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A VAKOK OKTATÁSÁNAK FONTOSABB KÉRDÉSEI.

Mélyen tisztelt Pedagógiai Társaság !

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr múlt évi 
július hóban kiküldte csekélységemet a jelesebb osztrák és német 
vakok-intézetoinek tanulmányozására, megbízni méltóztatván azzal is, 
hogy a vakok tanítóinak Münchenben tartott VIII. kongresszusán reszt-

vegyek^ tanulmányút alkalmával, valamint a már korábban
(1803-ban) meglátogatott vakok-intézeteiben szerzett tapasztalatok 
alapján terjedelmesebb «Emlékiratot* nyújtottam be a miniszter ur
ő nagyméltóságához, melyben kifejtettem szerény nézeteimet a vakok
budapesti országos intézetének újjászervezésére és a hazai vakok oktatás
ügyének mikénti rendezésére nézve.

A miniszter úr ő excellentiája ezen «Emlékirat* anyagát, tekin
tettel «mindama kérdésekre, melyek a vakok budapesti országos inté
zetének újjászervezésénél megoldásra várnak, alkalmasnak tartván 
arra, hogy hazai intézetünk számára annak végleges szervezése szem
pontjából értékesítse; de igen üdvös eredményt remélve attól w, hogy 
annak nyilvános megvitatása ez oktatási szak iránt a szakkörök érdek
lődését felidézze és az általános tanügyi elvek érvényesítését biztosítsa^: 
kívánatosnak tartotta, hogy az ezen «Emlékirat»-ban tárgyalt kérdé
sekét a tárgyilagos megvitatás czéljaira átdolgozva, adjam elő a «Magyar 
Pedagógiai Társaság» előtt.

A mélyen tisztelt Társaság olnöksége szíveskedvén alkalmat 
nyújtani felolvasásom megtartliatására, legyen szabad most a mélyen 
tisztelt Társaságot arra kérnem, kegyeskedjék a vakok oktatásának 
fontosabb kérdéseit tárgyaló dolgozatomat meghallgatni és azt tárgyi
lagosan megvitatni.
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I. Mi legyen czélja a vakok intézetének ?

A babonás ó-kor népei, melyek a villámsujtotta fát, a tébolyban 
szenvedőt szentnek tekintették, félő tisztelettel illeték a vakot is, a kit 
jóslás! képességgel felruházottnak véltek; ámde arra, hogy a vakság 
rettenetes súlyát résztvevő gondoskodással enyhítsék és hogy a testi 
sötétség szomorú következményeitől, a lelki, a szellemi sötétségtől 
megmentsék a szerencsétlen világtalant: senki sem gondolt.

Csak a XII. század végén, 1178-ban létesítette egy szintén vak
sággal sújtott kegyes fejedelem az első asylumot vakok számára bajor 
földön, Memmingenben; mig 82 évvel később, 1200-ban, Szt. Lajos 
Párisban alapított menedékházat a keresztes-háborúkban szcmiikvilágát 
vesztett harezosai számára, a hol e fogyatékosoknak élethossziglan való 
ápolásáról gondoskodott.

A vakok nevelésének és oktatásának kérdésével azonban még ez 
időben egyáltalában nem foglalkoztak.

Századok folytak le így, e szerencsétlenek iránti részvétlenségben 
és közönyben, mig végre 1784-ben feltűnt egy nagylelkű, életét a vakok 
sorsa javításának szentelt férfiú, Haüy Valentin, Párisban, vakok neve
lése és oktatása czéljából létesített intézetével; majd 20 évvel később 
nagynevű kor- és pályatársa, Klein Vilmos, a bécsi (jelenleg cs. és kir.) 
intézet megalapítója.

E két nagy emberbarátot tekintjük a vakok nevelés-oktatásügye 
clóharczosainak, megteremtőinek, a kiknek csakhamar minden művelt 
államban akadtak követőik, úgy hogy midőn 1873-ban a vakok tanítói 
Bécsbcn az első (európai) kongresszust tartották, a kongresszus elnöke, 
a vakok ügyének lánglelkű bajnoka, dr. FranM Ágost Lajos, örömmel 
hirdette, hogy 1784- 1873-ig 150 nevelő-intézet létesült a vakok számára.

Dr.- Franki ugyanakkor a vakok ügye fejlődésének történetét e 
három szóban foglalta össze :

«Verehrt, ernährt, belehrt!»
A vakok ügyét jellemző ezen rímes mondás csakugyan találóan 

jelöli meg azon korszakokat, melyekre a vakok oktatásának története 
felosztható. Ámde az első tekintetre is nyilvánvaló, hogy ezen jelszavak 
egyike sem jelöli ki a helyes irányt, moly szerint a vakok oktatásügyé
nek kérdése kielégítően lett volna megoldható. Még a harmadik kor
szakban is, mely egészen a közelmúltig terjed, a szakférfiak csupán az 
iskolai oktatás (elemi oktatás) kérdését tudták sikeresen megoldani, 
ellenben az életpályára való kiképzés fontos kérdése sok tekintetben 
megoldatlan maradt.

1873 óta a vakok tanítói európai jellegű kongresszusokat rendez-
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nek minden károm évben. Ezen kongresszusok új korszakot teremtet
tek meg, immár megtalálván a biztos irányt, a melyben a vakok intéze
teinek működniök kell.

Ezen irány a vakok intézeteinek czélját abban jelöli meg, liogy 
általános, a népiskolai oktatásnak megfelelő', ismereteket nyújtván a 
vakoknak, ogyszcrsmint kény árkereső és az épérzéküekkel versenyezni 
képes kézművesekké képeztessenek ki.

Bátran állíthatom, hogy a vakok oktatásának ezen sarkalatos alap- 
clvét sohasem hangoztatták még oly határozottan és tudatosan, mint 
az ez évi augusztus hóban tartott müncheni kongresszuson, a hol Wullf 
Károly a steglitzi (Berlin m.) királyi intézet agg igazgatója, hosszú és 
áldásos működésére és a vakok oktatása terén általa felmutatott ered
ményekre való hivatkozással, a vakok intézetének czélját az 1873-iki 
kongresszuson elhangzott rímes mondásnak következő módosításával 
határozta meg : «Das Ziel is t : der Blinde soll dastehen — nicht ernährt, 
sondern sich nährend von dem Ertrag eigener Arbeit.» (A czél az, 
hogy a vak ne szoruljon mások istápolására, hanem tartsa fenn magát 
a saját keresményéből.) *

A vakok intézetének czélszerű nevelési és oktatási rendszer alkal
mazásával a vakot önállóvá kell képeznie és fel kell szabadítania őt az 
életét szűk korlátok közé szorító gyámság alól.

Önálló és jellemes emberré kell a vakot képeznünk !
Önállóvá azonban csak az válhatik, a ki a primitiv életszükségle

teket két keze és esze munkájával képes megszerezni, miért is ügyes, az 
épérzéküekkel versenyezni tudó munkásokká kell a vakokat kiké
peznünk,

Ha ezt nem tudjuk elérni, az intézeti nevelés nemcsak haszonnal 
nem jár, de sőt káros hatással lesz a vakra, mivel épen a nyújtott ösme- 
retek, a felvilágosítás és oktatás által teljes tudatára ébredvén a maga 
tehetetlenségének, elkeseredik, kétségbe esik. Az életbe kilépve, jellemes 
nem maradhat, mert mások könyörületére, alamizsnájára lévén utalva :

* A vakok steglitzi kir. intézetével kapcsolatos gyárszerű felnőtt vako
kat foglalkoztató műhelyben a lefolyt évben 26 vak munkás és munkásnő 
dolgozott, mindnyájan az intézetben nyervén teljes ellátást. Es e vak mun
kások kivétel nélkül képesek voltak keresetükből fedezni ellátásuk összes 
költségeit, daczára annak, bogy ez évben a nagy verseny folytán a munka
béreket tetemesen le kellett szállítani. De a kedvezőtlen viszonyok ellenére 
is a 26 munkás egy év leforgása alatt 50,(KM) M. értékű munkát produ
kált, mely összegből 14,60S M. munkabérül fizettetett ki. Egy kötélverő 
némely héten 34 M.-t keresett meg, míg a vak munkásnők 18, 20, de sőt 
22 M. t is megkerestek hetenként.
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menedékház lakójává vagy koldussá leend. A menedékházak lakói és a 
koldusok pedig jellemüket meg nem őrizhetik.

Sokat beszélnek a vakok koldulási hajlamáról, munkakerüléséről, 
iszákosságáról, huj álkodásáról és hálátlanságáról. Mindezen, fájdalom, 
tényleg sokszor tapasztalt rossz tulajdonságok azonban nem psycliolo- 
giai sajátságai a vakoknak, hanem csak az önállótlan, jellemszilárdság
gal nem l)iró egyén hibái, a ki könnyen elcsábítható es könnyen elbukik. 
l)e ha a vak gondos ipari képzés által munkabíróvá, a látókkal verse
nyezni képessé és ez által szabaddá lesz, tapasztalni fogjuk nála is a 
testi és a lelki szabadságot élvező embernek minden szép és nemes 
tulajdonait! Míg ellenben az oly vak, a ki mint kontár mesterember 
uera jól kiérdemelt munkabérét követeli, hanem elnézésért könyörög ; 
a ki egy rozoga hegedűvel kezében a vásártereken vagy útszélen ala
mizsnáért fohászkodik ; vagy “a ki éjjeli mulatóhelyen rossz zongora 
előtt ülve, bacchanáliákat szolgál: a koldúsnak és szolgai léleknek min
den romlottságával log szegyeimre válni az intézetnek, az emberbaiati 
oktatásügynek. Ismételjük tehát: «Önállóvá, jellemessé csak az épérzé- 
kűekkel versenyezni tudó vak válliatik! » Ezt kell az intézeteknek elér
niük. Mert csak így tehetjük a vakot azzá, — úgymond Moldenhawer kop
penhágai igazgató, — a mivé őt nevelnünk kell: hasznossá és boldoggá !

