyomokat hagyott oktatásügyünk történetében. Ez 
az évtized sok hiányt pótolt, nagy és számbavehető eredményeket 
ért el épen Berkes János munkássága, utolérhetetlen tevékenysége 
folytán.

Ünnepe tehát ez az évforduló a magyar gyógypedagógiának; 
de nem hivságos, zajos ünnep, hanem a híven, lelkiismeretesen 
teljesített munka érzetének kedves ünnepe. Nem is kötelességérzet
ből, vagy köznapi szokásból emlékezünk meg ez alkalommal róla, 
hanem az őszinte szeretet és nagyrabecsülés benső sugalatából.
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2 Berkes János.

Tiszteli és szereti őt a gyógypedagógia minden munkása! 
Tiszteljük széleskörű tudását, bámuljuk hivatásszeretetét és csodáljuk 
benne azt a lankadhatatlan munkaerőt, melyet folyton szaporodó 
terhes munkája sem csökkentett.

Berkes János életét, pályájának történetét vázolni nem lehet 
e sorok feladata részben azok szükebb kerétei miatt, részben 
pedig azért, mert az ő áldásdús életét és pályájának történetét 
mindnyájan ismerjük. Nem is ezekről kívánunk megemlékezni, 
hanem sikereiről, munkássága révén elért eredményeiről, mert az 
ő sikereinek titka értékes tanulság mindnyájunknak, munkásságából 
pedig szeretetet és lelkesedést meríthetünk valamennyien, kik egy 
célért, — a fogyatékos gyermekek megmentéséért küzdünk.

Sikereinek kulcsát nemes leikéből fakadó két olyan férfiúi 
erényben találhatjuk, melyek az iránta való tisztelet őszinteségével 
és a szeretet melegével árasztanak el mindenkit, ki őt ismeri. 
Lángoló hivatásszeretet és csüggedést nem ismerő munkásság 
az ő erényei.

Berkes János eddigi pályafutása a hivatását igazán betölteni 
tudó lelkes ember élete. Hivatala nem is hivatal, hanem valósággal 
hivatás neki. S ő hivatását mindennél elsőbbnek tartja! Mi, — kik 
munkásságának napról-napra tanúi vagyunk, — mi tudjuk leg
jobban, hogy gyakran az éjjelt is nappallá téve dolgozik, hogy 
gyakran a szórakozásra, az élet apróbb és nagyobb örömeire szánt 
időt is az Íróasztal mellett tölti el, munkába mélyedve. Szorgalom, 
kitartás jellemzi minden tényét.

Munkásságának eredménye mindnyájunk előtt ismeretes. Mind
nyájan tudjuk, hogy intézményeink szaktanácsi előadói munkás
ságának 10 esztendeje alatt számban gyarapodtak, intenzive fejlődtek. 
1904-ben, midőn a szaktanácsi előadói széket elfoglalta, a siket- 
némák 13 intézetében 755 siketnéma, a vakok 1 intézetében és 
6 foglalkoztatójában 279 vak és a szellemi fogyatékosok oktatására 
szolgáló 2 intézetben 71 szellemi fogyatékos gyermek részesült 
oktatásban. Ma a siketnémák részére 16 intézet áll fenn 1757 
növendékkel, a vakok részére 5 intézetünk és 6 foglalkoztatónk 
van 769 növendékkel és a szellemi fogyatékosok oktatására 3 
intézet és 10 kisegítő iskola áll fenn 797 növendékkel. Oktatás
ügyünk egy új iskola-típussal, az ideges gyermekek alsó- és 
középfokú áll. intézetével szaporodott. Tudjuk azt, hogy intéz
ményeinknek ez a szép kifejlődése az ő nevével elválaszthatatlan 
kapcsolatban áll.

Számos oly intézkedésnek, reformnak volt a kezdeményezője,
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megteremtője, melyek intézményeink javára, előnyére szolgálnak. 
Gondoskodása, széretete egyformán kiterjedt úgy az ügyre, mint 
az ügy munkásaira.

Különben munkásságának szakadatlan láncolatát felsorolnom 
felesleges, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy Náray-Szabó Sándor dr. 
államtitkár úrral, a szaktanács elnökével együttműködve mily dere
kasan kivette a maga részét abban, hogy oktatásügyünk a fejlődés 
mai fokára emelkedett.

Értékes munkálkodása valamennyiünknek büszkesége. Azért 
előadói működésének 10 éves fordulója alkalmával mindnyájan, 
kik munkatársai vagyunk, mindnyájan, kik tanítványai voltunk, meg
hajtjuk előtte az őszinte tisztelet és elismerés zászlaját és Isten 
bőséges áldását kérjük további működésére.

Fárasztó munkájában szolgáljon jutalmazó buzdításul az a 
körülmény, hogy a gyógypedagógusok összeségének szefetete és 
áldása kiséri minden lépésében.

Jelentés
a gyógypedagógiai in téze tek  orsz. sz ak tan ácsán ak  1913. évi m űködésé

ről és a gyógypedagógiai o k ta tásü g y  je len  á llapo táró l.

A szaktanács 1913. évi működése a csendes, zajtalan mun
kálkodás jegyében folyt le. A gyógypedagógiai oktatásügynek ez 
a szerve ebbén az évben az intézetek fejlődésével kapcsolatosan 
mutatkozó hézagok kitöltésével foglalkozott leginkább, de az okta
tásügyre vonatkozó minden irányító és szervező tevékenységből 
is hathatósan kivette a maga részét. A szaktanács belső szerveze
tében változás nem történt. Megemlítjük ugyan azt, hogy az elnök 
úr Öméltósága közéleti sokoldalú és tevékeny munkálkodásának 
26 ik évében nyugalomba vonult és Öméltóságának ez az elhatá
rozása oktatásügyünk minden munkását egész lelkében megrezeg- 
tette és lelkűkben nagy aggodalmakat váltott ki. Méltán. Öméltó
ságának több mint egy negyedszázados működése csaknem kizá
rólag a humanizmus, e téren is elsősorban a gyógypedagógiai 
oktatásügy szolgálatában telt el s mi tudjuk leginkább, hogy 
okos és bölcs humanizmusának mily gyönyörű eredményei vannak. 
Oktatásügyünk terén korszakalkotó munkát végzett, történeti nagy
fontosságú munkát fejtett ki, melyet a történetíró lesz majdan 
hivatva kellően méltatni. Ily körülmények között méltán nagy 
aggodalommal nézhettük a jövőt.
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Azonban minden szónál hivebben tükrözted vissza Öméltó
ságának a gyógypedagógiai intézmények iránti nagy érdeklődé
sét és szeretetét az a körülmény, hogy a szaktanács elnökségét 
nyugalomba vonulása után is vállalni kegyes volt. A szaktanács 
jövő sikeres munkálkodásának ez nagy biztosítékául szolgál.

A szaktanács előadói teendőit Berkes János látta el. A szak
tanács az év folyamán 14 gyűlést tartott. Az évről-évre szaporodó 
ügyforgalma 2033 számot tett ki"

A szaktanács működéséről részleteiben a következőkben 
számolhatunk b e :

A gyógypedagógiai intézeteket kétszer vizsgálta meg, mely 
alkalmakkor az intézetek működését, a tanítási eredményeket álta
lában teljesen megnyugtatónak találta.

A szaktanács a szaktanácsi szabályzatot revízió alá vette, 
átdolgozta tartalmi és alaki szempontból egyaránt. Lényeges módo
sítás a szabályzaton az, hogy a tagok ezután nem az egyes inté
zetek képviseletében, hanem kinevezési okmányaik alapján tagjai 
a szaktanácsnak. A szaktanács a gyógypedagógiai képzőt illetőleg 
bírálta a képzőnek módosított szabályzatát és véleményezte az 
előadó tanári testületnek az év folyamán tartott gyűlésein felvett 
és hozzá juttatott jegyzőkönyveit.

A siketnémák oktatását illetőleg véleményt mondott a szak
tanács egy intézetnek internáíussal való kibővítése kérdésében s 
véleménye abban fejlődött ki, hogy amíg az externátusi intézetek 
a fenntartás nehéz gondjaival küzdenek s amig valamennyi siket- 
néma-intézet nyolc osztályúvá nem fejlődött, addig egyes intézet
nek a költséges iníernátussal vaió kibővítése nem indokolt.

Szőnyegre került néhány intézet államosításának kérdése is. 
A szaktanács ez ügyet számszerű hiteles adatokkal támogatott 
évvégi mérlegek alapján a gyógypedagógiai intézetek költségveté
sének tárgyalásával együtt vette tárgyalás alá.

Javasolta a szaktanács, hogy a siketnémák szegedi intézeté
ben a gyengetehetségű gyermekek számára, külön tanerő vezetése 
mellett, kisérletképen külön osztály állíttassák fel. Ez a külön osz
tály a tanév elején meg is kezdte a működését, munkaprogramm- 
ját a szaktanács bírálta meg.

A szaktanácsnak érdeklődése tárgyát képezte a Marosvásár
helyen tervezett siketnémák intézetének felállítása. E végből az 
illetékes tényezőkkel tárgyalásokat folytatott. Egyelőre azonban 
ennek az intézetnek a szervezése jobb időkre halasztatott el,

Tárgyalta a szaktanács a siketnéma intézeti tanárok egyesü-
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Jetének az oktatásügyet érdeklő beadványát, a siketnémák váci 
ipari foglalkoztató tanműhelye végleges elhelyezésének és e célra 
a hidaskürthy Nagy Sándor féle hagyaték felhasználásának kérdé
sét. E végből a szaktanácsi elnök és előadó helyszíni szemlét is 
tartott és ennek eredményeként tette meg a szaktanács a javaslatát.

Véleményt mondott Sáros vármegye alispánjának a siketné
mák beiskoláztatására vonatkozó felterjesztésére, az érzéki fogya
tékosok fiumei tanfolyamának folytatólagos működésére. Ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban javasolja egyszersmind, kerestessék meg a 
Julián egyesület az iránt, hogy a Horváth-Szlavon ország területén 
élő magyar honosok esetleges fogyatékos gyermekeit a fiumei 
tanfolyamra utalni szíveskedjék.

Behatóan foglalkozott a szaktanács egy konkrét memoran
dum kapcsán a családi internátus kérdésével, véleményezte a siket
némák kolozsvári társaskörének szabályzatát.

