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P á r ia - F r a n k fu r t .
Uti emlékeimböl.

Jól esik a visszaemlékezés tanulmányi ntamra s midőn át-
átfu tom emlékezetemben a látottakat és tapasztaltakat, arra gon-
dolok, hogy miért ne' közölném ezt többi kartársaimmal és má-
sokkal is, a kik érdekkel viseltetnek a siketnémák ügye iránt?
Valjon okulhatnak-e, ha elcsevegem öszintén benyomásaimat s
leend-e érdekes csevegésem, azt nem tudom, de egy belső kény-
szer arra ösztönöz, hogy ne hallgassak és ne rejtsem véka alá, a
mit tapasztaltam.

Apárisi világkiállitásról már elmondtam nézeteimet s tapasz-
talataimat, de a párisi intézet maga sokkal érdekesebb és hűebb
képét nyújtja a siketnéma oktatás-ügy fejlettségének Franczia-
országban. A párisi intézetnek határozott ellentéte a frankfurti.

Egyik Francziaország első intézete, a mit a francziák maguk
sem vonnak kétségbe, a másik Németországé, a mit már némileg
vitássá tesz Berlin, Köln stb.

A párisi intézet "hors concours "-jának tudatában nem igen
erőteti meg magát, mig a frankfurti olyan veszedelmes concurren-
sekkel kénytelen a dicsőség babérjáért küzdeni, a mik mellett már
a megállapodás is hanyatlás volna.

De térjünk vissza utazásunk sorrendjére.
Izleltetőül a párisi előtt már három intézetet láttunk. Egyik

sem volt oly magasságban a magunké fölött, hogy nagyon kellett
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volna felfelé kapaszkodnunk. Különösen a klagenfurti intézet szer-
zett már kezdetben is olyan csalódást, amely vérmes reményeink
gyenge hajtásait egy kissé mintha megfagyasztotta volna. Külöm-
ben igen hasznos volt ez az első csalódás. A nyomda festék sokat
elbir s a fekete betük olyan aranyos szinben tüntetik fel a kül-
föld előrehaladottságát a siketnéma-oktatás-ügy terén, hogy ité-
letünk már előre meg volt vesztegetve. Klagenfurt kiábránditott
s óvatossá tett, s utána nagy ritkán voltunk hajlandók a látott
intézet felsőbbségét a magunké felett elismerni.

Délután 2 óra volt, mikor a klagenfurti állomásra berobo-
gott vonatunk. Eredetileg nem is akartuk ez ős karinthiai várost
megtekinteni, de az első zivataros éj vonatunkat annyira hátrál-
tatta, hogy a csatlakozást elmulasztottuk s igy nem akarva a sze-
mélyvonat lassuságát venni igénybe, elhatároztuk, hogy másnap
esetleg harmad nap reggelig Klagenfurtban maradunk.

Fáradtan" mentünk a város kézéppontja felé, megkérdez ve
előbb az índóház kapusát, hogy merre van az intézet? Határozott
utbaigazitást nem tudott ugyan adni, de ugy emlékezett, hogy a
székesegyhás közvetlen közelében van. Biztosabb tájékozás kedvé-
ért meg is mutatta a székesegyház tornyát.

Előkelő helyen van az intézet, mondottuk utközben s mi-
után folytonos figyelemmel kisértük a torony irányát, nem sokára
elég közel értünk hozzá. Egy közeledő rendőr szivességét kértük
ki, hogy az épületet megmutassa, a ki azon lakonikus felelettel,
hogy "tessék utánam jönni," visszafelé vezetett bennünket. Ugyan-
azon utczákon jártunk végig, a melyeken jöttünk s mindinkább
közeledtünk a város vége felé. Ennek az utczának a végén van
az intézet, mondá egy helyt szives vezetőnk s ott hagyott ben-
nünket. A meglepetés nagy volt, mert jobbról szántóföldek te-
terüItek el, s csak balról állt néhány ház. A helyet előkelőnek nem
mondhattuk, de még épületet sem láttunk olyant, a melyikre ez
a kifejezés, bármily tág értelemben voltunk is hajlandók alkal-
mazni, ráillett volna.