II. A vakok oktatásának rendszere.

A vakok oktatásának czélja az, hogy a látóképességüktől megfosz
tott gyermekek togyatékossaguk daczára is lehetőleg mindazon isméi e- 
teket megszerezzék, melyekre az épérzékű gyermekeket a népiskolákban 
oktatják; czélja továbbá az, hogy a vak az elemi osztályok befejezésével 
valamely jól megválasztott életpályára (iparossá vagy zenészszé) képez - 
tessék ki.

Tudományos képzettség nyújtás azonban mindaddig, míg hazánk
ban minden vak legalább az elemi ösmeretekben nem nyerhet oktatást, 
az intézetnek nem lehet feladata. Ez a magánoktatás számára marad 
fenn.

Az oktatás ezen jelzett czéljának megfelelóleg a vakok intézetének 
is magában kell foglalnia:

1. előkészítő osztályt;
2. elemi osztályokat;
3. ipar-osztályokat,; •
á. zene-osztályokat;
5. ismétlő tanfolyamot.
A) Az előkészítő osztály /'eladnia a vakságnak a növendékek testi 

és lelki fejlődését akadályozó hátrányos következményeit megszüntetni
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és a vak növendék tehetségeinek és szellemi erőinek természetes fej
lesztésére az utat egyengetni.

A vakságnak káros következményei ugyanis főképen három irány
ban észlelhetők :

a)  Minthogy minden intellectualis képzésnek alapját a szemlelet 
képezi, a vak gyermeknek, a kinek szemei elé a külvilág jelenségei nem 
léphetnek, képzetei és fogalmai nemcsak hogy szűk korlátok között 
mozognak, de még ezen, főképen a tapintás útján szerzett képzetek és 
fogalmak is igen hiányosak.

b) A vakság akadályozza a gyermeket a szabad mozgásban. Az 
intézetbe való belépése előtt életének legnagyobb részét a szobában ülve 
tölti, minek következtében izomzata fejletlen, petyhüdt és hiányzik nála 
a testnek rugalmassága, ereje és helyes tartása.

c) A kéz azon fontos testrész, mely az embernek legtöbb tudatos 
cselekvését közvetíti. A látó gyermek korán megtanulja kezeit használni, 
mert utánzási ösztönénél fogva tesz-vesz, a mint azt környezetétől 
látja. Ezen ösztön, mely az egyén későbbi ügyességének, életrevalóságá
nak alapját képezi, és a mely a cselekvési ösztönnek leghatalmasabb 
rugója, a vakság következtében kevés tápot nyer, mivel az c fogyatékos
sággal sújtott gyermek sohasem látja környezetének cselekedeteit. Gyenge 
kezecskéi tehát igen sokat pihennek és az egész test izomzatának pety- 
hüdtségét ez a testrész árulja el leginkább, mely ügyetlen és sok esetben 
képtelen a mindennapi élet legegyszerűbb teendőire.

Az előkészítő osztálynak teendői tehát ezen három körülményre 
való tekintettel következők:

a) Elő kell. mozdítani a vak gyermek szellemi fejlődését, képzet
éi, fogalomkörének gazdagítását czélszeríí beszédgyakorlatokkal párosuló 
tapintási, gyakorlatok, társalgás, felolvasás, szívnemesítő költemények 
és énekoktatás által.

h) Erősíteni, edzeni kell a testet, előmozdítani szép tartusát és 
mozgékonyságát tornászat, torna- és társasjátékok, séták es kirándulá
sok által. . .

r) Erősíteni kell az izmait, ügyosíteni az ujjakat alkalmas foglal
kozások által. Ily foglalkozások : a Fröbel-féle munkák, építőjáték, szi
lánkfonás, papírhajtogatás, viasz- és gyertyagyúrás, rajzolás és a min
dennapi élet, apró foglalkozásai.

Az előadottakhoz képest az előkészítő osztálynak a következő tan
tárgyakat kell felölelnie: 1. Hit-és erkölcstan. 2. Érzékeltető oktatás 
(beszéd- és értelemgyakorlatok). 3. Elbeszélések, felolvasások. 4. Olvasás. 
5 .Számtan. (».Ének. 7 .Rajz. 8 .Építő-játékok. 9 .Szilánkfonás. 10.Borsó
munka. 11. Női kézimunka. I°2. Tornászat. 13. Séta. 14. Játékok.

A mint látni való tehát, az előkészítő osztály czélja a vak nővén-

A VAKOK OKTATÁSÁNAK FONTOSABB KÉRDÉSEI. 7



déket specialis oktatási módszer segélyével és főképen a tapintási és 
a hallási érzék gyakorlása által az elemi osztályokra ahhoz hasonlóan 
előkészíteni, mint a hogy a szülei ház és a kisdedóvó az oktatásra 
előkészítik az épérzékű gyermeket. Csakhogy míg az épérzékű gyermek
nél könnyebben pótolhatja az elemi népiskola az esetleg kevésbbé gon
dos házi nevelést, vagy elmaradt kisdedóvói nevelést, addig a vak gyer
meknél gondos előkészítő-oktatás nélkül az elemi oktatás meg sem 
kezdhető. Ezen előkészítő-oktatás rendszerint csak egy, kedvezőtlen 
viszonyok közt két tanévet kíván és csak igen elhanyagolt gyermeknél 
van szükség arra, hogy ezen osztályt ismételje.

B) Az elemi osztályok czélja, hogy a mennyire az lehetséges, 
a vak növendékek oly intellectualis kiképzést nyerjenek, mint a mily 
fokú műveltségre a látó gyermekek a népiskolában szert tesznek. E czél- 
ból az elemi oktatás hat felmenő osztályban hat tanéven át folyik, és 
anyagát lényegében az 1808-iki XXXVIII. t.-ez. értelmében 1877 aug. 
26-án 21,678. sz. miniszteri rendelettel kiadott népiskolai tantervben 
kijelölt és a vakok speciális oktatási módszerének sajátságai szerint 
módosított tananyag képezi.

Arra való tekintettel azonban, hogy a különben is drága intézeti 
nevelés költségei fontos ok nélkül ne növeltessenek és hogy a jelenleg 
e hazában fájdalom — egyetlen nevelő-intézet képzési idejének ezen 
meghosszabbítása által az ország annyi felvételre váró szerencsétlenje 
meg ne rövidüljön: a kevésbbé tehetséges és kevésbbé szorgalmas 
növendékek, a kik máskülönben is előre láthatólag az ipar osztály okba 
fognak átlépni, esetleg nem végzik el mind a hat elemi osztályt, hanem 
csak a négy alsó osztályt; tekintetbe vevén azon körülményt is, hogy az 
ipari képzés egész ideje alatt ismétlő-oktatás folyik.

Az ily intézkedés azonban csak kivételesnek és ideiglenesnek 
tekintendő, mert ha a viszonyok idővel hazánkban is javulni fognak és 
az emberbaráti oktatás czéljaira a kellő anyagi eszköz rendelkezésre 
állami, a hat elemi osztályhoz szigorúan kell ragaszkodnunk.

A külföldi, nevezetesen a müncheni, berlini, steglitzi, drezdai, 
Bécsi és koppenhágai intézetek tantervei lényegükben már régóta az illető 
államok népiskolai tantervein alapulnak és ezen intézetek elemi osztályai 
inkább többet, mint kevesebbet nyújtanak, mint a népiskolai osztályok.

A miben azonban a vakok intézete elemi osztályainak a népiskolai 
elemi osztályoktól legsajátságosabb és legjellemzőbb eltérést kell mu- 
tatniok ez: a kézügyességi oktatás. Jelesebb és kiválóbb pcedagogusok 
mind hazánkban, mind külföldön mindegyre hangosabban sürgetik a 
népiskolai kézüyyességi oktatást, mely oktatási irány legkiválóbb alakja 
az ú. n. slöjd. Ámde mind hazánkban, mind külföldön is még bizonyára 
sokáig kell várni arra, míg ezen eszme megvalósítható lesz.
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A vakok nevelőintézetében azonban a kézftgyességi oktatásnak az 
elemi képzés fokán nem szabad hiányoznia és a német intézetekben, to
vábbá, mint értesültem, a dán és az orosz, valamint a svéd és norvég 
intézetekben ez már mindenhol meg van honosítva.

A bécsi intézetekben, ú. m. a cs. kir., az izraelita és az alsó-ausztriai 
tartományi intézetben szintén nagy súlyt fektetnek erre.

Mindén növendék előbb agyag-, azután karton, majd végül fa
munkákat tanúi szigorúan pedagógiai elveken alapuló módszeres egy
másutánban.

E kézftgyességi oktatásnak az alaki (formális) képző czélján kívül 
a vakok intézetében igen fontos anyagi czélja is van, mivel ezen tau- 
tárgy hivatott a növendékek kézi-ügy ességét a későbben fellépő ipari 
képzés szempontjából fejleszteni.

A budapesti országos intézetben e kézügyességi oktatás eddig telje
sen hiányzott, miért is ennek szervezését első teendőnek kell ismernünk.

Az előadottakból kifolyólag a vakok intézete elemi osztályainak 
tantárgyai következők: 1. Hit-és erkölcstan. 2. Olvasás latin betűkkel. 
3. Olvasás Braille-féle rendszer szerint. 4. írás latin betűkkel a Klein-féle 
javított készülék segítségével. 5. írás Braille-féle rendszer szerint, a prágai 
táblák segítségével. 6. Nyelvtan. 7. Számtan. 8. Természetrajz és termé
szettan. 9. Földrajz. 10. Történet és alkotmánytan. 11. Rajz. 12. Női 
kézi-munka. 13. Kézügyességi oktatás. 14. Tornászat. 15. Séta. 1b. Zene. 
17. Ének.

C) Az elemi osztályokat végzett növendékek az iparosztályokba 
lépnek át, a hol 4—5 év alatt valamely iparágban tökéletes kiképzést 
nyernek, oly kiképzést, mely őket az épérzékű munkásokkal verseny- 
képessé teszi. Egy növendék csak egy iparágban nyer oktatást. Mert a 
legnagyobb tájékozatlanságot árulná el az, a ki azt kívánná, hogy egy vak 
4—5 év alatt két vagy talán három iparágat is elsajátítson.