Az intézetek megvizsgálásáról beérkezett miniszteri biztosi 
jelentések alapján kimondotta a szaktanács, hogy a siketnémák 
intézeteiben a beszédtanítás alsó fokán a Borbély Sándor-féle 
vezérkönyv figyelemben részesüljön; az írásokra külön gond for- 
dítassék, hogy azok tartalmilag, alakilag egyaránt megfeleljenek 
a tanterv követelményeinek. A tanterv értelmében készítendő írá
sok pedig dátummal láttassanak el. Kimondotta, hogy a siketnéma 
intézetek alsó osztályaiban a legjobb fonetikusok tanítsanak.

A vakok oktatásügyét illetőleg javaslatot tett a vakok buda
pesti orsz. intézete óvójának tanszerbeli folytatólagos felszerelé
sére, a Braille-féle írás-olvasásnak az előkészítő osztályban kisér- 
letképen való tanítására, az előző években a testi nevelést előnyö
sen szolgáló játékdélutánok folytatólagos rendezésére. Javaslatot 
tett, hogy a hegedűoktaiás a vak leányoknál honosíttassák meg 
és a Braille hangjegy-írást már 'a második osztályban tanulják a 
zenész növendékek. A megfelelő szabályzat elkészültéig is tisz
tázta a szaktanács, hogy az ifjú vakok intézetei és a vakok orsz. 
egyesülete milyen viszonyban állanak egymással. Bírálta a szak
tanács a vakok eperjesi intézetének tantervét. Javaslatot tett a 
vakok tanítóinak Düsseldorfban tartott kongresszusára való kikül
detésekre.

Véleményt mondott a vakoknak magasabb fokú kiképzését 
és egyes kiválóbb vakoknak tanítókul való alkalmazását célzó 
memorandumra. Véleményezte, hogy a vakok intézetei számára 
kiadott tanterv alapján kiképzett vakok végbizonyítyánya milyen 
iskolai typus bizonyítványával mondható egyenlő értékűnek.



A szellemi fogyatékosok oktatásügyét illetőleg javaslatot tett 
a szaktanács, hogy Szegeden és Marosvásárhelyen kisegítő-iskola 
álllítassék fel, több, ezidőszerint már működő kisegítő-iskola pedig 
egy-egy tanerővel fejlesztessék tovább. Kimondotta egyszersmind 
a szaktanács, kívánatosnak tartja, hogy új kisegítő iskola szerve
zésekor a helyi körök tájékoztatása végett egy szakember küldes
sék ki.

Tisztázta azt á kérdést, hogy kisegítő-iskoláknál működő 
tanerők nyugdíjügyben hová tartozzanak. Az e tekintetben illeté
kes helyre terjesztett javaslata elfogadtatván, a kisegítő-iskolái tan
erők nyugdíjintézés szempontjából a kir. tanfelügyelőség hatás
körében hagyattak meg.

Javaslatot tett a szaktanács, hogy a kecskeméti kisegítő-iskola 
részére egy külön gondnokság szerveztessék; véleményt mondott 
Kecskemét város és a kir. tanfelügyelőség között a kisegítő-iskola 
érdekében kötött szerződésre. Helyszíni szemle és az illetékes 
faktorokkal folytatott tárgyalás alapján ’ rendezte a kisegítő-iskola 
végleges elhelyezését. Bírálta a budapesti áll. gyógypedagógiai 
nevelő intézet segélyző-bizottságának módosított szabályzatát, 
Varga Béla debreceni kisegítő-iskolai vezető-tanító ABC-s és olva
sókönyvét, véleményt mondott Éltes Mátyás igazgatónak „Hogyan 
vizsgáljuk meg a gyengetéhetságű gyermekeket“? c. munkájára 
és a minősítési lapokra. Éltes Mátyás füzetét és minősítési lapjait 
a kisegítő-iskolákban használatra való engedélyezésre ajánlotta. 
Véleményt mondott a „Deutsche Hilfsschulen in Wort und Bild“ 
munkáía. Javaslatot terjesztett elő a szaktanács, hogy a székesfő
város területén lévő községi kisegítő iskolák vétessenek ki a kir. 
tanfelügyelőség hatásköre alól és tanügyi szempontból a szakta
nács felügyelete alá helyeztessenek. Reméljük, hogy a kisegítő- 
iskolák egyöntetű szervezését, működését célzó ez a javaslat az 
illetékes tényezők előtt is rokonérzéssel fog találkozni. Javaslatot 
terjesztett az iránt, hogy á 3 tanerős kisegítő-iskola vezetőit az 
1913. évi 15. te. értelmében igazgatói pótlék illeti meg. Ez részükre 
engedélyeztetett is. Javaslatot tett a kerékteleki áll. el. iskolákban 
talált viszonylagosan sok fogyatékosképességű gyermek tanítása 
ügyében. *»■

A beszédhibások tanfolyamának’ működését is figyelemmel 
kisérte a szaktanács. Idevonatkozólag javaslatai főképen néhány 
ilyen tanfolyamnak engedélyezésre ajánlásában merültek ki.

A gyógypedagógia oktatásügy • valamennyi ágazatát érdeklő 
kérdések is foglalkoztatták á szaktanácsot. Ilyen kérdések tárgya-
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Iására jórészben vagy egyes concrét esetek szolgáltattak alkalmat, 
vagy pedig a szaktanács a saját kezdeményezéséből vitatta meg 
az oktatásügy, esetleg a személyek érdekében szükségesnek látszó 
kérdéseket. Nevezetesen kimondotta a szaktanács, hogy á szerve
zeti szabályzat idevonatkozó §-át akként kell értelmezni, hogy az 
igazgatónak a félévi osztályzatok megállapításánál éppen olyan 
hatásköre van, mint az évvégi osztályzatok megállapításánál.

Az olvasó és a tankönyvek szerkesztését illetőleg kimondotta 
a szaktanács, hogy ezek a könyvek ne megbízás alapján Írassa
nak meg, hanem azok megírása a szabad versenynek tartassák

értelmében valamelyik szaktanácsi tagtól megbírált tankönyveket 
illetőleg a szaktanácsnak úgy a bírálatról, valamint magáról a tan
könyvről is véleményt kell mondania, mert a beérkezett munka 
elfogadása, vagy elutasítása feletti döntés, ebben a kérdésben 
teendő javaslattétel a szaktanácsot illeti meg. ^

Intézkedést provokált a szaktanács, hogy a gyógypedagógiai 
intézeteknél használt elemi népiskolai tankönyvek jegyzéke tudo
másszerzés végett minden év május haváig terjesztendők elő. 
Kimondotta a szaktanács, hogy a gyógypedagógiai tanerők áthe
lyezése úgy a tanítás, mint a nevelés érdekében lehetőleg korlá- 
toztassék. A gyógypedagógusok katonai ügyének rendezése iránt 
javaslatot terjesztett elő. Kimondotta, hogy a tantestületi tagokat 
az internátusbeli növendékeknek a tanítási időn kivül eső órákban 
való elfoglaltatására, szórakoztatására kötelezni nem lehetADe akik 
erre önkényt vállalkoznak, azok szép és elismerésre méltó dolgot 
művelnek.

Véleményt mondott egy konkrét esetben a középiskolai 
rajztanárrá kinevezett rajztanár heti kötelező óráinak megállapítása 
tárgyában.

A gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazott szegődvényes 
személyzetnek a munkásbiztosítás alóli felmentésével kapcsolatban 
javaslatot tett az egységes szervezeti szabályzat vonatkozó szaka
szának megfelelő módosítására.

Tekintettel arra a fontos hivatásra, melyet a kézimunkatanító
nők a gyógypedagógiai intézeteknél betöltenek, javasolta a szak
tanács, hogy a kézimunkatanítónők a X. fizetési osztályba léptes
senek elő.

Kimondotta a szaktanács, hogy a siketnéma-iparostanoncok 
tankötelezettségének rendezésére szükség nincs, mert az 1884. 
évi 17. te. a siketnéma iparostanoncokra is vonatkozik.

38727. sz. rendelet
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Az 1913. év fotyamán 2 ízben tárgyalta a szaktanács a gyógy
pedagógiai intézetek költségvetését.

Javaslatot tett szünidei tanfolyam tartására, márc. lö kének 
megünneplésére, hitoktatói vizsgálatok tartására, a Leipzigben 
tartott kézügyességi tanfolyamra való kiküldetésekre, több gyógy
pedagógus rangsora tárgyában. Javaslatot tett a szaklapok segé
lyezésére, egy gyógypedagógiai enciklopédia kiadására, tanulmány- 
úti, kongresszusi jelentésekre. Javaslatot tett a kinevezésekre, áthe
lyezésekre, véglegesítésekre, a képző hallgatóinak felvételére, fel
ügyelő tanítók alkalmazására.

A gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatának működésé
ről külön a következőket jegyezhetjük fel:

1. A gyógypedagógiai képző Eső évfolyamára 12 ösztöndí
jas és 2 önköltséges hallgató vétetett fel. A Klotild szeretetházzal 
kapcsolatos nevelőképző tanfolyam 3 hallgatója és egy javító inté
zeti családfő, mint vendéglátogatók vesznek részt a képző egyes 
előadásain.

A képzőn az 1913. év folyamán 13-an képesítő, 12-en alap- 
vizsgálatot tettek. A képesítő vizsgálatoknál ebben az évben véte
tett gyakorlatba az a rendelkezés, hogy a hallgatók mindegyik 
tárgykörből írásbeli vizsgálatot is tesznek.

Említést érdemlő intézkedés tétetett a képző hallgatóinak a 
kézügyességi oktatásban való intenzivebb kiképzése terén. Ugyanis 
a hallgatók ebben a tárgyban rendszeres kiképzésben részesülnek, 
a kézügyességi órákon többé nem passive vesznek részt, hanem 
megfelelő vezetés alatt álló külön órákban aktive munkálkodnak 
és minta tárgysorozatot készítenek elő.

2. Az ideges gyermekek intézete jelentékeny mérvben sza
porította növendékeinek számát. Elenyészően csekély százalék 
leszámításával a növendékek sikeresen vizsgáztak úgy az elemi 
és polgári, valamint a gimnáziumi és kereskedelmi iskolai tantár
gyakból.

3. A siketnémák oktatása teréről említést érdemel, hogy a 
siketnémák kolozsvári intézete ebben az évben ünnepelte meg 
25 éves jubileumát. Ebből az alkalomból díszes emlékkönyvet 
adott ki az intézet. A kilépett növendékek iparcikkeiből és a kézi
munkáiból pedig a nm. kereskedelmi miniszter úr anyagi támo
gatása és a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara védnöksége 
mellett változatos és gazdag kiállítást rendeztek.