Az utolsó házon láttuk a felirást, mely az épület rendelte-
tését adta tudtunkra. Sokat kivülről nem igért, s különösen a ki-
függesztett szabó és varga czégtáblák rontottak nagyban illuzion-
kat. Bekopogtunk, s egy· öreg jóságos anyókával álltunk szemben,
a ki utbaigazitott bennünket. Erre különben nem nagy szükség
volt, mert csak félbal fordulatot kellett tennünk s szemközt áll-
tunk az első tanitó szebájával. Az éppen aludt s aligha vette
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JÓ neven, hogy za variuk, mert az ajtón kihallatszó hangja minden

volt, csak barátságos nem. De annál szivesebb lett, mihelyt meg-
tudta, hogy kik vag-yunk. A legnagyobb készséggel kalauzolt
bennünket az intézetben s mutogatott meg mindent. Reánk nem
tett kedvező benyomást az intézet berendezése. Minden kezdet-
leges, ócska, szegényes. A tanterem még elég szép volt. A módszer
után kérdezősködtem s ha a szives collegánk állitását leirom,
arra nézve is tisztában lesznek olvasóink. Szerinte a "klagenfurti
s környékbeli siketnémák korántsem olyan "pfiffikusak," mint a
grácziak vagy bécsiek s igy velük csakis a jeleJési módszer sze-
rint lehet boldogulni." Hiába volt minden ellenvetés, collegánk,
mint a helyi viszonyok alapos ismerője, megmaradt állit ása mellett.

Az első intézet, melyet a magyarországiakon kivül ez alka-
lommal láttunk, nem ébresztette fel· bennünk a tanulási vágyat,
ellenkezőleg inkább volt alkalmas arra, hogy a tanitási kedvet
fejleszsze bennünk. Sokkal" jobban is illettünk volna be tanitónak,
mint tanulónak, de nem éreztünk vágyat arra, hogy már idős
kartársunkat, a ki több mint harmincz évi szolgálat után csak
hallomásból tudta, hogy német nyelven már 36-dik évfolyamát
élő szaki ap létezik, de annak élő példányát még nem látta, a ki
tehát igen kevés hajlandósággal birt a tökéletesedés felé való tö-
rekvéshez, mi fiatalok oktassuk.

A klagenfurti intézet nagyon alkalmas volt arra, hogy ben-
nünk, ha reá hajlandóságunk van, a chauvinismus kifejlődjék.

Az első benyomást utunkon nem birta ellensúlyozni a züri-
chi intézet sem, bár ez ugy berendezés, valamint csinosság tekin-
tében is egyike volt a legszebb intézeteknek, a miket láttunk.

Kevesebb várakozással, de annál nagyobb kiváncsisággal
ültünk a szédítő sebességgel nyargaló gyorsvonatra, mely Baselból
Párisba szállitott bennünket. Milyen lesz a párisi intézet? Hogy
nagyobb, mint az eddigiek, a miket láttunk, többféle leirásból tud-
tuk. De külömb is lesz-e egyuUal? erre a kérdésre vártuk a feleletet.

Esős, kellemetlen idő kisért bennünket az uton s lehangolttá
tette kedélyünket. Azon kivül az. átvirrasztott második éj fáradal-
mait is jobban kezdtük érezni. Daczára ennek ugy határoztuk,
hogy az indóháztól gyalog fogunk elmenni az intézetig, részint,
hogy a várost jobban lássuk, részint, mert a közlekedö lóvasut
és társas kocsik irányát még nem tudtuk. •

Meg kell vallanom, hogy Párisban e pillanatokban éreztem
az elhagyatottságot, a mi pedig szokatlan jelenség nálam, még a

*
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legidegenebb helyen is. Az aháztömeg, mely előttem állt s a
melyből nem tudtam magamnak valamely kiválóbb épületet meg-
jegyezni, hidegen hagyott s a széles boulevardok trombitáló társas-
kocsiaikkal nem ragadtak bámulatra.