A budapesti intézetben ez idő szerint a fiú-növendékek kosár
kötést, kefekötést, székfonást és zongorahangolást tanulnak, míg a leá
nyok kefekötést és női kézimunkákat.

A külföldi intézetekben ezen iparágakon kívül még másfélék is dív
nak ú. m. kötélverés (mindennemű köteles munka), esztergályozás, 
pokróczkészítés, hálókészítés, czipészet, szalmafonás stb.

A leányok pedig sok helyütt varrni és szőni is tanulnak. A bécsi cs. 
és kir. intézetben tanítják a babaruha-készítést, a mi igen jövedelmező 
iparág. Újabban ugyanitt a kötőgépeken és Glasgow-ban vakok számára 
javított varrógépeken is dolgoznak a vak leányok.

Arra nézve, hogy mily iparágakat honosítsunk meg valamely inté
zetben, az az irányadó, hogy mily piaczot tud teremteni az intézet az 
általa készített iparezikkek értékesítésére 2
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Állandó vevőket és rendelőket azonban csak úgy szerezhet és biz
tosíthat magának az intézet, hajó czikkeket produkál. Ez okból az in
tézet művezetőinek szakmájukat kitünően értő iparosoknak kell lenniük, 
a kik tudnak és akarnak is jó munkásokat kiképezni. Mert hiszen mit ér 
a növendék iutellectuális képzése, ha az intézetből kilépve nem tudja 
kenyerét megszerezni ?

Az intézeti oktatás ilyformán az iparosi pályára lépő növendékek 
számára 9—10, illetőleg 11—12 évre terjed.

Az első pillanatban talán megdöbbentően hangzik az, hogy egy-egy 
vak növendék 10—12 évet töltsön esetleg az állam, vagy község költsé
gén az intézetben. Ámde, ha önálló, kenyerüket két kezük munkájával 
megkeresni képes férfiakat és leányokat akarunk nevelni, nem pedig 
leendő koldusokat, akkor az áldozatoktól nem szabad visszariadni. 
Annyival kevésbbé, mert hiszen ezen áldozatok csak színleg oly nagyok, 
a mennyiben egy épérzékű egyénnek nem 10 12, hanem néha la 1 /
évet is el kell a tanulói pályán töltenie, míg kenyéskeresővé lesz.

6—8 év alatt mind intellectuális, mind ipari kiképzést elérni lehe
tetlen ! Ily rövid idő alatt a, vakokból csak kontárokat lehet nevelni .

A jelesebb külföldi intézetekben a teljes képzési idő 12—13 évre, 
de sőt egyes intézetekben 14 —15 évre is terjed.

III. A zeneoktatás a vakok intézetében.

Míg a siketnéma főképen a látható világ iránt érdeklődik addig a 
vak a hallási benyomások iránt tanúsít fogékonyságot.

A látóérzék hiánya folytán a vaknak nagyobb szüksége van halló 
szervére, azt jobban gyakorolja mint az épérzékű gyermek ; minek kö
vetkeztében ezen szerve pontosabban és biztosabban működik, mint ez az 
épérzéküeknél általában tapasztalható.

Ilyen, de csakis ilyen értelemben, jogosan beszélhetvén a vak fino
mabb és tökéletesebb hallásáról, hallószerve fokozottabb érzékengségérol, 
mi sem természetesebb, mint az, hogy azon esetben, ha a vaknak külön
ben is van zenei hallása és tehetsége, ezen tehetseget vaksága következ
tében gyakorolt hallása kiváló módon támogatja.

Ezen igen természetes és könnyen megmagyarázható physiologiai 
körülmény azon téves nézetre csábítja a laikust, hogy a vak könnyebben 
tanul zenét, mint az épérzékű és hogy minden vak zenei tehetség. E fel
fogás azonban éppen oly téves, mintha minden siketnémában festőt vagy 
szobrászt vélnénk rejteni.

A vak tényleg nagy előszeretettel viseltetik a zene, mint hallasi 
benyomás iránt, éppen úgy, mint a hogy siketnéma él-hal a fesmé-
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nyékért; ámde a zene kedveléséből éppenséggel nem lehet még zenei 
tehetségre következtetni.

Azon nézet tehát, hogy minden vak oly czélból tanuljon az iuté- 
zethen zenét, hogy később zenével kereshesse meg kenyerét: amilyen 
régi, annyira tarthatatlan és túlhaladott álláspont.

Valamint tehát az épérzékű gyermekek nevelo-intezetóben a 
zenének kiválóan nemesítő és képző hatása van, éppen úgy fontos nevelő 
és kedélyképző eszköz az ének és zene a vakok nevelő-intézetében is. 
Mindamellett nem szabad, hogy miatta a többi tantéirgyak háttérbe 
szoritlassanak.

A társaságtól sok tekintetben elzárt vak a magány és egyedüllét 
óráiban és egész napi fárasztó munka után egy hegedű, íuvola, vagy inas 
könnyebben elsajátítható hangszerben kedves barátot és vigasztaló szó
rakozást talál; ellenben a zongora és orgona hiába való dolog egy szegény 
iparosnak, a ki az intézetből kilépve még csak egy harmoniumot sem 
vehet magának, még kevésbbé zongorát.

A mi tehát engem illet, a mellett vagyok, hogy az elemi osztá
lyokból a zene, mint fontos kedély képző eszköz ne küszöböltessék ki, 
hanem tanuljon minden növendék, hacsak némi hajlamot mutat a zene 
iránt, hegedülni, fuvolázni, vagy eziterázni; ezen az elemi osztályokban 
való zeneoktatásnak azonban nem lehet más czélja, mint a kedélynek 
és szívnek nemesítése és a zeneosztályokra való előkészítés.

Az elemi osztályok befejezésével ugyanis — mint azt már fentebb 
érintettem — azon növendékek, kiknek nincs kiválóbb zenei tehetségük, 
az iparosztályokba lépnek át.

Az ipari képzés ideje alatt a zenében a növendékek már nem 
nyernek oktatást, nehogy idejük szétforgácsoltassék és tulaj dón képen i 
hivatásuktól elvonassanak. Ha ugyanis a vakok gondos ipari kiképzés 
által ügyes és versenyképes munkásokká nem képeztetnek ki, az intézet
ben szerzett csekély zeneismeretük a helyett, hogy életük fűszerezésére 
szolgálna, vesztüket, romlásukat okozza.

Mert a kontár kefekötő, kosárfonó vagy esztergályos kézi munkája 
után meg nem élhetvén, hegedűjével az utezasarkon log koldulni, vag> 
a mi még rosszabb, kibújókban lógja zenei ösmerotcit. {elhasználni és 
testi leg-lel ki leg mind mélyebbre sülyedni.

Az elemi osztályokban való általános zeneoktatás tehát csak az ölj 
intézetben nem veszélyes, a hol gondos ipari, képzésben részesülnek 
a növendékek; míg ellenben az oly intézet növendékei, a hol az ipari 
képzés nem áll kellő fokon, az ipar terén nem boldogulhatván, vissza
élnek csekély zenei ösmeretükkel.

A mi már most a hivatásszerű vak zenészeket illeti, erre nézve 
álláspontom az, hogy mivel a máskülönben testileg és lelkileg ép
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vak éppen oly munkaképes egyén, mint az épérzékű: az intézet azon 
növendékei, kik valóban figyelemre méltó zenei tehetséggel bírnak és 
a kiknél a tehetség kellő szorgalommal és kitartással párosul, képez- 
tessenek hivatásos zenészekké.

Az ily növendékek, kik tehetségüknek és arra valóságuknak már az 
elemi osztályokban jelét adják, nem lépnek át az ipán osztályokba, ha
nem mielőbb zene-osztályokba osztatnak be, a hol kizárólag a zenében 
nyernek lehetőleg magas fokú kiképzést.

A zene-osztályok tantárgyai: 1. Összhangzattan. 2. Zene-elmélet. 
3. Zongora, mint főtantárgy. 4. Hegedű, mint főtantárgy. 5. Orgona, 
mint főtantárgy. G. Zenekari hangszerek.

Mind a zene osztályok, mind az iparosztályok növendékei azonban 
a képzés egész ideje alatt ismétlő-oktatásban részesülnek, melynek czélja 
az intellectualis képzés kiegészítése, pótlása.

Az ismétlő-tanfolyam tantárgyai: 1. Hit- és erkölcstan. 2. Olvasás 
és írás. 3. Felolvasások közhasznú és szakismeretek köréből. 4. Ének. 
5. Tornászat. 6. Tanulságos kirándulások.

Ily rendszer mellett elérhető az, hogy az intézet minden növen
déke önállóvá, kenyerkeresove lesz, akár ipari, akár zenészi pályára 
képeztetik ki.

A franczia és svájezi intézetekben a zene dominál és igen sok 
zenészt képeznek ; viszont azonban ezen intézet növendékei közül igen 
sokan lesznek koldusokká és menházak lakóivá és igen sokan elzüllenek.

A német és orosz intézetekben ellenben a zenét majdnem egészen 
mellőzik és kizárólag az ipari képzésre fektetnek fősúlyt. Miért is ezen 
intézetekben a kedélyképzés tagadhatatlanul elhanyagoltalak ugyan és 
nem egy zenei tehetség vész e l: ezzel szemben azonban el kell ösmerni, 
hogy a német intézetek növendékei önállókká, kenyérkeresőkké vál
nak, de sót nem ritkán kezük munkájával még csekély vagyonin is 
tesznek szert.

Szerény véleményem szerint az általam fentebb ajánlott és a mai 
viszonyaink között legczélszerűbb rendszer megóv az ily szélsőségektől.