A siketnémák körmöcbányai intézete modern új épületet 
kapott, az építkezés céljaira a vall. és közoktatásügyi miniszter úr
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300 ezer K-t engedélyezett. A siketnémák debreceni intézete ez 
év folyamán a modern pedagógia minden kívánalmának megfelelő 
új otthonába költözött. A siketnémák egri intézete házának fel
építési ügye is a megvalósulás stádiuma felé közeledik. A siket- 
némák budapesti intézetének internátusa ez évben megnyílt. A 
siketnémák kaposvári intézete ebben az évben fejlődött 8 osztá
lyúvá. Borbély Sándornak „A némák megszólaltatása stb.“ c. 
műve is ez évben került ki a sajtó alól és engedélyeztetett a 
siketnémák használatára.

Uj iparostanonc-iskola nyilt meg Körmöcbányán és Pozsony
ban. Ez idő szerint már 11 intézettel kapcsolatban működik iparos
tanonciskola. Ezeknek segélyezésre az állam részéről ötezer korona 
engedélyeztetett. A siketnémák aradi intézete a leány iparostanulók 
részére külön tanfolyamot létesített, ennek költségeit a városi 
iparostanonciskolai bizottság fedezi. Úgyszintén e bizottság viseli 
a fiú iparostanulók rajztanításának a költségeit is, miután a fiúk 
a folyó évtől kezdve nem az épérzékűek iskoláiban, hanem külön 
tanulják a rajzot.

A siketnémák hitoktatására képesítő vizsgálatot 3-an tettek 
az év folyamán és pedig: Dr. Hruszíak Andor r. kath. hitoktató 
a siketnémák temesvári, Seregély Sándor gör. kath., Klein Sámuel 
izr. hitoktatók a siketnémák ungvári intézeténél.

A Leipzig-i kézügyességi tanfolyamon a siketnémák oktatása 
teréről ketten vettek részt.

Egyes siketnéma intézetek jelentősebb adományokhoz jutot
tak. Így a siketnémák szegedi intézete részére a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 3000, a földmivelésügyi miniszter úr 
2000 K, a kereskedelmi miniszter úr az intézettel kapcsolatos 
gépkötő foglalkoztató részére szintén 2000 korona segélyt enge
délyezett.

A siketnémák ungvári intézete átalakítási munkálatára is 
nagyobb államsegélyt juttatott a vall.- és közoktatásügyi miniszter 
úr. A posta és távirdaalkalmazottak siketnéma gyermekei részére 
a kereskedelmügyi miniszter úr ez évben is rendelkezésre bocsáj- 
tott 1000 K-t.

4. A vakok oktatása teréről feljegyezzük a következőket:
A vakok tanítóinak 1913. évi julius havában Düsseldorfban 

tartott XIV. kongresszusán hazai intézeteink képviseletében négyen 
vettek részt és a résztvevők kongresszuson szerzett tapasztalataikat 
hazai oktatásügyünk javára értékesítették.

A vakok budapesti kir. orsz. intézete pontrendszerü kölcsön-



könyvtárát ez évben is jelentékenyen gyarapította. A könyvtár 
javára Pécsett sikerült hangversenyt rendeztek, a múzeumok és 
könyvtárak orsz. tanácsa is szép összeget adományozott a könyv
tár gyarapítására.

A budapesti intézetben jelenleg már 3 vaksiketnéma részesül 
oktatásban, akik mindannyian megfelelő előhaladást tanúsítanak.

A testi nevelésre az intézet mindinkább nagyobb gondot 
fordít és ez a szabadmozgásban természetszerűleg korlátozott 
vak növendékeknél fontos kérdést képez.

Kegyeietes dolgot is müveit az anyaintézet, amennyiben az 
intézet volt igazgatójának, Pivár Ignácnak emlékét szülőközségé
ben a templom falában, főképen a siketnémák váci intézetének 
hathatós támogatása mellett és nagyszámú gyógypedagógus rész
vételével, egy emléktáblával örökítette meg.

A vakok kolozsvári intézete a közel jövőben új épületet 
kap. E célra az intézet felügyelő bizottsága százezer K. költséggel 
már telket is vásárolt. Ez az intézet az év folyamán 3 új alapít
ványhoz jutott.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügyét illetőleg megem
lítjük, hogy az év folyamán két új kisegítő-iskola szerveztetett, 
egy Szegeden két tanerővel, egy Marosvásárhelyen egy tanerővel. 
A már régebbi idő óta működő kisegítő-iskolák közül a debre
ceni, kecskeméti, brassói, nagybecskereki egy-egy osztállyal gya
rapodva, 3—3 tanerős iskolává fejlődött. A kecskeméti kisegítő
iskola részére külön gondnokság szerveztetett, de ennek műkö
dési köre csupán az iskola dologi ügyeinek intézésére terjed ki.

Kezdeményező lépések tétettek az iránt, hogy Nagyváradon, 
Kassán, Újpesten kisegítő iskolák állíttassanak fel.

A borosjenői áll. gyógypedagógiai nevelő- és foglalkoztató 
intézet házának folytatólagos helyreállítása befejeztetett, ezáltal az 
intézet jelentékeny mérvben szaporíthatja növendékeinek számát.

A gyengetehetségüek oktatására képző szünidei tanfolyam 
ez évben is működött. A tanfolyamon 31-en vettek részt és mind
annyian megszerezték a gyengetehetségüek oktatására képesítő 
bizonyítványt.

ő. A beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam ez évben 
technikai okokból a szokásos szünidei képesítő tanfolyamot nem 
tartotta meg; igy csak a gyógypedagógiai képzőn szolgáltatta a 
szakképzést.

A tanfolyam vezetősége 1913-ban két gyógyító tanfolyamot 
rendezett a beszédhibákban szenvedők részére és pedig egyet

ÍO Berkes János



január—-június és egyet szeptember—december hónapokban. Mind
két tanfolyamon nagyobb számú beszédhibás növendék vett részt.

Az előző évekhez hasonlóan az 1913. évben is megtartattak 
a szombati rendelő órák, amelyeken számos beszédhibás gyermek 
vizsgáltatott meg és részesült szakorvosi tanácsban.

Az állami tanfolyamokon kivül legtöbbet tesz a beszédhibá
sok érdekében Budapest székesfőváros. A székesfővárosi tanács 
ebben az évben szintén szaporította a beszédhibások osztályainak 
a számát. Sőt ebben az évben már nemcsak az elemi iskolákban, 
hanem a középiskolákban is tartott gyógyító tanfolyamot. Buda
pesten még Skultéty Lajos és Simonyi Béla foglalkozott hibás- 
beszédűek oktatásával. Utóbbi főképen a színiakadémián és az , 
egyetemen foglalkozott a beszédhibák elméleti és gyakorlati kér
désével. V . ■; 1 . , , /  ... , J

Vidéken- Kassán, Szegeden, Petrozsényben, Kolozsvárott 
tartottak gyógyító tanfolyamokat és egyesek magán úton is fog
lalkoztak a beszédbeli hibák gyógyításával.

7: A gyógypedagógiai psychologiai m. kir. laboratórium 
feladatához híven a gyógypedagógiai képző hallgatóinak kikép
zésével és többféle tudományos kérdés megoldásával foglalkozott. 
Ennek eredményei részint önálló füzetekben, részint egyesUfolyó- 
iratokban jelenteg meg.

A laboratóriumban hetenkint kétszer tartott rendelésen 89 
szellemileg abnormis gyermek részesült díjtalanul orvosi tanács
ban. A laboratóriumban folyt le a tanítóképző intézeti tanároknak 
a kísérleti psychologiai módszertanból való kiképzése és itt folyt 
le az iskolaorvosi és egészségtantanári kurzus is. A laboratóriu
mot az év folyamán több bel- és külföldi neves pedagógus és 
orvos látogatta meg tanulmányozás céljából.

8. A személyi ügyeket illelőleg feljegyezzük, hogy az év 
folyamán 1 gyógypedagógus a VII. fiz. osztályba, 16-an a VIII. 
fiz. osztályba, 20-an a IX. fiz. osztályba, 57-en a X. fiz. osztályba, 
11-en a XI. fiz. osztályba neveztettek ki. Állami tanítókká nevez
tettek ki a képző másodéves hallgatói, számszerint 12-en. Állami 
tanítói, illetőleg tanítónői kinevezést nyert még a brassói kisegítő- 
iskola vezetője, továbbá a debreceni és kecskeméti kisegítő-iskola 
egy-egy tanítónője.

Állásukban 13-an véglegesítettek.
Részint saját kérésükre, részint a szolgálat érdekében 11-en 

helyeztettek át más intézethez.
A tanítási eredményért ketten részesültek elismerésben.

Jelentés a gyógyp. intézetek orsz. szaktanácsának 1913. évi működéséről. 11
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növendékeinek számszerű adatai az 1913. év végén.
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Végül feljegyezzük, hogy egyes sajnálatos esetek leszámítá
sával, a gyógypedagógiai intézetek tanerőinek és növendékeinek 
egészségi állapota kielégítő volt.

E jelentéshez csatoljuk a gyógypedagógiai intézményeink és 
azok növendékeinek számszerű adatait, amelyekből megállapítható 
az, hogy intézeteink az év folyamán is örvendetes módon fejlődtek.

Budapesten, 1913. évi december hó 30-án.
B erkes Ján o s

: szakt. előadó.

Séra- Lajos .

Az amerikai vakok jóléti intézményei.
Irta : S éra  Lajos.

(Folytatás.)

A tanintézetek részletes ismertetése után befejezésül reá kívá
nok mutatni a vakok tengerentúli jóléti intézményeire.

Amerikában, illetve az Egyesült Államokban mintegy 20 ipari 
foglalkoztató telepen dolgoznak a vakok (első ilynemű telep 
1848-ban létesült Bostonban).

A tetemes számú tanintézet mellett első pillanatban kevésnek 
tűnik fel ez a szám! Az aránytalanság okát azonban megmagya
rázza az, hogy az amerikai intézetek annak a társadalomnak neve
lik a vakokat is, amelyben mindenkinek saját képessége és vég
zett munkája jelöli ki a helyet (self made mán), tekintet nélkül 
arra, hogy milyen vagyoni helyzetben van, vagy milyen család
ból származott.