Kezünkben Páris legújabb - de eléggé kimeritő - térké-
pével az egyes utczák feliratait olvasgattuk, hogy el ne tévedjünk,
a mi persze még is megtörtént rajtunk. Nem vettük hamarosan
észre s mig ujból tájékozódtunk egy kis félóra ment veszendőbe,
De azért 9 órakor reggel ott álltunk "Abbé de l'Épée háza" előtt.

A balszárny nyilvános rendelő szobájában kopogtattunk leg-
először, keresve az igazgatót, s innen a főkapura utasitottak ben-
nünket. Akkor még nem tudtuk, hogy az intézet orvosai minden-
nap 9-12-ig, fül stb. betegségeknél a nagy közönségnek ingyen
állanak rendelkezésre s némileg csodálatosnak találtuk, hogy siket-
néma intézet helyett, clinikát találtunk. Később megtudtuk. hogy
az intézettel azok a helyiségek nem függnek szorosan egybe.

A kapus előszobáján kellett keresztül mennünk, hogy az
intézet előudvarára jussunk' s az őrző cerberus volt annyira
udvarias, hogy az irányt megmutatta, a melyben az igazgató
hivatalos helyiségei fellelhetők. Gondozott udvarba léptünk, mely-
nek közepén Abbé de l'Épéenek szobra diszlik. A szob or mellett
43 méter magas fa emelkedik az ég felé, egyik nevezetessége az
intézetnek, melyet meg Abbé de l'Épée ültetett, s melyet az utódok
kegyelettel védenek és ápolnak .

.Körültekintve az udvarban a baloldali szeglet felé indultunk,
a merre a kapus utbaigazitása szerint az igazgatói iroda volt. Az
igazgatót nem találtuk otthon. A szolga délre jelezte visszaérkez-
tét s azon ideig a városba mentünk barangolni.

A 1~ óra már ismét ott talált bennünket a kapu előtt.
Ezuttal szerencsések voltunk, mert csengetésünkre épp maga az
igazgató nyitotta ki az ajtót. "Igazgató urat keresem" fordultam
feléje, mire "az én vagyok" válaszolá. Bemutattam magam és
collegámat s egyuUal átadtam a magas Ministerium által adott
ajánló levelet. Társalgásunk egy kissé akadozott, mert a franczia
nyelvben nem éreztem magam elég otthonosnak. Majd németre
csaptunk át, ott meg az igazgató úr volt ugyanazon helyzetben.

Egyszerre csengetyű szó hangzott, mire az igazgató úr a
szobájában berendezett telephonhoz lépett, bocsánatot kérve, hogy
társalgásunkat félbe szak itja. Elég időnk maradt akörültekintésre.
Szép butorozott szobában voltunk. A falakon képek, photografiák,
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az asztalon az intézet látképe s a tanerőképzés tekintetében ki-

adott határozat. Tisztaság, csin mindenütt. Az igazgató 40 év
körüli közép termetü, testes, némileg kövér barna ember. Nem
szakember s az intézetnek administrativ ügyeit vezeti. A tanitás
körüli teendők a (censeur des etudes) tanulmányi felügyelőre
tartoznak s ez .viszont az administrativ dolgokkal törődik keveset.
A szoba ablakai a kertre s a háttér magas ajtója verandára
nyilik, a mely szintén a kertbe vezet.

Az igazgató úr felkelése más irányt adott gondolatainknak s
míután azon szivélyes engedélyét kinyertük, hogy az intézet tel-
jesen rendelkezésünkre adatik s a meddig Párisban maradunk
barmikor megtekinthetjük s a tanitásnál jelen lehetünk, bucsut
vettünk tőle, hogy az életünkben eddig evett legroszabb ebédet
elköltsük. Délután 2 órára ismét vissza voltunk térendők, hogy
még néhány vendéggel együtt előzetesen végig járjuk az osztályokat.