IV. A vakok különleges jolvasásmőcya.

A közönséges nyomtatás és írás a vakokra nézve megközelíthetet
len. Számukra tehát domború, tapintás által érzékelhető betűkkel 
nyomtatott könyvekről és folyóiratokról kellett gondoskodni.

Régebben minél természetesebb módon akarták a vakok könyveit 
nyomtatni, moly okból úgy a nagy, mint a kis nyomtatott betű
alakokat használtak (az ívott betualakokat soha sem használták).
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Ámde az ily könyv csak a látó egyén szempontjából nevezhető ter
mészetesnek, de nem az a vak előtt, a kinek lehetőleg egyszerű alakokat 
kell nyújtani, hogy azoknak a tapintás által való érzékelése minél ke
vesebb nehézségeket okozzon. Már pedig a kis betűk a nagy betűalakok
tól való eltérésök és kerekségök folytán sok nehézséget okoznak, de meg 
felesleges is kétféle alakkal nehezíteni meg a vak munkáját.

Mindamellett az ily nyomással lehetővé tették azt, hogy a 
vakok könyvek által művelhették magukat. E dombornyomású könyvek 
azonban a látókéhoz viszonyítva igen drágák, részint mivel a nyomáshoz 
sokkal vastagabb papirost kell használni, részint mivel csak a papiros 
igyik oldalára lehet nyomtatni.

Ig.y P- régebben Prágában használt nyomás szerint egy egy 
sorban 3(i betű (jegy) és egy-egy oldalon 23 sor számára lévén csak hely, 
összesen 828 betűt lehetett egy lapra nyomni. Lapos nyomással ellenben 
ugyan ily nagyságú lapra ciceró-betűket véve, Ifi sorban, soronként 74 
betű számára van hely; az első oldalra tehát 32(56 betű fér. Minthogy 
pedig mindkét oldalra lehet nyomtatni: egy lapra (2 oldal) összesen 
6532 betű' mogy. E szerint a prágai könyv nyomása úgy viszonylik a 
ciceró-betűs lapos nyomáshoz, mint 828: 6532 (megközelítőleg 1 :8). 
Ámdea legtöbb könyv nem ciceró-, hanem ritkított garmond-betűkkol van 
szedve, mely szerint az ily nagyságú lapra oldalon ként 64 sort 81 betűvel 
számítván, 10,362 betű fér. így pedig az arány 828 : 10,362, vagyis 1:11.

Ezen, a prágai és más intézetekben is használt nyomást a «kis« 
betűalakok folytán való nagy nehézségek miatt csakhamar elhagyták, 
és pusztán a «nagy« betű-alakok maradtak meg, melyeket legegvszerűbb 
'alakjukban használnak.

Ezen betűalakok is kétféle nyomás szerint használtatnak, u. m. 
vonalnyomás és gyöngynyomás szerint.

A vonalnyomást a vak sokkal könnyebben olvassa és a nyomás 
tisztasága miatt jobban is szereti, miért is újabban mindenütt csakis 
vonalnyomásu könyveket használnak. A bécsi cs. kir. intézet vonalnyo
mása valóban minden követelményt kielégít. A budapesti orsz. intézet 
még most is a régi gyöngynyomást használja, és pedig oly nyomást, mély
nél rosszabbat még sehol sem láttam. Még a régebben használt gyöngy
nyomás is sokkal jobb ennél.

A «kis» betűknek kiküszöbölése s csupán a nagy betűalakok hasz
nálása figyelemre méltó haladás ugyan, de azért még mindig inkább a 
látok, mint a vakok szempontjából, mivel az ily betűkkel való nyomtatás 
épenséggel nem olcsóbb, és mivel még mindig a látók betűit kell a vak
nak olvasnia.

Epen ez okból rendkívüli fontosságú azon találmány, melylyel egy 
vak Iranczia, Braille Lajos, egész új irányba terelte a vakok olvasásmód-
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ját. Az általa feltalált abc szerint ugyanis 6 pontból szer-

kesztetnek az összes betűk, központozási jelek és számjegyek.
E rendszer szerint, melyet már az összes külföldi intézetek elfogad

tak, és mely szorint igen nagy számú vallásos, tudományos és szépirodalmi 
műveket nyomtatnak külföldön, a német abc betűi számára a drezdai, 
1870-iki kongresszuson elfogadott következő jeleket használják :

Központozási jelek.

Számjelek és számadási jelek.

(Az ábrákban a vonalak csak a pontok viszonylagos helyzetének 
könnyebb áttekintésére szolgálnak. A vakok számára készült jegyeknél a 
valóságban nincsenek ily vonalak).



A VAKOK OKTATÁSÁNAK FONTOSABB KÉRDÉSEI. I

T örtek  jelzése.

Ezen rendszer szerinti domború pontnyomás valóban rendkívüli 
előnyöket biztosít a tapintási érzék számára. Ezért a vakok igen kedvelik 
az így nyomtatott könyveket.

Előnye, és pedig igen nevezetes előnye e rendszernek azonban az, 
hogy ennek segélyével epen úgy, mint a latok szamara való nyomásnál, 
a papiros mindkét oldalára lehet nyomtatni és egy-egy oldalra is több betű 
fér, mint a vonal- vagy gyöngynyomás szerint.

Míg ugyanis a budapesti orsz. intézetben eddig használatban levő 
gyöngynyomással egy sorban 21 betű, 3 sorban pedig hl betű van, addig 
ugyancsak ily nagyságú helyre és számú sorokba és két oldalon való nyo
mással, a Braille-féle pontrendszer szerint 5-sor fér el 155 jellel; az arány 
tehát a gyöngynyomás és pontrendszer között b3 : 155.

Legújabban azonban a pontrendszer szerint lehetséges a két oldal 
sorai közé egy harmadik sort közbonyomni, minthogy a vak a pontnak 
negativ részét nem érzi meg ; minélfogva 5 sor helyett 7 sor nyomható 
7 X 32 =  224 betűvel, vagyis az ily nyomás úgy viszonylik a budapesti 
könyvnyomáshoz, mint 224: 03.

Az ily nyomású könyv azonban a jegyek oly tarkaságát eredmé
nyezi, hogy a nyomást a látó csak rendkívül nehezen képes olvasni, már 
pedig a tanító az olvasásnál a növendéket kell, hogy ellenőrizze. Erre való 
tekintottel a VIII. (müncheni) kongresszus azt határozta, hogy a tan
könyveknél mellőzendő a sor közé nyomás, és csak oly müveknél hasz
nálandó, melyek már kilépett növendékek és felnőtt vakok önképzésére 
szánvák.

Végűi felemlítendő még, hogy Németországban a legutóbbi időben 
a Braille-rendszer szerint vakok számára rövidített írást találtak fel, mely 
a kongresszuson megvitattatott. E rövidított írás bizonyos, még fel nem 
használt jelek és meghatározott rövidítésekből áll. így p. o. a pont és 
a d betű jelei =  dürfen ; a pont és a h-nak jele =  haben ; a pont és a k 
jele =  können stb.

A sor közé nyomás és a rövidítés ily módja lehetségessé teszik,



hogy a vakok nyomása rövidség, sűrűség és az elfoglalt boly szempont
jából majdnem egészen megközelíti a látók lapos nyomását.

E helyütt felemlítendő még egy egészen új rendszer, melyet dr. 
Masearó (Lissabon) talált fel, mely szintén pontrendszer, de oly szelle
mes módon vannak a jelek összeállítva, hogy a pontok a közönséges 
betűk végpontjait képezvén, egy és ugyanazon nyomás, úgy a Braille-fele, 
mint a látók abéczéjél is feltűnteti.

Dr. Masraró, fájdalom, akadályozva volt a kongresszuson való 
személyes megjelenésben, minek folytán hirdetett érdekes előadása el
maradt és módszerét, valamint nyomtatása módját a kongresszus tagjai 
nem tanulmányozhatták eléggé.

A mi már most a budapesti orsz. intézetet illeti, az eddig haszná
latos gyöngynyomású könyvek úgy kiállításuk, mint lőképen turlulnvik 
folytán használhatatlanok lévén, az I. és II. osztály számára vonalnyomású 
és pontnyomású olvasókönyvek készítését ajánlottam a nagym. minisz
tériumnak, míg a többi osztály számára kizárólag esak pontnyomású 
könyveket.

Braille-félo rendszer szerint nyomtatott könyvek még eddig nem - 
használtattak a budapesti intézetben. A múlt évbon azonban néhány fa
táblát készítettek a pontrendszer ösmertetése czéljából.

Ami a magyar Braillo-abéczét illeti, e tanév eleje óta a budapesti 
országos intézetben a drezdai kongresszuson megállapított jeleket fo
gadtuk el azon okból, mivel ezen abéczében a hosszú magánhangzók 
jelein kívül a magyar nyelv összes hangjainak megfelelő betűjelek meg
vannak. Egyetlen egy jelről kellett csak gondoskodnunk, a vocalis nyúj
tott ejtésének megfelelő jelről. Erre szolgál az általam combinált nyújtási-
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,íel Ugyanis valamint a számjel folytán az a-ból 1, a b-ból

% a c-ből 3 lesz, úgy a magyarban a nyújtási jel által a rövid 

„Zv,Uov.rrr,Á Rnauviivó vn.Ho'/ik át,. Terv n. o. az a-ból, melynek jele

ma-

a nyújtási jel segítségével =  á lesz; az o = -ból

ó lesz stb. A nyújtási jel természetesen a vocalis ole

és nem utána tétetik, épen úgy, mint a számjel a számjegy ele, nenogy 
a növendék o-t olvasván, csak később vegye észre, hogy hosszú vocalis- 
ról van szó. A kétjegyű mással hangzókat úgy jelöljük, mint a latin 
abéczé jegyeivel. így p. o. a gy számára g y jeleit, a zs számára z + 
s jeleit stb.



Ilyenformán mi egyetlen-egy jelen kívül egészen átvehetjük a né
metek abéczéjét, mely immár 25 évi használat alapján a német intéze
tekben kitűnőnek bizonyult.