A nevelő- és tanintézetekkel kapcsolatban az alábbi jóléti 
intézményeket tekintettem meg: a Lighthouse new-yorki három 
telepét, The Industrial Home fór the Blind munkatelepét Brooklyn- 
ban, az Working Home fór the Blind Mén foglalkoztató- és elárú- 
sító helyiségeit Philadelphiában és Baltimoréban, az Industrial 
Home fór Blind Women helyiségeit Philadelphiában, a Chapin 
Memóriái Home fór Aged Blind-et (aggok háza) Columbusban, 
Cincinnatiban a női kézimunka beváltását s a rendelt munka 
kiosztását, Chicagóban és Pittsburgban az ipartelepeket, a vakiigyi 
intézmények metropolisában Bostonban 3 nagy szövő- és seprű- 
készítő telepet s a már ismertetett Baby Home-t s végül New- 
Yerse-ban a vakok szünidei gyermektelepét, Philadelphiában a 
Scouths-Boy s a Blind’s Men’s Club intézményeit.
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Amerikában munkás-internátus csak elvétve talátható, annál 
több azonban az ekszternátus, hová a vak munkások csak dol
gozni járnak be. Sokan letelepednek lakóhelyeiken, sokan gyárak
ban nyernek alkalmazást, többen a tudományos pályán keresik 
kenyerűket stb., s így ők igazán önállóan kenyeret kereső polgá 
rokká lesznek!

Ezek a vakok nem látnak mindenkiben rosszakarót, ellen
séget, megrövidítőt; ezek a vakok nem válnak követelő, dacos 
emberekké; ezek a vakok nem kopogtatnak a szerkesztőségek 
ajtajain, hogy panaszaikat a nyilvánosság előtt kikürtöljék, hanem

Egy vak drótnélküli távirász.

megismerve az élet nehéz küzdelmeit, szerény, de önérzetes pol
gárokká válnak1

Mi átvettük, fennen hirdetjük, de nem adunk testet e magasz
tos amerikai jelszónak, hogy: „Célunk a vakokból nevelés oktatás 
által a társadalomnak hasznos tagokat és önnálló jó  iparosokat 
képezni, kik majdan az életben maguk kereshetik meg kenyerüket !'1

Nálunk a kilépettek jövő helyzete újra az a szabályok közé 
szorított kaszárnyaszerű internátusi életmód marad, melyet 8 éven 
át átéltek az intézetben s amelyhez a felnőtt egyén vajmi ritkán 
tud alkalmazkodni.

Valami vonza, húzza a felnőtt vakot is a szabadabb élet
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után; valami erő kél az ő lelkében is ifjú évei elteltével; valami 
érzés támad az ő énjében is, mely mindnyájunkban megvan: a 
szabadság, önállóság és szabadérvényesülés érzete!

Nekünk volna feladatunk — mint oda át — kaput nyitni és 
irányt szabni ezen szabadérvényesülésnek, melynek mint minden 
téren, úgy itt is lennének törött szárnyú madarai !

Mi azt hisszük, hogy a vakság diszkvalifikálja a vak egyént 
az önálló kenyérkeresetre, illetve munkára; azt tartjuk, hogy meg
gondolatlanság s egyben embertelenség a vaktól elvárni azt, mi
szerint a küzdelmes életbe lépjen speciális támogatás nélkül s 
ezért túlgyámolííjuk őket.

Ebből magyarázom azt is, hogy nem nyitjuk meg a tShet-

Szövőgép mellett.

séges vakok részére a továbbképzés céljait szolgáló magasabb 
fokú iskolákat s ebből következik az a nálunk megcsontosodott 
fölfogás, miszerint a vak egyedül csak az internátus rendszerű 
ipari pályán boldogulhat sikerrel. Amíg ezzel a múltból maradt 
jelszótól búcsút nem veszünk, tűrnünk kell a gyakori bajokat és 
panaszokat.

Az amerikaiak a vakban —- ha szerencsétlen is — ugyan
olyan embert látnak mint a látóban s ezért engednek tért a vak
nak is minden pályán.

Az amerikaiak a vakban nem látnak problémát s azt állítják, 
hogy ezen Európában túlhumanizmusból eredő állapotnak (a túl
zott gyámolítás) nincs jogos léte.

-
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Amerikában a vakok helyzete és sorsa örökösen változó, 
ami egyben vigasztaló is. Megszívlelnek s elősegítenek minden 
foglalkozási pályát, mely kenyeret ad; csak a koldusbotot tartják 
a tengeren túl is jogtalan kenyérszerzési eszköznek.

Amerika minden nagyobb városában Vakügyi Bizottság van, 
melynek szociális osztályai nem az anyagi támogatásban merítik 
ki erejüket, hanem azon munkálnak, mikép teremtsenek a vakok
nak újabb és újabb ekzisztenciát!

Ezen albizottságok szorgos teendői közé tartozik a többek 
közt a később megvakultak jövő sorsa, a szünidei gyermektelepek 
ügye, a beteg vakokról való gondoskodás, stb. nagy és fontos 
kérdései. A bizottság évenkint illusztrált prospektusokkal, plakátok

kal tartja ébren a megvakulást terjesztő okok elleni védekezést, 
szorgalmazza a szemet veszélyeztető gyári üzemekben a védő
készülékek alkalmazását stb. Ennek a bizottságnak köszönhetik a 
vakok, hogy az érettebb amerikai társadalom jobban ismeri s igy 
jobban is segíti nehéz helyzetében a vakot, mint a miénk!

Nyíltan merem hangoztatni, hogy a nagyközönség nálunk 
alig-alig ismeri a vakok ügyét, illetve életét. A mi társadalmunk 
lelkében az a szó vak, a koldus fogalmát tolja előtérbe! Hány 
intelligens ember van mai nap is, aki az utcán sétáló vakokról 
azt hiszi, hogy látni tanulnak; hány van, aki a vakot egyáltalában 
munkaképtelennek tartja; hánv van. aki valami csodálatos taointó

Matráckészítés.
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sorsot vagy a muzsikát tartja egyedüli kenyérkeresetnek a vakok 
részére!?! . . . Miért?. .  . mert nem igen hallsem környezetében, 
sem a nyilvános sajtóban a vakokról!

A szporadikusan megjelenő hirek nem elegendők az ügy 
iránti érdeklődés ébrentartására, mert ezek legtöbbnyire csak a 
könyörületesség érzetét váltják ki az olvasó lelkében.

Amerikában ezt a kérdést egészen másképen kezelik.
Nálunk az üzletekben kifüggesztett perselyek, — az ezrével 

szétfutó könyöradományt kolduló levelek útján vesz tudomást a 
nagyközönség a szegény világtalanokról.

Négy hónapi amerikai tanulmányutam után én is elfogadom 
az amerikaiak fölfogását, mely abban foglalható össze, hogy a 
két keze és esze munkájával szerezze meg önmaga a kenyerét; 
a mi gondoskodásunk pedig merüljön ki az előbb említett bizott
ság által kultivált munkásságban.

Amerikában a tanintézetek nincsenek szerződéses viszonyban 
a foglalkoztató-telepekkel s így az intézetet végzett növendékek 
legtöbbje magának teremt megélhetést. A kilépettek folytonos kon
taktusban maradnak az anyaintézettel s ez a bizottsággal. A veze
tőség irodáiban kifüggesztett nagy térképén különböző színű zász
lócskákkal jelzik az önálló iparosok tartózkodási helyét, amelyről 
a hatóságok kötelesek időközönként jelentést küldeni.

Nálunk ilynemű nyilvántartás nincs s így csak azoknak a 
vakoknak a jövő sorsáról tudunk beszámolni, kik valamely inter- 
nátusi telepen vannak elhelyezve. Hogy a többivel mi történik, 
azt senki sem tudja!

Mi történik azokkal s mivel foglalkoznak az országban elszór
tan élő többi vakok?! . . . Talán erről is jó lenne statisztikát készí
teni s így az ő sorsukban is történhetne valami változás. Mélyen 
lehetne szántani ama földön, melynek neve „Vakok ügye“, de 
ezekkel a kérdésekkel csak az amerikai intézmények befejezése 
után kívánok majd adandólag s időrendben foglalkozni!

Ezek előrebocsátása után pillantsunk be az amerikai munka
telepekre, melyek többé-kevésbé hasonlítanak egymáshoz. Beren
dezésük hasonló a másutt is látható gyári műhelyekéhez, csakhogy 
kisebbek az arányok. A munkások vagy maguk, vagy kísérővel 
jönnek a telepre, honnan csak este távoznak otthonukba. A ma
gukkal hozott élelmet a telep étkező-termében költhetik el, mely 
e célból fel van szerelve melegítő gázfőző készülékkel; mások
nak behozzák az élelmet, többen a közeli vendéglőben fogyaszt-
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ják el szerény ebédjüket. A munkásokat darabszám szerint fizetik 
$ a javításokért egyezményi árt kapnak legtöbb helyen.

A nemek szerinti elkülönítésre Amerikában is nagy gondot 
fordítanak.

A beteg- és munkaképtelen vakokat Amerika a mi szegény
házainknak megfelelő módon kezeli. A legszebb ilynemű intéz
mény Bostonban található. (Folyt, köv.)

A cselekvő-szemlélet.
Irta: Szobolovszky István.

V.
Említettem, hogy a hangos beszéd a tudás eszköze. Azon

ban magának a hangos beszédnek is vannak segítő társai, melyek 
bizonyos vonatkozásban kontaktusban vannak vele. Ide tartozik 
elsőbben s mindenekelőtt: az olvasás. Az olvasás-tanításnak nem
csak az a célja, hogy megtanítsa a siketnémát olvasni, hanem 
egyúttal meg kell mutatnia az utat, amely a könyvekben, újságok
ban, stb. rejlő anyag helyes és észszerű kiaknázásához vezet. 
Lengésbe kell hozni azt a szükségérzetet, mely a siketnémát 
nemcsak az iskolában, hanem kinn az életben is megfelelő olva
sásra, önművelődésre készteti. Kérdés, megadjuk-e a siketnémának 
ezt az alapot, szükségérzetének nevezett lengését? A tények, a 
tapasztalatok bizonyítják, hogy nem. A siketnémák nem szeretnek 
olvasni ! Sem az intézet kebelében, sem pedig az életben. Mind
egyike fázik, irtózik az olvasástól. Pedig az olvasás-tanításnak az 
volna a célja,, hogy a tanulóval megkedyelíesse az olvasást, jelen
leg épp ellenkezőjét éri e l: ott van pld. a Siketnémák Közlönye, 
mely a siketnéma szája ize szerint van szerkesztve. Vájjon hányán 
olvassák? Alig 15—-20%-ka azoknak, akiket az intézet szárnyára 
bocsátott? Olvasnak-e más lapokat meg könyveket? Korántsem. 
Ha nem olvassák azt, ami nekik szól, hogy olvasnának mást? 
Hisz az u. n. nehezebb olvasmányok valóságos hieroglifek előttük.