Alig érkeztünk meg, már ott találtuk a többieket. 2 siket-
néma szobrászt Amerikaból s ugyancsak egy abbét is Columbiá-
ból. Rokonszenves fiatal ember várt bennünket, az intézet egyik
első osztályu repetiteurje. Végig tekintettük az osztályokat. Elő-
ször az első osztályt illetve annak egyik válogatott csapatát, néz-
tük meg. Az eredmény kielégitette várakozásunkat a növendékek
tiszta kiejtését illetőleg, de a végzett anyagot kevésnek találtuk.
Egy más alkalommal kifejezést is adtam ebbeli nézetemnek, any-
nyival is inkább, mert vettem észre, hogy végtelen magasságban
képzelik magukat a mi kedves collegáink. Nem állitom, hogy sike-
rült volna őket az én nézetemre birni, de azt kénytelenek voltak
elismerni, hogy bizony talán többet is végezhettek volna. Kétke-
désüket az sem oszlatta el, midőn kértem őket, hogy látogassanak
el hozánk s tapasztalni fogják, hogy ami első osztályunk többet
végez, habár nem is bir olyan jó tehetségüekkel, mint az övék.
Tanmenetük az első osztályban nem elégített ki. Csak szavakat
tanítanak, tehát anyag ot gyüjtenek. Pedig nem csak anyaggyüjtés
ennek az osztálynak a feladata, hanem némelyalaknak a betanitása is.

A második osztály szintén egyik jobb növendékekből álló
csapatánál ugyanezt tapasztaltuk. Egyet azonban ki kell emelnem.NMLKJIHGFEDCBA

E l az, hogy az eddig hallott gyermekek kiejtése tiszta, némileg
csengő, érthető és mesterkéletlen volt. Semmi ajakrángatás. s bár
beszédjük lassu, de nehézkesnek nem volt mondható.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S c h e r e r I s v á l l :
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A v á .c z i in t é z e t b e r e n d e z é s e s m ó d s z e r e 1 8 0 2 - 1 8 0 8 - ig .

Az 6 -felsége által a váczi siketnéma-intézet részére ado-
mányozott épület két emeletes volt már akkor is s hom-
lokzatával a város főterére, a vásártérre nézett, mint jelenleg.
Külalakján egész 1876-ig nem. történt változtatás s szabályos
nyomtatott E-t mutatott. Hogy az osztályok sa' növendékek lak-
osztályai hogyan voltak felosztva, nem sikerült megtudnom. Egyes
nyomok után következtetve a földszintet a konyha, éléstár, gond-
nok lakása, a mesteremberek s kapus lakásai, az első emelelet
az igazgatő, egyik tanár s a leányok, a másodikat a fiuk: ugyan-
csak egyik tanár s a kórház foglalták el. Pontosan megállapitani
nem tudtam a felosztást, annyival inkább, mert gyakori változta-
tások fordultak elő. A ház folytatását képező kert felében a nö-
vendékek, illetve az intézeti konyha, felében az igazgató és gond-
nok használatára volt bocsátva. Ezen is változtatásokat tettek
rövid idő mulva.

Az intézet vezetése felelősség mellett· az igazgatóra háram-
lott, a ki a gondnokkal egyetértve a gazdasági részt, a tanárokkal
egyetértve a tanitást illetőleg intézkedett.

Az instructiók teljesen a bécsi intézet instructioinak min-
tájára voltak készitve s a mennyiben a módszer tekintetében
is a bécsi 1) fogadtatott el (de csak az első években) Walther
Ede 2) a vác zi intézetet a bécsi 1e á nyá nak nevezi.

Czélja már kezdettől kétféle volt t. i. a növendékek szel-
lemi és ipari kiképzése. A szellemi képzés irányát és anyagát
illetőleg sajnos, hogy csak kevés adatunk van. Az intézetről közzé-
tett. "Értesitő" 3) 1804-ből csak nagyjából sorolja fel a tantárgya-
kat s a tananyag terjedelmére következtetni egyáltal an nem lehel.

Szorgalmi időül 6 év volt kitüzve és ez idő alatt minden
növendéknek meg kellett tanulnia az irást; olvasást, számolást s
a vallástant és pedig a szülők kivánsága szerint magyar, vagy
német nyelven. (Instructio V. §. b).

A szülők s a közönség tájékoztatásául évente két vizsga tar-
tása volt elrendelve minden iskolai félév után egy-egy. Ez kez-

1) Lásd »Kalauz« I. évfolyamát.