De sőt a magyar rövidített írásnak alapja is megvethető már o 
hosszabbítási jel által, olyformán, hogy a műveltebb vakok, a kik a helyes 
írásban jártasak, e nyújtási jelet már elhagyhatják, úgymint a távira
tokban nincs rövid és hosszú magánhangzók között különbség.

Néhány héttel ezelőtt alkalman nyílt bemutatni az így szerkesztett 
magyar Braille-abéczét Mell úrnak, a bécsi cs. kir. vakok intézete érde
mes igazgatójának. Mell úr, ki tekintély o téren, minden tokintotben he
lyeselte a szerkesztettem abéczét.

V. A vakok különleges írásmódja, rajzoktatása és hangjegy-
rendszere.

a) A  vakok különleges írásmódja.

Valamint a lapos (közönséges) nyomtatást, mely a tapintás se
gítségével fel nem fogható, nem olvashatják a vakok, épen úgy nem ve
hetik hasznát a mi közönséges írásunknak sem. Különleges írásmódot 
kellett tehát a vakok számára teremteni.

Manapság már többféle ily különleges írásmódot ismerünk:
1. A Hebold-féle rendszer szerint a vakok a látókkal való lcvolcz- 

hetés czéljából, tűszerű íróeszközzel a nagy betűk alakjait bevésik a 
papírlapba, mely alatt kék festőpapír van a betűk festésére. Ezen rend
szer szerint a vakok maguk nem tudják olvasni, a mii írnak, úgy, hogy 
írásközben csupán emlékezetükre vannak utalva. Hiánya még ezen írás
módnak az, hogy az írás nehezen olvasható, a mi pedig a gyakorlati czélt 
tekintve, igen lényeges hiba, főkópen, ha meggondoljuk, hogy a vakok 
legnagyobb része szegény, műveletlen szülők gyermeke, kik között na
gyobb számban vannak olyanok, akik rosszúl, hiányosan olvassák még a 
legjobb írást is. A vakok budapesti intézetében e tanév elejéig használták 
a Hebold-féle írást. A mi engem illet, több igen kiváló szakférfiúnak vé
leményét kértem ki a Hebold-féle írást illetőleg, de a legtöbben ezen 
írásmód ellen nyilatkoztak. A bécsi cs. kir. intézetben sokáig követték a 
Hebold-féle rendszert, míg végro éppen a jelzett hiányai folytán ogészen 
kiküszöbölték az intézetből.

2. A Klein-féle rendszer abban áll, hogy a vak előtt kis szedőszek- 
rényhez hasonló doboz áll, melynek egyenlő, négyszegletes rekeszeiben 
egy-egy typus van. A vak most, mint a betűszedő, egymásután kiszedi a 
typusokat és hegyes (tű) végét beszúrja a papirosba, mi pék következtében
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a betű negativ, homorú alakja áll elő. A papirost megfordítván, , a betűk 
positiv, domború alakját tapintásával érzékelheti a vak, vagyis elolvas
hatja azt, amit írt.

Ezen rendszer számos előnyeinél fogva bátor voltam ajánlani a nagy- 
mélt. vallás- és közoktatásügyi miniszter ixrnak, hogy a budapesti orsz. 
intézetben az e rendszer szerint javított Mell-fele készülékkel írjanak a 
vakok, ellenben a Hebold-féle rendszer a jelzett okoknál fogva egészen 
mellőzendő.

3. A harmadik írásmód hasonlít a Klein-féléhez, csakhogy nőm a 
latin ábéczót, hanem a Braille-féle betűket szúrják ki a papiroson. Ezen 
írásmódot használja a vak, ha feladatokat, jegyzeteket készít, vagy ha 
oly vakoknak ír, a kik a Braille-rendszert ismerik.

Ezen írásmódot eddig a budapesti intézetben csak egyesok tanul
ták, mivel a Braille-rendszert, mint fentebb említettem, még csak kísér
letképen a múlt tanévben alkalmazták. Minthogy ezen írásmód kiegészítője 
a Braille-féle olvasási rendszernek, ezt evvel együtt természetesen most 
már a budapesti orsz. intézet minden növendéke tanulja.

I>) A  vakok rajzoktatása.
Az előző fejezetekben már volj; alkalman arra utalni, hogy a vakok 

oktatásának vógczélját az képezi, hogy a vak kenyérkereső és az 
épérzókűekkel versenyezni tudó iparossá, kézmívessé képeztessék ki. 
Ámde minden iparezikk becsét főképen az alak, a forma, a külső csín 
határozzák meg. Mindehhez azonban formaérzék, ízlés szükséges; a 
formaérzék főforrása és eszköze pedig a rajz, a szabályos alakok (mértan) 
ismerete.

Ugyancsak említettem a slöjd-oktatásnak fontosságát a vakok in
tézetében. Ámde az agyag-, karton- vagy famunka szintén megkívánják 
a rajzban való elemi ismereteket.

De vájjon tanulhat-e a vak rajzolni “?
Ha a rajzot oly értelemben vesszük, hogy az alakok körvonalainak 

jolzóse : akitor igenis, a vakok is tudnak rajzolni.
Külföldön a vakok már régóta tanulnak rajzolni és a rajz minden 

intézetben külön tantárgyként szerepel. Több intézetben viaszt hasz
nálnak o czélra.

A viasz segítségével való rajzolás azonban nem czélszerű, egy
részt azért, mivel erre a viasz csak bizonyos hőfoknál alkalmas, másrészt, 
mivel a lapról az ábra könnyen leválik és tönkre megy.

A purkersdorfi (alsó-ausztriai) tartományi intézet az idei müncheni 
kongresszussal kapcsolatos tanszerkiállításon a fonal segítségével való 
rajzolást mutatta be. E szerint a rajzlapot egy 3 cm. vastag nemezlap 
(párna) képezi. A vonalok pedig nem viaszból készíttetnek, hanem 2 mm.
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vastag gummifonalból (a mit ésotleg olcsóbb zsinór is helyettesíthet), 
mely fonál a végpontokat képező gombostűvel erosittetik meg a lemezen. 
Ha már most a növendék az alakot hibásan ábrázolta, a gombostűt a 
tanító kihúzza és a vonalat kellő nagyságban és irányban helyesbíti. Itt 
tehát az eljárás egyszerű, míg a viaszszal való rajzolásmód szerint a hibás 
vonalakat fel kell szedni és újra gyúrni, a mi hosszadalmas eljárás. Jgy 
p. o. egy csillag-alak következőleg állíttatik elő a gummifonallal és gom
bostűkkel :

A königsthali {Poroszország) intézet szintén kiállította rajzait. 
Ezen intézetben szintén nemezlapon készítik az alakokat, de nem gummi-
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fonálból, hanem vékony vesszőcskékből, melyek igen hajlékonyak, és 
gombostűvel szintén megerősítlietők.

A bécsi cs. kir. intézet igazgatója, Mell úr, a purkersdorfi intézethez 
hasonló, de sokkal tetszetősebb kiállítású rajztáblákat szerkesztett.

A budapesti intézetben a rajzoktatást eddig nem ösmerték. Mint
hogy azonban a rajzoktatás a tapintási és formaérzék fejlesztése és isko
lázása szempontjából nagy jelentőségű, az új tantervbe már ezen tan
tárgyat is felvettük és Bécsből Mell-féle rajztáblákat szereztem be.

c) A  vakok hangjegyei.
Laikusok között az a hit van elterjedve, hogy a zene azon tantárgy, 

melynek oktatása úgy a vak növendékeknek, mint a tanítónak a legke
vesebb fáradságot okozza. Ez azonban épen nem áll. Igaz ugyan, hogy 
hang emlékezete jobb, mert gyakorlottabb, mint a látóé, do maga az ok
tatás igen fárasztó, mivel hangjegyek hiányában csupán elő játszásból, 
és emlékezetből való utánzásból áll.

A hivatásszerű vak zenészek kiképzése szempontjából azonban igen 
fontos kérdés a vaknak önképzése és pedig mind az intézeti nevelés ideje 
alatt, mind az intézetből való kilépése után.

2 *



Hogyan képezze magát azonban az intézőiből kilépett vak, 
tekintve, hogy a közönséges hangjegyek reá nézve megközelíthotet- 
lenek ?

Szerencsére a kérdés már meg van oldva, és pedig a Braille-féle 
pontrendszernek a hangjegyek számára való átdolgozása által. Csakhogy 
a rendszer nem képez — fájdalom — oly kulcsot a zenéhez, mint az 
ábéczé az olvasáshoz. A Braille-féle hangjegy-rendszer inkább a steuo- 
(jraphiához hasonlít, melyet csak az tanulhat, a ki mar az illető nyelv 
grammatikájában és orthographiájában jártas.

így p. o. a Braille-féle hangjegyrendszer szerint nem a vonalrend- 
szer alapján jelöltetnek a hangok, hanem egy adott hang intervalluma 
vétetik alapúi a következő hang megállapítására.

A Braille-féle hangjegyrendszer jelei sokszor az ábéczé jeleivel azo
nosak, a mi szintén már bizonyos szellemi érettséget fetételoz. A mely 
szintén a 6 pontból vannak szerkesztve. így p. o .:
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Mint látni való, o rendszer igon szollemoson van szerkesztve. Az 
alapjel zés a V» v. Via* érték által van megadva. Az U v. /e* érték kifeje
zésénél az alapjelzés mindig a G-ik pont hozzátevése által combináltatik, 
az 7a v. Vsa-eknél a 3-ik pont képezi a combinatio alapját; végül az 7j 
v. 7io-oknál a 3-ik és a 6-ik felhasználása.



A Braille-féle rendszer az elemi osztályok zeneoktatása fokán még 
nem használható; ez csak a képzés magasabb fokán történhetik.

A budapesti orsz. intézetben a Braille-féle hangjegy-rendszert 
eddig nem tanították és ez okból akilépett növendékek önképzése is na
gyon szomorú lábon áll.