Vannak siketnémák, akik az intézetből való kiléptük után is 
olvasnak! Mit? Alkalmam volt egynéhányat megfigyelni! Olyan 
dolgokat olvasnak, illetve szeretnek olvasni, mejyek nemtelenebb 
érzelmeik felkorbácsolását célozzák. Az ily olvasmányok koránt
sem a szellemi világ felfrissítésére, avagy a tudás mélyítésére, 
hanem annak elfajulására törekszenek. Mert hisz az ily olvasmá

2*
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nyok bizonyos izgató, kábító, pillanatnyi hatást okozó stb. jelleg
gel bírnak. A siketnémák között a ponyvairodalom ama termékei 
vannak elterjedve, melyek megfelelő képekkel vannak fűszerezve. 
Tehát melyeknek nemcsak a szövege, hanem képei is pornogra
fikus jellegűek.

Itt tehát, amint látjuk, kétféle siketnémával találkozunk. Olyan
nal, aki egyáltalán nem szeret olvasni, s olyannal aki olvas, de ez 
az olvasás rendszerint az erkölcstelenség lejtőjére vezeti őt.

Lássuk, hogy mi ennek a tulajdonképpeni oka?
Vegyük eleve az első esetet, s analizáljuk a tények, a való

ságok latbavetésével. Tudjuk, hogy az olvasásnál, helyesebben az 
olvasás-tárgyalásnál bizonyos fokozatokat szoktak tartani. A foko
zatok szerint tárgyalják az olvasmányt. Ezek a fokozatok szétfor
gácsolják a siketnéma figyelmét; a szőrszálhasogatásig menő tár
gyalás pedig kifárasztja a tanuló agyát. Ennek azután az a követ
kezménye, hogy nemcsak az intézetben, hanem künn az életben 
is fázik, irtózik az olvasástól.

A fokozatokat a felnőttek csinálták, még pedig azért, hogy 
munkáják könnyebbé váljék. Igaz, hogy munkájukon könnyítettek, 
de mellőzték a sikeínéma lelke követelményeit. Azt hitték, hogy a 
siketnéma lelke olyasvalami, mint pld. a borok édeskéséhez, avagy 
a fémek analizálásához szükséges vegyületek, amelyek csak a fel
állított fokozatok szerint érvényesülhetnek. A siketnéma érdeklő
dését, szükségérzetét nem lehet s nem szabad béklyókba verni! 
Mert minden béklyó fáradságot okoz. Nekünk pedig a derűs 
kedélyre, az örömre van szükségünk, ha pozitív eredményt aka
runk elérni. Az olvasmány tárgyalás tartalmi része bizonyos számú 
és minőségű fogalommagyarázással van fűszerezve. Mivel magya
rázzák a fogalmat? Jelenleg semmi mással, mint üres szóval. Így 
lesz a pozitív fogalommagyarázásból puszta szómagyarázás. Sehol 
semmiféle szilárd pont, konkrét szemlélet. Igaz, hogy valamelyes 
új fogalmat a már meglevő, a tanuló birtokában levő fogalmakkal 
lehet megvilágítani, szemlélhetővé tenni, de ez csak akkor vezet 
céihoz, hogyha a meglevő, a már elsajátított fogalmak valamelyes 
pozitiv alapból származnak. Nálunk ez a pozitív alap hiányos. 
Hibás tehát az ezen alapuló fogalommagyarázás is. A siketnéma 
látszólag megérti az olvasmány tartalmát, de nem tudja tudása 
mélyítéséhez alkalmazni. Az ily olvasmánytárgyaiásnak nincs mara
dandó jellege. Második hiba, melyet az olvasmánytárgyalásnál 
elkövetünk az, hogy a szófogalmakat saját fogalmaink szerint 
magyarázzuk. Nem alkalmazkodunk a siketnéma meglevő szemlé-
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letköréhez, fogalmaihoz. A siketnéma nem érti a szófogalmakat. 
Az ő fogalmai, illetve azok tartalma, teste más alakú, mint az a 
fogalom, melyet a megvilágításnál használunk. Mi épérzéktíek 
vagyunk, míg ellenben ő siket. Nem tudunk a siketnéma szemlé
letkörébe belehelyezkedni.

Épp ezért a fogalmakba oly elemeket is ékelünk, melyek 
nem tartoznak a siketnéma szemléletkörébe, fogalmaiba. Pld. ez 
a szófogalom „harang“, avagy „eső“ más-más testet ölt az épér
zékűnél, mint a siketnémánál. Ha a „harang“ fogalmát, avagy az 
„eső“ fogalmát magam elé, a tudat küszöbe elé idézem, akkor 
nemcsak a harang körvonala, alakja, az eső szembeszökő jellege 
válik tudatossá, hanem a hang is, mely a harang, vagy az eső 
által keletkezett.

E kettő egymással társul, együtt kerül a tudat elé. Ezért 
nem is lehet egymástól elszigetelni. Mind a két elemet alkalmaz
zuk a fogalommagyarázásnál is. Sokszor önkénytelenül. Azért 
nem tudunk a siketnéma szemléletkörébe bepillantani, annak fogal
mait megérteni.

Nagy önmegfigyelésre s önelemzésre van tehát szükségünk, 
hogy a látás és a hallás által keletkezeit s eggyé olvadt fogalma
kat el tudjuk szigeteim. Addig, amíg ez a fogalom a látás és a 
hallás birodalmából származik s ilyen minőségben is érvényesül: 
a siketnémát lehetetlen megértenünk. Ha a siketnémával érintke
zünk, le kell hámoznunk a fogalmakból mindazt, ami a hallás 
révén keletkezett. Máskülönben nem tudunk az ő lelkületéhez 
leereszkedni, ennek a tartalmát megérteni s ezt nemesbíteni s 
mélyíteni. Arra is kell gondolnunk, hogy a fejlődés folytonos 
differenciálódás. A tanuló szemlélete kezdetben még igen durva, 
vaskos. Hiányzanak a nemesebb, finomabb vonások. Ilyen a fogalma 
is. Még durvább s egyszerűbb a szemlélet és a fogalom a siket
némánál, aki a hallás birodalmát nélkülözi.

Ha már most oly fogalmakat nyújtunk a siketnémának, melyek 
bonyolult, apró differenciálódott elemekből vannak összeróva, a 
siketnéma nem érti meg azokat. Sok a homogén gátlás s kevés 
a heterogén elem. Nem tudja a különbséget a hasonlótól, vagy az 
azonostól megkülönböztetni. Itt is tehát fokozott önelemzésre van 
szükségünk, hogy a durvább, kiválóbb elemekkel is tudjunk dol
gozni. Tudnunk kell tehát, hogy a differenciálódás köre mily 
mérben és minőségben érvényesül annál a siketnémánál, akit taní
tunk, akit az olvasmánytárgyalásnái szerepeltetünk. Ismernünk kell, 
hogy egy bizonyos fogalomnak mely részei, elemei azok, melyek
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az illető siketnéma szemléletkörét, tapasztalatát képezik. Ezek az 
elemek legyenek azon elemek; amelyekből a fogalommagyar ázás
nál kiindulunk. Minél fejlettebb, azaz differenciálódottabb a siket
néma szemléletköre, annál finomabb, részletezőbb alkatelemeket 
alkalmazhatunk a fogalom magyarázásánál. Gondoljunk csak arra a 
lelkiműveletre, amely által a „madár“ fogalmából a veréb, avagy a „fa“ 
fogalmából a körtefa differenciálódik a siketnéma lelkében. Tehát hiába 
magyarázunk valamelyes fogalmat, hogy ha a siketnéma lelke, észre
vételé, tapasztalata, stb. nem differenciálódott annyit, hogy azt felfog
hassa s megérthesse. A mostani olvasmány-tárgyalás gyarapítja a siket
néma intellektuális kapacitását anélkül, hogy az így nyert anyag 
a siketnéma akarata szerint érvényesülne. A siketnéma sok ismere
tet sajátít el, de képtelen arra, hogy azokat értékük szerint a maga 
helyén és idején haszonnal értékesíthesse. Képzettársítását bizo
nyos önfegyelmezetlenség jelemzi. Hamis, álfogalmai vannak az 
őt környékező világról. Ilyen a világnézete is. Nem tud a dolgok 
mélyére bepillantani. Gondolkodása felszínes. Minthogy a szexuá
lis érzelmek nagy szerepet játszanak nála, az olvasmányok, mint 
már jeleztem is, az e körbe tartozó vágyak kielégítésére irá
nyulnak.

Hiba, hogy az olvasmány-tárgyalásnál nem elemezzük a siket
néma lelkét. Nem vizsgáljuk meg: vájjon az olvasmány megfelelt-e 
a siketnéma egyéniségének s micsoda változást okozott a lelké
ben ? Mennyire gyarapodtak, nemesbedtek a siketnéma egyes 
érzelmei s mennyire apadtak a nemtelen érzelmek. Enélkül meg
esik, hogy ép oly olvasmányt adunk a siketnéma kezébe, amely
nek tartalma bizonyos lelki hibák fokozására irányul. így nem 
orvosságot, hanem egyenesen mérget adunk neki.

Ezek után kérdés: hogy milyenek legyenek azok az olvas
mányok, melyeket a siketnémának nyújtunk. Tartsuk szem előtt 
a fokozatosság elvét. A mondatok rövidek s világosak legyenek, 
kezdetben kerüljünk minden bonyadalmasabb mondatot. Az 
olvasmányok tartalma összefüggésben legyen a siketnéma szem
léletkörével, tapasztalatával. Épp ezért az épérzékűek számára írt 
olvasókönyvek a siketnémák intézeteiben nem érvényesülhetnek, 
mert ezek a hallás birodalmát is tartalmazzák magukban. Az első 
olvasmányok kizáróan a cselekvést, az önkifejezést célzó olvasmá
nyok legyenek. Ezeknek a tartalmát a siketnéma igen könnyen 
megérti. Itt nincs fogalommagyarázás; üres szalma cséplés. A 
siketnéma maga világosítja s magyarázza az illető fogalmat, még 
pedig öntevékenysége által. Úgy érti s értelmezi a fogalmat, ahogy
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azt szemléletének differenciálódott volta követeli. Tehát minden 
olvasmány egyúttal önkifejtő olvasmány legyen. Első az önkifejtés 
s csak ennek megtörténte után következik az olvasmány olvasása, 
tárgyalása.

Hogy a dolgot érthetőbbé és világosabbá tegyem, közlök 
egy olvasmányt, melyet a IV. osztályban tárgyaltattam.

Péter és a vándor.

Péter sétaközben kis kést talált. Péter örült neki, mert a kis 
kés szép volt. Nemsokára egy vándor jött feléje, aki a földön 
valamit keresett. Péter gondolta, hogy a vándor a kést keresi. 
Megkérdezte tőle, hogy mit keres. A vándor azt felelte, hogy a 
kést. Péter a kést odaadta a vándornak. Péter becsületes fiú volt.

Ez az olvasmány az épérzékűnek olvasókönyvéből való. 
Mindamellett mondatszerkezeténél, tartalmánál fogva megfelel a 
siketnéma intézet IV. osztályának is. Fő az, hogy az olvasmány 
a cselekvő-szemléletre igen alkalmas, ami a siketnéma olvasmány
tárgyalásánál nagy fontossággal bír. Az olvasmány minden apró 
részletére nem terjeszkedem ki, hisz a váz is megmutatja a helyes útat.

Amint látjuk az olvasmányban két személy szerepel. Ezt a 
szerepet átruháztam a tanulókra. Sorba szerepelt minden egyes 
tanuló. Természetes, hogy a leányoknál a férfi nevek helyett nőj 
nevek szerepeltek. T. i. a leányok cselekvő-szemléleténél. A fiúk 
közül: az egyik a vándor, a másik Péter szerepét játszotta. A 
színhely benn az osztályban volt. Elindul a vándor. Utazik, gya
logol. Közben elveszíti a kését. Mindjárt nem veszi észre, csak 
később, amikor leül az út szélére, hogy kenyerét elfogyassza. 
Tehát éhes. Keresi a kését. De nem találja. Közbe pedig beszél. 
Hol van a késem? Talán elvesztettem. Megnézem a másik zse
bemet! De itt sincs! Kár érte! Visszamegyek s keresem a kése
met 1 Meglehet, hogy megtalálom. Sajnálnám, ha nem találnám 
meg stb.

Nagybúsan indul s keresi a kését.
Lássuk a második szereplőt!
Péter hazulról indul s az úton lovasdit játszik. Közben egy 

csillogó tárgyat pillant meg, oda siet s a következő pillanatban 
már a kezében van a kés. Nagyon tetszik neki. Szinte ugrál 
örömében. Próbál vele faragni. Éles-e? stb.

Közben beszél. Nini! valami van ott! Mi lehet? Oda megyek. 
Megnézem. Hisz ez kés? Milyen szép kés! Igazán szép! Nagyon

áá
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tetszik nekem. Megpróbálom, hogy éles-e? Éles! Talán valaki 
elvesztette? Biztosan sajnálja a kését! stb.

Mialatt nézegeti, vizsgálja a kést, észreveszi, hogy valaki 
közeledik feléje s a földön valamit keres. Ni, ott jön egy ember ! 
Valamit keres. Gondolom hogy a kést keresi. Ha ide jön, meg
kérdezem tőle, hogy mit keres. Ha a kést keresi, odaadom neki. 
P. Bácsi, mit keres? V. A késemet keresem. P. Talán elvesztette a 
kését? V. Igen. P. Hol? V. Itt, az úton. P. Nálam van! V. Igazán? 
P. Igazán. P. Tessék, itt a kése! V. Köszönöm. Te jó, becsületes 
fiú vagy (közben meg-megveregeti a fiú vállát.) V. Áldjon meg 
az Isten. P. Magát is. Szerencsés utat! stb.

Íme ilyen alakban folyt le a jelzett olvasmány tárgyalása. A 
múltat a jelenbe helyeztük. A párbeszéd a tanulók szókincse s 
érdeklődése szerint folyt le. Tartózkodtunk a sablontól.

A gyermekek örömmel szerepeltek s beszélgettek. A cselekvés 
után következett a tulajdonképpeni olvasmánytárgyalás. A múlt 
szereplése s visszaidézése. A múlton nyugvó beszélgetés. A tanulság 
levonása, az erkölcs nemesbítése, stb.

A tanulók e cselekvényeket lerajzolták. Mindegyik saját fel
fogása s szemlélet-tapasztalat köre szerint. Itt láttam azokat a 
különbségeket, melyek az egyéniségre vonatkoznak. De láttam a 
helyes és a helytelen fogalmakat. Beleláttam a gyermek lelkületébe. 
Megismerkedtem fogalma elemeivel, fő- és mellékrészeivel. Tudtam 
azokhoz alkalmazkodni s azokat fejleszteni. Az olvasmány tárgya
lásnál felmerült beszélgetés maradandó nyomokat hagyott a siket
néma lelkében. Hisz ez a beszélgetés egyenesen a cselekvéséből, 
önkifejtéséből sarjadzott. Olyan fogalmat kapott, amelynek teste, 
húsa s vére volt.

így cselekedtem más olvasmányoknál is. Azzal, amit a siket- 
néma cselekszik, szives-örömest foglalkozik vele. Tehát el is 
olvassa. Utalok Adomcsik kartárs tapasztalataira s az általa irányí
tott Intézeti Újságra. A tanulók maguk szerkesztik, maguk tapasz
talataikat, eseményeiket, stb. írják bele. De el is olvasnak minden 
dolgot benne! Ideje volna már, hogyha minden siketnéma intézet 
ezen a nyomon halad na és megszívlelné Adomcsik kartárs kezde
ményezését, mely nagy kincseket ér a siketnéma-oktatásnál. Külö
nösen pedig az olvasási kedv ébrentartása és az önművelődés 
szempontjából.

(Folyt, köv.)
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Német könyv német kisegítő-iskolákról.
Irta: U ngerm ann József.

A német nemzeti öntudat és büszkeség egyik hangos szava 
a dr. Wehrhahn iskolatanácsos szerkesztésében megjelent „Deutsche 
fiilfsschulen in U/ort und Bild“ (Német kisegítő-iskolák írásban és 
képben) című gyűjteményes munka. Magamban csendesen össze
hasonlítom a leipzigi népek csatája emlékművel és szinte látom 
a címlapján azokat a komor, vaserejű lovagokat, amik annak a 
tetejéről oly kiáltó büszkeséggel őrzik a németek földjét. Mégcsak 
nemis teljes képet ad ez a mű a német kisegítő-iskolákról, csak 
olyasféle — „ilyen van minálunk, nézzétek és nézzék mások“ -— 
hiszen csak 83 város kisegítő iskoláit írja le, pedig még van ezeken 
kívül 260 városban. Én azt hiszem, ebben az öntudatban, ebben 
a fölénynek érzetében rejlik a németek nagysága, ezzel tudnak 
minden ügyükből nemzeti ügyet és nagyot alkotni. Hiszen ha 
elmegyünk hozzájuk, olyan gesztussal mutatnak és magyaráznak, 
mintha az volna a legtermészetesebb dolog a világon, hogy hozzájuk 
tanulni menjünk s minden, ami náluk van, jó. Ilyen természetes 
gesztussal jelent meg Wehrhahn dr. munkája is. Az embert első 
pillanatra meglepi ez a könyv, aztán önkéntelenül is arra gondol, 
vájjon ezt minálunk meglehetne-e csinálni, tudnánk-e mi is oly 
büszkék lenni kulturális munkánkra, tudnók-e mi is megmutatni 
magunknak és másoknak, hogy mink van? Azt hiszem, igen. Van 
minálunk gyógypedagógia, gondoskodik minálunk is az állam és 
a társadalom gyengébbjeiről és munkánkra büszkék lehetünk mi 
is; és szinte kedvem volna felvetni az eszmét: mutassuk meg mi 
is a világnak, de legelsősorban önmagunknak, a mi magyar társa
dalmunknak, hogy mink van, hogyan gondoskodunk azokról, akikről 
a természet mostohán gondoskodott!

Wehrhahn könyve 83 város — leginkáb porosz — kisegítő
iskoláiról referál. Leírja keletkezésüket, fejlődésüket, tantervűkről, 
tanítási eredményeikről ad képet, adatokat, megfigyeléseket közöl 
és elmondja a gyengetehetségü gyermekek gyámolításának a mód
jait. Egy-két értékes vagy érdekes adatot, esetet és berendezést 
szeretnék itt leszegezni a magyar gyógypedagógia számára.

Berlin. Berlinben a dalldorfi intézet működése dacára is 
állandóan érezték a népiskolákban a gyengetehetségü gyermekek 
kerékkötő voltát s annak szükségét, hogy ezek számára úgynevezett 
kisegítő-iskolák kellenének. De ott volt Dalldorfi és az intéző 
körök ezt elegendőnek tartották. S csak hosszas polémiák és küz
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delmek után, a 90-es években, sikerült elérni, hogy a gyengetehet
ségű gyermekeket kisegítő-osztályokban különíthették el, ahol leg- 
főképen csak kísérleteztek s a gyengetehetségű gyermek meg
ismerésére törekedtek. Az első kisegítő-iskolát 1903-ban állították 
fel. 1906-ban külön továbbképző- (ismétlő) iskolát (Fortbildungs
schule) létesítettek a kisegítő-osztályokat, iskolát elvégzett gyenge- 
tehetségűeh részére. Végre 1908-ban a nagyothalló gyermekeket is 
elkülönítették s ezzel teljesen felszabadították az elemi iskolákat a 
kerékkötő elemektől s módot és alkalmat nyújtottak a fogyatékosok 
megfelelő tanílhatásának.

A kisegítőiskolák szervezetét adó „határozatok“ (Bestim
mungen) Dr. Fischer iskolatanácsos tervezete alapján 1912-ben 
léptek életbe. Ezek szerint az olyan gyermekek, akik nem gyenge- 
tehetségüek ugyan, de az első tanévben lépést nem tarthatnak az 
átlaggal, előkészítő osztályba (Vorklasse) tétetnek át, ahol az elemi 
iskola 11. osztálya (Németországban 7) számára előkészítik. (Hogy 
ez szükséges, bizonyítja sok eset, amikor a kisegítő-iskolába fel
vételre hoznak olyan gyermeket, aki nem gyengetehetségü, de 
mégsem tud haladni, mert szellemi erői gyengék, ismeretköre szűk, 
szóval lelkileg elmaradt a környezete nembánomsága vagy más, 
szociális s egyéb okok miatt.)