A Braille-féle rendszer ismeretével a vak könnyen hozzájuthat a 
zenedarabokhoz épen úgy, mint a látó ; mert addig is, míg hazánkban 
Braille-nyomású zeneművek nem kaphatók, külföldről igen olcsón hozhat 
zeneműveket árjegyzék szerint.

VI. Különlegesség a többi tantárgyak oktatásában.

A vakok intézete elemi osztályainak tantárgyai — mint már más 
helyütt is jeleztem — ugyanazok, mint a melyek az elemi népiskola 
tantervében ki vannak jelölve. Ezen tantárgyak oktatását illetőleg, már 
a népiskolák számára kiadott utasítások is minden alkalommal hangsú
lyozzák, hogy az oktatás minden fokon és minden tantárgynál szem
léleti legyen.

Ha a szemléltetésre az épérzékű gyermekek iskolájában ily nagy 
gondot fordítanak: mennyire fontos és elengedhetetlen az érzékeltetés 
(szemléltetés) a vakoknál.

Épen ezért a külföld jelesebb paedagogusai a vakok oktatását ille
tőleg, majdnem minden tantárgy számára különleges tanszerekről, érzé
keltet ésl eszközökről gondoskodtak, hogy a szemléltetés fontos princí
piumának a vakok oktatásánál is lehetőleg megfelelhessenek.

A budapesti orsz. intézetben eddig a növendékek intclleeluális 
képzése el volt hanyagolva, miért is nem tartom feleslegesnek utalni azon 
taneszközökre melyeket külföldön az egyes tantárgyak oktatásánál hasz
nálnak, melyeknek a mi intézetünk számára való beszerzésére a miniszter 
úr legújabban 1000 frtot engedélyezett.

1. A számtani oktatás a budapesti intézetben eddig csupán mint 
fejszámolás volt ismeretes. A számjelekkel való számolás nem volt hasz
nálatban. Már pedig ez igen egyoldalú és elégtelen, mivel sok esetben 
nem nyújtja a kellő biztosságot. Ez okból külföldön a legnagyobb figye
lemben részesülő fejszámolás mellett a jegy számolás is fellép.

A jegyszámolásra a vak igen egyszerű készüléket használ. Egy 
négyszegletes 30 cm. hosszú, 25 cm. széles fatábla négyszegletes V« cm. 
nagyságú lyukakat tartalmaz, melyek mindegyikébe egy-egy typus dug
ható be, mely typus domború számjegyet mutat. A vak növendék a fel
adott számtani példát tehát nem írja le, hanem az előtte álló szedőszek
rénykéből kiszedi. A számtani műveletet ezen készülék segítségével épen 
úgy hajtja végre, mint a látó gyermek, csakhogy a helyett, hogy írna,
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folytonosan szed, rak, amiben idővel rendkívüli gyorsaságra tesz szert. 
Ilyformán a tömeges tanítás sem lehetetlen, mert minden növendék 
előtt egy ily készülék állváu, mindegyik követi a hangosan számoló nö
vendéket olyformán, mint midőn egy látó növendék a fali tábla előtt, 
számolván, a többiek a palatábláikon követik társukat.

írásbeli számtani feladatokat is készítenek külföldön a vakok a 
Braille-féle írókészülék segélyével.

A drezdai intézetben alkalmam nyílt bithatni vakoktól benyújtott 
számlákat és számadásokat, melyeket, a Braille-rendszer szerint, készí
tettek. Annak, a ki a Braille-ábéczét ösmeri, e számadások a műhelyek 
kiadásait és bevételeit illetőleg ép oly pontos képet nyújtanak, mint a 
látóktól vezetett számadások.

A jegyszámolást ezen ismertetett rendszer szerint a budapesti in
tézetnél most már alkalmazzuk.

2. A földrajzi oktatásnál domború térképek használtatnak a vakok 
intézetében.

Az illzachi intézet igazgatója, Kunze, domború nyomással papiros 
térképeket, és atlaszokat állít elő, melyek alig kerülnek valamivel többe, 
mint a látók számára készített térképek és atlaszok. A budapesti inté
zetben eddig csak nehány államnak nagy fali térképe volt meg, de p. o. 
Magyarország térképe egyedül többe került, mintha valamennyi növen
dék számára kiilön-külön vásárolunk egy-egy Kunze-féle teljes atlaszt, 
mely mintegy 25—30 térképből áll.

3. A mértan oktatására domború képeket és mértani alakokat 
használnak külföldi intézetekben. A háromszöget p. o. nem lehet krétával 
a táblára rajzolni, de igen is jól lehet a háromszög három oldalát dom
bornyomás által érzékeltetni, avagy sodronyból készíteni és így bemu
tatni. Szintígy lehet p. o. a szögek osztását tanítani, dombormihm 
szögmérőt adván a növendék kezébe stb. úgyannyira, hogy a mértan 
oktatása a vakok intézetében nem jár sokkal több fáradsággal, mint az 
épérzékű gyermekek iskolájában.

Ezen tantárgyban a budapesti intézet növendékei eddig szintén 
nem nyertek oktatást.

4. Jól vezetett és felszerelt népiskolában a természetrajzot, szem- 
léletileg oktatják. Kitömött állatok gyűjteménye, rovargyűjtemény, 
növény- és ásványgyűjtemények képezik az oktatás segédeszközeit. Ha 
pedig valami a gyűjteményből hiányzik, ezt mintázatok és képek pótol
ják. A vakok természetrajzi oktatásánál ugyanezek segítségére vagyunk 
utalva, azon különbséggel, hogy a vakok lapos nyomású képeknek hasz
nát nem vehetik. Számukra tehát dombomyomású képekről gondos
kodtak. Kunze, az illzachi intézet igazgatója, a müncheni tanszerkiállí
táson igen olcsó és sikerült term észét rajzi és természettani domború ké
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pékét mutatott be. Ezeket most szintén beszereztük a budapesti intézet 
számára.

5. A történelem oktatásához az épérzéküek oktatásánál történeti 
képek és térképek használtatnak. A vakok oktatásánál természetesen ily 
segédeszközök hatványozott mértékben szükségesek, miért is külföldön 
a történelem oktatásához dombornyomáséi képek és térképek használtat
nak. Ezen domború képeket a vakok igen kedvelik és habár túlzás volna 
is azt állítani, hogy a vak ép oly élvezetet talál egy dombornyomáséi 
csatakép vagy más kép tapintása közben, mint a látó a képcsarnok mü
veinek szemlélésénél, mindazonáltal nem lehet kétségbe vonni, hogy a 
domború képok lényegesen hozzájárulnak az intelleetuéilis képzéshoz.

A budapesti intézetben ily képeket eddig nem használtak, most 
azonban e taneszközök beszerzéséről is gondoskodunk.

VII. A vakok mint vakoknak tanítói.

A budapesti országos intézetben a múlt (1894/5) tanévben öt oly 
tanító és ipartanító volt alkalmazva, kik, mint az intézetnek volt növen
dékei, vagy egészen vakok, vagy nem jól látnak. A vakoknak ily számban 
oktatókul való alkalmazása nem lehetett a véletlen következménye, a 
mint hogy nem is volt az. Ez eddig rendszer volt. Rendszer, mely 
szerint egy nevelőintézetben pedagógiai tanulmányokat nem végzett 
egyének is alkalmaztattak tanítókul és neveinkül, oly okadatolással, 
hogy a vak főképen, fogyatékossága következtében alkalmas borsosai 
oktatására és nevelésére.

A mi ezen rendszernek azon oldalát illeti, hogy a tanítói pályára 
képesítéssel nem bíró egyének alkalmaztattak egy országos intézetben 
tanítókul, nem is kívánok reflectálni, mert hiszen ez felesleges. Szerény 
észrevételeimet csak e rendszernek azon sokat hangoztatott előnyét 
illetőleg óhajtom megtenni, hogy a vakban oly tanítót nyer a vak, a Ai 
mert maya is e fogyatékosságban szenved, biztosabb psychologist alapot 
nyer nevelői és oktatói ténykedése számára, több bizalmat kelt maga 
iránt, jobban ki tudja ismerni növendékei, gondolkodás- és érzésmódját: 
mi állal nagyobb suggestiv hatást képes rájuk gyakorolni és őket ered
ményesebben oktatni., mint egy látó, legyen bár az még oly jeles paeda
gogus is.

Még csak nem is oly régen, a midőn az emberbaráti oktatás min
den ágát bizonyos titokzatos homály íedte, és a midőn a legtöbb inté
zet élén nem annyira szakemberek, mint inkább bizalmi férfiak állottak, 
alig volt oly siketnéma-intézet, a melyben képzett siketnémákat ne 
alkalmaztak volna siketnémák oktatására.
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A váczi intézetben is működött egy siketnéma, mint tanító. Mi
dőn azonban a beszédre oktatás módszere általánosabbá lett a siket- 
néma-intézetekben, és a jelbeszédet mindinkább kiküszöbölni töreked
tek, a siketnémáknak tanítók gyanánt való alkalmazásával is felhagytak. 
Mind a mellett még t8í)3-bau Prágában volt alkalmam az ottani siket- 
néma-intézetben egy tanítót láthatni, a ki maga is siket-néma távén, 
álőszóra tanította a siket»émákal. Ily képtelenségre vezethet a szak
képzettség hiánya és az elfogultság.

Olyanok is akadnak, a kik azon rendszernek hódolnak, hogy a 
dadogók oktatására és kezelésére főképen oly egyének alkalmasak, a kik 
valaha maguk is dadogtak. így p. o. Den hart, a ki állítólag maga is 
dadogó volt (jelenleg az eisenaehi intézet igazgatója) e mellett kar
doskodik.

Mindezen nézeteknek azon téves és a laikust könnyen megtévesztő 
felfogás képezi alapját, hogy az, a ki valamely fogyatékosságban szen
ved, e fogyatékossága következtében sorsosait inkább képes megérteni, 
jobban tudja őket vezetni, bizalmukat megnyerni és oktatásukat szak
szerűbben eszközölni, mint az épérzékfí tanító.