Nagyszerű Berlinnek a népoktatási berendezése! A vissza
maradt gyermekek az előkészítő osztályokban 1 vagy 2 évig pótol
ják a mulasztottakat, erőt gyűjtenek, a nagyothallók külön isko
lába. a gyengetehetségűek kisegítő-iskolába, a gyengeelméjűek a 
dalldorfi intézetbe, az epileptikusok a Wuhlgartenbe elkülönűltetnek 
s ott részesülnek a fogyatkozásukhoz alkalmazkodó és képessé
geiknek megfelelő nevelés-oktatásban, — nem szólva természete
sen a siketnémákról és vakokról, akik elemi iskolába nemis kerül
nek, tehát onnan el sem különítendők. Berlinnek jelenleg 19 önálló 
kisegítő-iskolája van, 119 osztállyal, továbbá 2ő kisegítő-osztálya 
elemi iskolákkal kapcsolatban ; 1 külön iskolája nagyothallók részére; 
31 előkészítő osztálya és ebben a 200 segítő-osztályban összesen 
3174 gyermek nyer neki megfelelő nevelés-oktatást.

Ez a berlini kisegítő iskolák szervezete. Egységes tantervet 
a közeljövőben kapnak. A továbbképző tanterve a mienkétől annyi
ban különbözik, hogy a nem tanonc fiúk kézügyességet (a szak
rajz helyett), és a leányok a rendes tantárgyakon kívül, szabad 
választás után, még éneket és tornát is tanulhatnak.

Tevékeny részt vesz a német főváros társadalma is a gyenge
tehetségűek gyámolításában. 1903-ban egyesület alakult a gyenge-



tehetségűek támogatására (Erziehungs- und Fürsorge-Verein für 
geistig zurückgebliebene (schwachsinnige) Kinder), mely cálját 
a következőkben igyekszik elérni: 1. Előadásokat tart a gyenge
tehetségűek oktatásáról, neveléséről s a róluk való gondoskodás
ról. 2. Útbaigazítással és tanáccsal szolgál adott esetekben a szü
lőknek, mestereknek. 3. Minden kisegítő-iskolához kiküldi egy 
tagját, akinek feladata a gyengetehetségű gyermekek anyagi gon
dozása. (10 év alatt ezek 15.000 márkát gyűjtöttek s fordítottak a 
gyengetehetségűek segélyezésére a saját hatáskörükben.) 4. Alapít 
otthonokat (Horte) a felügyeletet nélkülöző gyengetehetségűek 
részére. (Erre 2 év alatt kb. 25.000 márkát költöttek.) 5. Nyaranta 
gyermektelepeket létesít belföldön a tengerparton gyengetehetségű 
gyermekek részére. 6. Kirándulásokat rendez gyengetehetségű 
gyermekekkel. 7. A továbbképző mellett munka- és tanoncközve- 
títést létesít, a gyengetehetségü tanoncok mestereit kitüntetésben 
részesíti. 8. Fennállása óta, 10 év alatt, kb. 100.000 márkát gyűj
tött s adott ki a gyengetehetségűek segélyezésére.

Hamburg. Hamburgban az első kisegítő osztályt 1892-ben 
nyitották meg fiúk részére. Egy évre rá megnyitották a leányok 
részére is az első osztályt. S ma már 12 kisegítő-iskolája van 
Hamburgnak 1529 növendékkel. Mivel Hamburg óriási területen 
fekszik (a legnagyobb kiterjedésű német város, egy lakójára 103 
m'2 esik), nem teheti azt, amit más német városok, ahol egy épü
letben a városnak minden gyengetehetségű gyermeke nyer okta
tást (pl. Leipzig), szükséges volt a kisegítő-iskolák decentrálizása 
s azért a hamburgi kisegítő-iskolák széjjel vannak szórva az egész 
város területén, — ami a leghelyesebb is.

A tanterv egységes. Ugyanazok a tantárgyai, mint minálunk. 
A tanterv módszeres utasításokat is közöl. Legyen szabad a szem- 
iéltető-oktatás (Anschauung, nálunk beszéd- és értelem gyakorlat) 
célját itt szószerint közölnöm : „A szemléltető oktatás tegye képessé 
a gyermeket arra, hogy közvetlen környezetében lefolyó ese
ményeket s környezetével vonatkozásban levő dolgokat pontosan 
és lehetőleg sokoldalúan felfogjon és ezekről egyszerűen, gyer
meki álláspontjának megfelelő módon beszélhessen.“ Erre példák 
a szülői házból : Hogyan tisztítja a mama a lámpát. — Megállt 
az óra. — A szobanövények ápolása. — Vasárnap. — Névnap, 
stb. Ez a mienktől annyiban különbözik, hogy a mi beszéd- és 
értelemgyakorlatunk nemcsak a közvetlen környezet tárgyait és 
jelenségeit veszi anyagául, hanem a távolabbi környezetbe is 
elhatol. A 111. osztály anyaga minálunk már a község és határa.

Német könyv német kisegítő-iskolákról. 27
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/
Áthidal a mi beszéd- és értelemgyakorlatunk a szülőföldismerte
tésbe, amennyiben a 111. osztályban földrajzi alapfogalmakat nyújt.

A számtanoktatás tanterve lényegesen különbözik a mienk
től. A II. osztályban már mind a 4 alapműveletet tanítják, (nálunk 
3-at), a III. osztályban felmennek 100-ig, (nálnnk 50-ig), az V. 
osztályban 1000-ig, (nálunk 500-ig).

A földrajzot valódi alakjában csak az V. osztályban kezdik 
tanítani, viszont a III. osztályban a beszéd- és értelemgyakorlatok 
helyett szülőföldismertetést tanítanak s ugyanezt, de nem földrajzi 
alapon, a IV. osztályban is.

Hittant, éneket, kézimunkát az 1. osztályban nem tanítanak. 
A női kézimunkát a II., a kézügyességet a 111. osztályban kezdik 
csak tanítani. A kézügyességi oktatás azonban csak a fára szorít
kozik, agyag, papir, karton, gyöngy, vagy másnemű anyag nem 
szerepel a kézügyesség tantervében. Tervbe veszi újabban a ham
burgi kisegítő-iskola a lányok belevonását a műhelyoktatásba. El 
tudom képzelni, sőt szükségesnek tartom, hogy a lányok agyagot 
gyúrjanak és papirt vágjanak, de azt nem tudom elképzelni, 
hogyan áll a lányok kezében gyalú, meg fűrész!

Közölnek adatokat a kisegítő-iskolát elhagyott növendékekről 
is, 'gy pl- 727 fiúnövendékből 245 iparos, 119 földmíves, 182 
alkalmi mnnkás, 57 tengerész, 34 gyári munkás, 2 tejárusító, 1 
szolga, 1 pincér és 88 ismeretlen foglalkozású, illetőleg sorsú; 
546 leánynövendékből lett 319 szolgáló, 6 mosónő, 17 gyári mun
kásnő, stb. és 99 ismeretlen foglalkozású, illetőleg sorsú.

Újabb időben a hamburgi kisegítő-iskolákban a minősítő 
lapokhoz a növendék időnként felvett arcképét is hozzácsatolják.

Egy hallónéma megszólaltatása. Meerwald, a fiirthi kisegítő
iskola vezetője közli az alábbi esetet: Egy 11 éves leányt, ki már 
5 éve járt elemi iskolába, hoztak hozzá. A leány hallónéma volt 
s a vele foglalkozók minden eddigi kísérlete meddő volt, nem 
tudták megszólaltatni. Meerwald így okoskodott: mivel a beszéd 
és a kézmozgások központja közvetlen közel fekszik egymáshoz, 
a centrális beszédzavaroknál a kezet kell sokat foglalkoztatni. S 
ezen az alapon indult el.

Megszólaltatni azonban nem sikerült a leányt, bár megvolt benne 
a legnagyobb igyekezet s az ilyen sikertelen kísérletek igen leve- 
rőleg hatottak rája. Arra törekedett, hogy a leányt meggyőzze 
képességéről, növelje önbizalmát s ezért alkalmat adott neki arra, 
hogy magát kitüntesse s az osztály fölé emelhesse. Amikor egy 
alkalommal papirhajókat hajtogattak, ötöt a táblára erősített s a
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növendékeknek meg kellett nevezniük a papirhajók számát. A 
jobbakat előre figyelmeztette, hogy helytelenül feleljenek. S amikor 
az osztály legjobbja is „hat“-ot mondott és ő csalódottan kijelen
tette, hogy ezt bizony nem tudja senki, hirtelen megszólalt a 
hallónéma leány s megnevezte a papirhajókat, „őt.“ Meerwald 
megelégedett egy egyszerű „helyes“-sel, hogy a leány izgalmát 
ne fokozza. Egynéhány sikerült ily kísérlet után, olvasás alkalmá
val, amikor a leány szomszédja olvasott, kinézett az ablakon, s 
mintha nem is tudná, ki van soron, odamondta, hogy folytassa a 
következő. És a lány lassan, de helyesen szótagolva olvasott. A jég 
meg volt törve s a gyermek beszédje rohamosan fejlődött; 2 év 
alatt megtanulta a gót és latin betűket, helyesen beszélt és írt.

Meervald a sikert kézügyesítésnek tulajdonítja, mert ezzel 
ébresztette fel érdeklődését, kedvét s ezzel erősítette önbizalmát.

(Folyt, köv.)

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi előadói megbízatás. A nagyméltóságú vallás- 

és közoktatásügyi Miniszter Úr 1913. évi 200.691. számú rendele
tével a szaktanácsi előadói teendőkkel további intézkedésig Berkes 
János eddigi előadó bízatott meg.

Szaktanács! gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa 1913. évi december hó 17-én gyűlést tartott a követ
kező tárgysorozattal: 1. A gyógypedagógiai képző előadó tanári 
testületének jegyzőkönyve. 2. Debrecen szab. kir. város törv. 
biz. a siketnéma intézet államosítása iránti felterjesztése. 3. A 
vakok budapesti intézete ig.-nak a végbizonyítványok elbírálása 
iránti felterjesztése. 3. Brassó vrm. kir. tani. napközi-otthon létesítése 
iránti javaslata. 5. Natonek Berta siketnéma intézeti tanítónő bead
ványa. 6. A vakoknak magasabb kiképzése iránti beadvány. 7. A 
borosjenői állami gyógypedagógiai intézet ig.-nak beadványa. 
8. Egy kisegítő-iskolái igazgatóra vonatkozó javaslat. 9. Az ifjú 
vakok szegedi intézetének házirendje. 10. Kleitsch J. és Fiedler 
Lajos kongresszusi jelentése. 11. A siketnémák kecskeméti int. 
ig.-nak kertészeti iskola tárgyábani javaslata. 12. Egy kisegítő-iskolái 
abc. és olvasókönyv megbírálása.