Pedig a dolog épen megfordítva áll. A vak ugyanis, épen mert 
vaksága következtében subjeetiv benyomások hatalmában van, nem 
képes objectiv vizsgálat és tanulmány tárgyává tenni a vakság követ
kezményeit ; úgy, hogy ő inkább egy vakról., mint sem a vakokról, álta
lában beszél és ír. A növendék képességének megítélésénél nem az fogja 
őt vezetni, hogy mit lehet a vaktól várni és megkövetelni, hanem in
kább az, hogy mit várhat és követelhet attól, a ki vak, mint ö. A tehet
séges vak helytelen mértéket alkalmaz a vakkal szemben, mert subjeetiv 
alapon Ítélvén, minden vaktól oly képesség kimutatását követeli, mint 
ő tanúsított. A vak tehát vaksága folytán legfeljebb a mindén vaknál 
egyformán található ismertető jeleket, jellemző tulajdonságokat ismeri 
fel könnyen, míg ellenben a mélyebb belátást kivánó ítéletekben és kö
vetkeztetésekben befolyásolják őt subjeetiv érzelmei.

Feltéve azonban, de meg nem engedve, hogy a vak csakugyan 
jobban tudja a vakot megfigyelni és kiismerni, mint a látó egyén az ő 
objectiv megfigyelései, tapasztalatai, tanulmányai alapján, mit ér ez, ha 
fogyatékossága következtében minden lépten-nyomon akadályozva van 
abban, hogy magát gyakorlatilag érvényesíthesse ? Mert, hogy mily 
áthághatatlan akadályokkal kell a vaknak küzdenie, ha egy osztályt 
önállóan kell vezetnie, a fegyelmet fentartania, mint az intézet tantestü
lete tagjának az intézet szellemi vezetésében és irányításában megillető 
részét kivennie, erről meggyőződhetik bárki, a ki a vak tanítót osz
tályában, növendékei között, a tantestületi értekezleten, a hol a nevét 
sem képes a jegyzőkönyv alá írni stb. megfigyeli. így p. o. tudjuk,
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hogy a zongorázásnál, vagy hegedülésnél a testtartás mily fontos. Ámde 
hogyan ellenőrizze a vak a vaknak testtartását ?

Tanulmányutamon és a kongresszus alkalmával kerestem az al
kalmat, hogy a vakok oktatása terén kiváló tekintélyeknek ismert szak
férfiak e kérdésre vonatkozó nézeteit megismerhessem. Legtöbben úgy 
nyilatkoztak, hogy a vak legkevósbbé mint tanító tud helyt állni.

Helyén valónak tartom itt felemlíteni, hogy Franz, a berlini szé
kesegyház vak orgonásza, igen művelt és sorsosai ügyei iránt melegen 
érdeklődő férfiú, a ki a kongresszuson szintén részt vett, úgy nyilatko
zott, hogy a vak mint magán tanító, egy növendékkel jól boldogul; 
ellenben tömeges, osztálytanításra nem alkalmas.

A jelenlegi viszonyok között, a midőn a budapesti intézet növen
dékei közül fájdalom oly kevesen képesek kenyerüket becsületes munká
val megkeresni, a mi vakjaink épen a tanítói állásban keresnének mene
déket. Szerény nézetem szerint azonban a vakok-intézetében nem volna 
szabad vak tanítókat alkalmazni, épen a szerencsétlen vakok eredmé
nyes oktatása érdekében.

VIII. Elemi népiskolával kapcsolatos tanfolyamok vakok számára.

Hazánkban a legutolsó népszámlálás adatai szerint kerek szám
ban 20,000 vak található. Feltéve, hogy ezen 20,000 vak között 5000 
előrehaladottabb kor és más súlyosabb fogyatékossággal is járó betegség 
folytán vakult meg, úgy, hogy ezek oktatására szükség nincs ; feltéve 
továbbá, hogy az így fenmaradó 15,000 vaknak csak Ve-része oktatható : 
az oktatásra szoruló vakok száma hazánkban mégis háromezer, a kik 
közül az egyetlen budapesti intézetbe legfeljebb 100 vehető fel. Ha
zánkban tehát legalább 2900 vak marad oktatás nélkül, úgy hogy 29 
oly intézetre volna még szükségünk, mint a budapesti országos intézet.

Ha pedig egy-egy ily 100—100 növendékkel biró intézet évi fen- 
tartási költségeit 40,000 írtra teszem (a budapesti intézet évi fentarlás 
költségei 50,000 írtra rúgnak), ezen intézetek évenkint 1.100,000 irtot 
kívánnának. De hogy ily óriási összeget csupán a vakok oktatására a 
közel jövőben akár az állam, akár pedig a társadalom áldozni képes 
volna, arra komolyan nem is gondolhatunk.

Ily szomorú viszonyok között fel kell tennünk azon kérdést, nem 
lehetne-e kielégítő módon gondoskodni a vakok oktatásáról más eszkö
zök segítségével.

Németországban és más államokban is, e század elején a siket
némák és vakok oktatásának kérdését úgy akarták megoldani, hogy a 
néptanítók a népiskolában oktassák a siketuémákat és vakokat is.
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A siketnémákat illetőleg a terv teljesen kudarczot vallott, mivel 
a siketnémák oktatása oly specialis tanulmányokat követel, melyeket a 
néptanító külön szakképzés nélkül meg nem szerezhet; továbbá, mivel 
a siketnémák oktatása egy eg esz emberi kíván, úgy hogy az épérzékíí, 
beszélni tudó gyermekkel együttesen egyáltalában nem oktathatók.

A mi azonban a vak gyermeknek az épérznekkel együtt való 
oktatását illeti, ennek, minthogy a vak gyermek hall és beszélni tud, 
tagadhatatlanul van némi csekély eredménye, de azért azon ismeretek, 
melyeket a vak így szerezhet, rendkívül hiányosak és elégtelenek.

A külföldön ily irányban tett kísérletekből kitűnt, hogy a nép
iskola legfeljebb csak előkészítésül szolgálhat a későbben bekövetkezem lő 
intézeti nevelés és oktatásrai, de nem. pótolhatja ezt.

Hazánkban az 1868-iki közoktatásügyi törvény értelmében a 
siketnéma. vak és hülye gyermekek a népiskolákból ki vannak zárva. 
De egy(k880-banf kiadott közoktatásügyi miniszteri rendelet arra buz
dítja a néptanlXokat, hogy a siketnéma-oktatás módszerét magánúton 
elsajátítani törekedvén, foglalkozzanak a községükben élő siketnémákkal.

Volt már alkalmam más helyütt nem egyszer utalni arra, hogy 
e törekvések kívánt eredményre nem vezettek, a mint hogy nem is ve
zethettek.

Hasonlóképen nem voltak eredményesek a népiskolával kapcsola
tos siketnémák-tanfolyamai sem, azon rendkívüli, nehézségek folytán, 
melyekkel a siketnémák szakszerű oktatása jár.

f Hazánkban csekélységem volt az első, a ki mint népiskolai tanító 
(^84-yben hót siketnéma számára tartottam külön tanfolyamot. Temes- 
várott 1885—1893-ig négy népiskolai tanító 30—40 siketnéma számára 
tartott fenn tanfolyamot. Mindkét helyen belátták azonban, hogy a 
tanfolyamok czéllioz nem vezetnek. Önálló siketnéma-iskola létesítésére 
törekedtek tehát, a mi tudvalevőleg sikerűit is.

Azon nehézségek közül, melyeknél fogva az ily tanfolyamok siker
telenek, figyelemre méltóbbak a következők :

1. A siketnémák szakszerű oktatása oly különleges phonetikai és 
nyelvpsycliologiai ismereteket s oly önképzést követel, melyre az amúgy 
is sok teendőkkel elhalmozott néptanítónak nem maradhat ele
gendő ideje.

2. A siketnémáknak, mint a hallástól megfosztott gyermekeknek 
oktatása, a látáson, a szóhangok optikai képének felfogásán alapszik ; 
úgy hogy az oktatás csak teljes és jó nappali világosság mellett lehet 
eredményes. Ámde a tanító a napnak legnagyobb részében el lévén 
foglalva, a siketnémák számára csak a késő délutáni és esti órák ma
radnak fenn.

3. A siketnémák oktatása oly physikai erőt kíván, oly fáradságos,
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hogy az egész napi oktatsísban kifáradt tanító csak igen csekély mérték
ben tud 6—8 siketnémának megfelelni.

4. A siketnémák oktatásánál — főképen az alsó fokon — a szak
oktatás rendszere nem alkalmazható, a munkát tehát nem lehet meg
osztunk úgy hogy azt egy embernek kell végozni.

Mindezeknél fogva a népiskolával kapcsolatos siketnemák-tan
folyamának eszméje teljesen meghaladottnak tekinthető.

Másképen áll azonban a dolog, ha népiskolával kapcsolatos, külön 
órákban vezetett vakok tanfolyamáról van szó. Ugyanis:

1. Míg a siketnéma gyermek a népiskolai növendékekkel együtte
sen egyáltalában nem oktatható, addig a vak gyermek az epérzékuek 
ruck-, hit inni-, -ni felvinni fej  számtani-, beszed- és értelcmgyakorlali és 
részben még a földrajzi, természetrajzi és történeti óráin is részt vehet, 
bár sokat fog hallani, a mit, hogy teljesen megértsen, kiegészítő, speciá
lis oktatásra van szüksége.

±  Míg a siketnémák oktatása teljesen szakszerű és nehezen meg
szerezhető ismereteket kíván, addig a vakok oktatása nem sokban 
különbözik az épérzékűek oktatásától: úgy hogy nem is annyira az 
oktatásban, mint inkább a különféle taneszközökből találunk külön
legességet. így p. o. az írás, olvasás lapos betűk helyett domború 
betűk ismertetéséből áll ugyan, de semmi különös szakismeretet nem 
követel.

3. Míg a siketnémák oktatása fárasztóbb, mint az épérzékűek 
oktatása, addig a vakok oktatása épenséggel nem fárasztóbb, csak sakkal 
lassúbb menetű és több türelmet kíván.