„Hogyan vizsgáljuk meg a gyengeteheíségű gyermeket?“ 
címen Éltes Mátyás igazgató egy füzetet és ehhez minősítési lapokat 
szerkesztett, melyek a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
Minisztérium 1913. évi 187.378. számú rendeletével a kisegítő
iskolák használatára engedélyeztettek.
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Gyógypedagógiai alapvizsga. A nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi Miniszter Úr 1913. évi 203.449. számú rendeletével 
Fenyvesi Soma és Gulessich János gyógypedagógiai hallgatókat 
alapvizsgára bocsájtotta. A vizsga írásbeli része folyó hó 7.-én és 
8.-án, szóbeli része pedig folyó hó 10.-én tartatott meg, dr. Tóth 
István miniszteri titkár úr elnöklete alatt.

Beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam. A nagymél
tóságú vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úr 1913. évi 191.011. 
számú rendeletével Nagy Lajos és Kiss János kolozsvári kartársak
nak beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam szervezését enge
délyezte.

Gyermektanulmányozás a siketnémák szegedi intézeté
ben. A siketnémák szegedi intézetének testületé december hó 10.-i 
ülésén elhatározta, hogy a növendékek szellemi képességeit vizs
gálat tárgyává teszi s a vizsgálatok eredményét mindenkor a 
növendékekről készítendő kimutatásokban is fel fogja tüntetni. Az 
intelligencia vizsgálatok megfelelő módjának alkotásával a testület 
Plichta Bélát bízta meg. Ezenkívül a növendékek alak és színemlé
kezetét is tanulmányozás tárgyává teszi a testület egy-két tagja. 
Utóbbi vizsgálatok különösen az épérzékű gyermekeken megejtett 
vizsgálatok eredményével összevetve fognak érdekes eredményt adni.

Eljegyzés. Füzesi Árpád kartársunk december 24.-én tartotta 
eljegyzését Gyurasits Annuskával Aranyosmaróthon. Gratulálunk!

Mlinkó István egri sikéínéma intézeti igazgató megyei tűz
rendészed felügyelővé neveztetett ki.

Siketnémák Zsebnaptára 1914. Szentgyörgyi Gusztáv és 
Györgyfy Ákos váci kartársaink által szerkesztett Siketnémák Zseb
naptárának ez évi száma igen érdekes tartalommal jelent meg 
december havában. Ára 1 korona.

Térkép a vakok számára. „Az Újság“ olvasótermében 
néhány napig közszemlére volt kitéve Magyarország hegy- és 
vízrajzi térképe, mely az új épületet nyert ifjú vakok szegedi inté
zetét fogja díszíteni. Az intézet igazgatóságának megrendelése 
folytán Séra Lajos kartársunk által készített speciális, hatalmas 
méretű térképnek sok csodálója akadt.

Karácsonyi ünnepélyek. A közönség áldozatkészsége lehe
tővé tette, hogy intézeteinkben országszerte meggyúlhattak kará
csony estélyén a szeretet szimbólumának lángjai. Különösen meg
ható ünnepet ültek a siketnémák egri intézetében, hol a megje
lent nagyszámú közönség előtt Dankó István kartársunk méltatta 
annak jelentőségét. Az intézet növendékei alkalmi kis verseket 
mondottak, míg egy nagyobb növendék megköszönte az intézet 
jótevőinek és a karácsonyfára adakozóknak jószívűségét. Az ünne
pélyt Mlinkó István igazgatónak Eger város és a megye közön
ségéhez intézett meleghangú beszéde fejezte be.

A siketnémák szegedi intézetében december hó 19-én tar
tották meg a karácsonyfa-ünnepséget, melyet az intézet növendé
kei részére, mint az előző években most is a szegedi tanítónő
képző növendékei rendeztek a következő műsorral. 1, Dorn Ottó;
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Karácsonyi Ének 3 szólamra; énekelte a r. k. tanítónőképző ének
kara. 2. Ünnepi beszéd. Tartotta Jászay Géza c. püspök. 3. Tor- 
day Grail E. Tamássyné Gaál A.: Anyánk szive, melodráma. Sza
valta: Grossmann Margit IV. é. tanítónőjelölt, zongorán kísérte: 
Pukecz Ilona IV. é. tan. jel. 4' Szepessy László: Az árva kará
csonya. Szavalta Tóth Margit IV. éves tan jel. 5. Karácsonyi Ima: 
Irta: Hints S. Elrriondta: Bartók Erzsébet VII. o. siketnéma tanuló. 
6. Mittoror; Hódolat az isteni kisded előtt, 3 szólamú ének; éne
kelte a r. k. tanítónőképző énekkara. 7. A karácsonyfa átadása : 
Miskolczy Gizella IV. éves tanítónőjelölt részéről. 8. Bódi Ferenc 
Vili. o. siketnéma tanuló köszöneté az ajándékokért. 9. Greiner 
H .: Glória in excelsis deó. 4 szólamú ének. Énekelte a tanítónő
képző énekkara. Ezután az igazgató mondott nagyhatású beszéd
ben köszönetét mindazoknak, kik az ünnepség rendezéséhez és 
a növendékek adományozásához hozzájárultak. Végül kiosztották 
az ajándékokat, mindenik növendék kapót cukrot, diót, mogyorót, 
déligyümölcsöt és megfelelő szép játéktárgyat, taneszközt, naptárt 
stb.-t.

Rendkívül kedves szinielőadás keretében ünnepelt a buda
pesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet. Alkalomszerű énekes 
tündérjátékot adtak elő az intézet növendékei. A megkapó részle
tekben bővelkedő színdarab a zenei részekkel együtt Füzesi Árpád 
kartársunk szerzeménye. Ugyancsak ő készítette finom ízléssel és 
bámulatos hozzáértéssel az igényelt díszleteket is. Fáradozásának 
igen szép sikereit babérkoszorúval jutalmazták meg tisztelői.

VEGYES.
Vakok részére készített térkép Londonról. Figyelemre

méltó és rendkívüli hasznos az a most megjelent London városi 
térkép, amely vakok számára készült és amelynek megtekintésére 
tódulnak most a londoniak Azok a szegény, szerencsétlen embe
rek, akikkel a természet olyan kegyetlenül bánt és akik állandóan 
embertársaik gyámolítására szorulnak, a most megjelent térkép 
segélyével, minden vezetés nélkül könnyűszerrel eligazodhatnak a 
rengeteg város különféle labirintusaiban. A városi térkép a Braille 
rendszerre van készítve és a főbb közlekedési vonalakon és Lon
don nevezetesebb épületein kívül rövid jelszavakkal magyarázza 
a térkép használójának, hogy egy bizonyos helyről mily módon 
lehet legkönnyebben és a legrövidebb utón eljutni egy távolabb 
eső pontra. A londoni földalatti vasutak már régebben behozták 
a vakok részére készített különleges menetjegyeket és csodálatos 
volt, hogy a szerencsétlen világtalanok mily ügyességgel és kellő 
érzékkel ismerték ki magukat a rengeteg forgalomban. A most 
megjelent térképpel ismét egy jelentékeny lépés történt a vakok 
istápolásának területén és elismerés illeti a feltalálót, aki ezernyi



32 Vegyes

ezer világtalan munkásnak és alkalmazottnak könnyítette meg az 
életét. A modern tudományok, a technikai vívmányok, a vegytan, 
természettan, orvostudomány, sőt a csillagászati ismeretek is már 
régebben rendelkezésére állanak a világtalan emberiségnek a 
Braille rendszer szerint nyomtatott könyvekben, amelyekhez hozzá
járul még az esztendők óta megjelenő vakok újságja is.

Séra L.
Az első tanügyi kongresszus. Magyarország tanárai, taní

tói, kisdedovói az egyetemtől az óvóig országos kongresszusra 
gyűltek az 1848. évben Az új magyarország berendezkedésének 
idején a kultúra munkásai is tanácskoztak s egyetemes gyűlésükön 
építették meg a nemzet átalakulásához méltó terveiket. Négy napi 
tanácskozásuk idején vitatkoztak a különböző iskolatypusok: szer
vezete s oktató személyzetének jogi helyzete felett s foglalták 
határozataikat jegyzőkönyvbe. Ezeknek a tanácskozásoknak alap
vető gondolatai, határozatai szabtak irányt Magyarország kultúrájá
nak, mely kívánságok részben még ma sem váltak valóra! A kis
dedóvó, a népiskola, a tanítóképző, a különböző fajta középiskola, 
sőt maga az egyetem szervezete is messze van attól, amely álla
potra kívánták a kultúra munkásai annak idején juttatni. Az a jegy
zőkönyv és napló, amelyet e tanácskozásról felvettek, megjelent 
ugyan egy pedagógiai lapban az 1848. évben, azonban a most 
élő emberek közül alig ismeri valaki azokat. Pedig ezeknek nem
csak kultúrtörténeti szempontból van óriási jelentőségük, hanem 
igen nagy fontosságuk van azért is, mert az akkori szervezkedés
nek megismerése kiválóan hasznosítható a ma folyó szervezkedő 
munkánál. A Nemzeti Iskola c. politikai tanügyi újság sajtó alá 
rendezte az öt nyomtatott ívre terjedő jegyzőkönyvet és naplót 
s ajándékul kapja meg azt ingyen minden előfizetője. Az új elő
fizetőknek is ingyen küldi meg az értékes ajándékot a kiadóhiva
tal. (VI. Felsőerdősor 21.)

fiivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógiára elő
fizetési dijaikat beküldötték:

1912. évre-. Dr. Vértes O. Budapest 5, Berkes János Buda
pest 10, Katona József Budapest 10 koronát.

1913. évre: Gáspár Árpád 5, Gyógyped. intézet országos 
szaktanácsa 10, Gyógypedagógiai intézet Budapest 10, Ideges 
gyermekek iskolája 10, Füzesi Árpád Budapest 5, Perné Valéria 
Budapest 10, Szabó Károly Budapest 10, Siketnémák intézete 
Ungvár 10, Psychologiai laboratórium Budapest 10, Iván József 
Budapest 5, Kábán József Kolozsvár 10, Nagy Péter Kolozsvár 
10, Állami kisegítő iskola Kecskemét 10, Zsemberi József 5, Hoch- 
rein Lajos Budapest 10 koronát.

1914. évre: Mlinko István Eger 10, Izr. siketnémák intézete 
Budapest 10 koronát.

Budapest, 1914. évi január hó 5-én.
K leitsch  János

a kiadóhivatal vezetője 
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