4. A siketnémák tanfolyamainak egyik legnagyobb akadálya az, 
hogy' azok csak a népiskolai tanórák befejezése után, késő délutáni 
órákban tarthatók. A vak gyermekre nézve ez azonban nem hátrány, 
mivel világosságra úgy sincs szüksége, de sőt talán még előnyös is azon 
szempontból, hogy az iskolából az esti órákban távozhatik, a midőn az 
utczákon a tolongástól már nem kell annyira tartania.

5. Míg a siketnémák tanfolyamát egy tanítónak kell vezetnie, 
a vakok tanfolyamát több tanító is vezetheti, egy-egyre alig jutván 
3—4 heti óra.

Kokat foglalkozván ezen eszmével és minden oldalról tanulmá
nyozván e kérdést, azon meggyőződésre jutottam, hogy a népiskolával 
kapcsolatos tanfolyamok vakok száméira, nemcsak szükségből, ideig- 
óráig tehetnének szolgálatot, hanem rendszeres oktatásban részesíthet
nék mindazon szerencsétleneket, a kik a budapesti egyetlen intézetben 
nem nyerhetnek felvételt. '■

E tanfolyamok következőleg volnának szervozendők.
Oly városokban, a hol legalább 5—G vak található, (p. o. Szege-
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deu, Debreczenben, Pozsonyban, Kolozsvárott, Pécsett és Kassán) vala
mely központi népiskolával kapcsolatosan tanfolyam szervezte tnék.

A növendékek bizonyos órákban, p. o. ének-, hittan-, fejszámtani 
órákon a képzettségüknek megfelelő osztályban az épérzékű növendé
kekkel együtt tanulnának.

Ezen közös órákon kívül azonban a tanfolyamon heti 20 órában 
külön oktatásban részesülnének es pedig a következő xflei'ialix-oktatóist 
kívánó tárgyakban:

1. írás és olvasás (domború írás és olvasás) heti 5 óra
2. Beszéd- és értelemgyakorlatok (közhasznú ismeretek) « 4- «
3. Számtan ... ... _ ___ ___ (( 3 fl
i. Hegedű ... _ ... _ « 4 «
5. Kefekötés .. ...  ...    « jq

Összesen heti 20 óra

Ezen öt tantárgyat 2—3, esetleg 4- tanító, illetőleg tanítónő és 
egy kefekötőmester között lehetne felosztani. Az egyik tanítót a tan
folyam igazgatón leendőivel is meg lehelne bízni,, a ki egy szüneti 
képesítő tanfolyam alatt elsajátíthatná a legszükségesebb elméleti és 
gyakorlati ismereteket.

Heti 4 5 órai oktatásra, megfelelő díjazóta mellett, bizonyára
elég vállalkozó tanító akadna (tekintve, hogy a népiskolákban rendesen 
a csütörtök szabad nap, és hogy a vasárnap délelőtt is felhasználható 
volna).

A mi pedig az ipartanítást illeti, bizonyára minden városban 
akadna oly kefekötő, a ki megfelelő díjért a növendékeket a kefekötésre 
tanítaná.

Az e tanfolyamokon kiképzett kefekötőket azután idővel a buda
pesti intézet, látná el munkával, úgy a hogy p. o. a drezdai központi 
intézet ellátja munkával Szászország minden vidékének vak iparosait.

Az ily tanfolyamok tanítói lassankint kellő ügyességre tevén 
szert a vakok oktatásában, szükség eseteben a budapesti központi inté
zetbe is bevonhatók volnának, úgy hogy nem állna be oly helyzet, mint 
e tanév elején, a midőn a vakok oktatásában teljeson járatlan tanítókat 
voltunk kénytelenek alkalmazni.

Ily tanfolyamok továbbá idővel önálló intézetekké fejlődhetné
nek, mint a hogy az aradi és temesvári siketnémák tanfolyamai önálló 
siket,néma-iskolákká fejlődtek.

A mi már most az ily tanfolyamok évi fentartási költségeit illeti, 
helyiség (egy kis terem) fűtés és világításon kívül (a miről az illető 
népiskola fontartoiuak kellene gondoskodni ) a követkozők volnának :
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1. Az igazgató tisztelotdíja ... ... ... ......................... 50 frt
2. Tizenhat heti óra díjazása (5 írási és olvasási óra, 4 bo-

széd- és értelemgyakorlati óra, 3 számtani óra, 4 he
gedű óra), heti 1 — 1 órát 50 frttal díjazva ........... ... XOO «

3. A kefekötőmester díjazására... ... ... ... ... ... 250 «
4. Taneszközökre ... ....................................... . ...  ... 120 «

Összesen : 1220 frt.

Ezen évi 1220 frt kiadás fedezésére az illető város, vagy megye 
400 frttal, a kormány szintén 400 forinttal járulna, míg a hiányzó évi 
400 frtot közadakozás (egylet, gyűjtés) útján kellene beszerezni, a mi 
oly intelligens és a nagy városokban, mint Szeged, Debreczeu, Pozsony, 
Kolozsvár, Pécs és Kassa, nem járna nagyobb nehézségekkel.

Ha végűi tekintetbe veszsziik, hogy egy-egy ily tanfolyamon 10— 12 
vak is részesülhetne szakszerű képzésben, vagyis egy-egy vaknak évi 
oktatása csak 100 írtba kerülne, míg a budapesti intézetben ogy-egy 
növendék oktatása átlag legalább évi 600 írtba kerül, azt hiszem, érde
mes volna kisérletképen mielőbb létesíteni egy-kót ily tanfolyamot.

IX. Vakokat foglalkoztató műhelyek.

Németországban rendezve lévén a szegényügy, a vakok oktatása 
terén működő szakférfiak és most a VHI. (müncheni) kongresszus is 
azon álláspontra helyezkedtek, hogy a vakok oktatásának mindenhol 
oda kell fejlődnie, hogy csupán vaksága miatt senki se legyen menedék
ház lakójává. Mert a vakság nem teszi az egyént munkaképtelenné, 
hiszen épen azért állanak fenn a növelő- és képző-intézetek, hogy ettől' 
munkára képzés által megmentsék a vakot. A menedékházakra csak az 
előrehaladott kor vagy más testi fogyatkozás folytán munkaképtelenekké 
lett vakoknak volna szabad rászorulniok.

A humanismusnak az intézetből kilépett vakok iránt csupán az 
volna kötelessége, hogy őket állandóan ellássa munkával és hogy a 
tőkével vagy összeköttetéssel nem bíró vakokat a munkahiánytól 
megóvja.

A vakok intézeteivel kapcsolatosan nagy, gyárszerü műhelyeket 
kell leinti létesíteni a felnőtt vakok foglalkoztatása ezéljából.

A steglitzi, drezdai, linzi, nürnbergi stb. intézetek mellett már 
régóta állnak fenn ily műhelyek. A vak munkások itt toljes ellátást nyer
nek, heti keresményükből levonatván a tartásdíjak.

A kik pedig nem óhajtanak az intézetben lakni, azok mint külső 
munkások járnak be a műhelybe, míg végre azok, a kik a központi mű
helytől távolabb eső községbe vagy vidékre költöznek, az anyagot az
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intézettől kapják és liavonkint, vagy meghatározott időben a meghatá
rozott munkabér fejében beazállítják a kéaz munkát.

Drezdában az intézet tulajdonát képező nagy ládákat láttam. 
E ládák jönnek-mennek. Az intézet a hó elején kiküldi a nyers anyagot 
a távolabb lakó vak munkásnak, a ki aztán a hónap végén ugyancsak o 
bubikban a kész czikkeket szállítja be.

Az ily jól szervezett és jó munkát producáló műhelyek nem szű
kölködnek munkában, mivel versenyképesek lévén, a hadseregnek, 
kórházaknak és nayyobb intézeteknek szerzőt lése. k alapján számtanai:.

Asteglitzi (Berlin melletti) oz idő szerint legjobban szervezett inté
zetben a munkások, mint már említettem, nemcsak annyit keresnek, a 
miből magukat (családjukat) fentartani képesek, de sőt ezen felül éven- 
kint kisebb-nagyobb összeget meg is takarítanak. Az intézet Berlinben 
a város különböző részeiben elárusító helyeket tart fenn, a hol darab 
számra is eladatnak a különböző iparczikkek.

Míg a vak kézművesek manapság ily formán meg tudják keresni 
kenyerüket, addig a zonészi pályán levőket illetőleg igen kedvezőtlen 
tapasztalatokat szereztek külföldön is. Mert e téren még a legtehet
ségesebb és legképzettebb vakok sem tudnak a látókkal versenyezni. 
A nagy közönség ugyanis csak nehezen leküzdhető tartózkodással visel
tetik a vak zenetanító, a vak hangversenyező és a vak orgonász iránt. 
Legtöbbször zenélő-koldusokat látnak a vakokban, a kiknél a zene csak 
ürügy a koldulliatásra. Tagadhatatlan tény, hogy még jelesebb vak 
zenészek közül is sokan, a kik mint zenetanítók (házitanítók) akarták 
kenyerüket megkeresni, keserűen csalódtak reményeikben és végre is 
elzüllöttek.

Ezért Németországban, Dániában, továbbá, mint A '(idler szent
pétervári igazgatótól értesültem, Oroszországban is leszámoltak a zené
vel, és mint keresetágat jóformán egészen kiküszöbölték.

A budapesti országos intézet eddig még csak kisérletet som tett 
arra, hogy az iparos növendékeknek munkát biztosítson. Legfeljebb 
nehány forinttal segít egyes kilépett növendékeket.

Ha tehát e hazánkban fennálló egyetlen intézet valóban meg 
akarja oldani feladatát, mielőbb foglalkoztató-intézettel kell kibővíteni, 
hogy ott ne csak az intézet serdűltobb növendékei, hanem a későbben 
megvakultak is megkereshessék kenyerüket, hogy no legyenek kény
telenek koldulni, a mi sokkal nagyobb szerencsétlenség, mint a vakság.
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