2) Geschichte des Taubs. Bildungswerens. »Eine Tochler AnstaIt des

Wiener Jnstitutes.« (152. Iap).
S) Kurze Beschreibung des KönigI. Ungarischen Taubsturnrnen Institutes

zu Waitzen. Pest, 1804.
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detben junius és deczember, később február és augusztusban
tartatott meg.

Az ipari képzés előmozditása illetve keresztülvitele érdekében
arra törekedtek, hogy lehetőleg idősebb gyermekek Jussanak be

\ az intézetbe. Felvételi korul 7-14 év volt meghatározva, néhány
\ évvel később 9-14 évre módosittatott, mert 7 évesek nagyon
\gyengéknek találtattak iparos foglalkozásra. Tényleg több idő volt
kiszabva erre, mint a tanulásra, a játékés könnyebb szórakozás
csak va sár- és ünnepnapokon volt megengedve. A napirend sze-
rint 8-10 óráig rendes tanulás,'lO-I/21.2-ig iparos foglalkozás,
ebéd után 3/42-ig ugyanaz, 2-4-ig tanóra, 4-I/27-ig ismét ipa-
ros foglalkozás volt kitüzve s valóban a 6 évi tanfolyam bevég-
zése után, mint felszabadult legények bocsáttattak el a fiú nö-
vendékek. '

Az intézet háromféle növendékeket fogadott be. Ingyen ala-
pitványosokat, fizetőket s bejárókat.

Eredetileg 60 ingyen alapitványi hely szervezése volt elha-
tározva, detekintettel arra, hogy az alaptőke még csekély, egyébb
jövedelmi forrás pedig éppen nem volt, e szám 30-ra szálIitta-
tott le oly formán, hogy 20 hely fíúk, 10 a leányok számára lett
fenntartva. Pályázhattak reá bármely bevett vallásfelekezetbeliek,
ha szegénységüket okmányilag beigázolni tudták s ha a gyermek
hallás hiányán kivül más egyébb testi bajban nem szenvedett.

A fizető növendék ekért évi 100 frt tartásdij volt megszabva.
A bejárók is ugyanannyit fizettek lakás és tandíj fejében

kivéve, ha szelgát is tartottak, mert ez esetben ennek eltartása
fejében még 50 frtot kellett fizetniök.

A növendékek létszáma az első évben 20, a. következőkben
már 30 s azon felül is volt.

A tiszti személyzetet képezték : 1)
Simon Antal világi pap, igazgató shitoktató,
Csúry Ferencz gondnok.
Schwarezer Antal első tanár, ki a magyar kezdőket,
Kapuváry Sámuel második tanár, ki a német kezdőket ta-

nitotta s
Fay Károly (siketnéma) segéd, ki a szépirást ésrajzolást

vezette.

1) A szolgaszemélyzethez tartozott: 1 felügyelö, 1 felügyelönö, 1 kapus,

1 szakácsnő, 1 háziszolga. Az intézetben lakolt továbbá il szabó és varga mester,

\
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Havonta tanácskozásra gyültek össze a tanárok sennek
jkönyvét a helytartó tanácshoz terjesztette fel az igazgató. Azon-
kivül kötelezve voltak hetenként felváltva a növendékekre is fel-
ügyelni, ugy az étkezésnél, mint a napi foglalkozásoknál, de nem
voltak folytonosan köztük, hanem csak időről-időre tekintettek
be a műhelybe stb.

Éjjelenként a fiúkkal felügyelő, a leányokkal felügyelőnő,
- ki egyszersmind a kézimunkát is tanitotta - aludott.

Az intézet jövedelmeit fele részben a társas 1) fele részben
a tanulmányi alapból kapta; még pedig a tanárok fizetését a ta-
nulmányi, a növendékek eltartási s egyébb költségeit a társas
alapból. 6 Felsége 6700 frt költség előirányzatot engedett a két
alap terhére. .

Jövedelmét képezték továbbá: a fizető növendékek dijai, az
alapitványok s az ,adományok. Az alaptőke gyarapítása végett
ugyanis megengedtetett, hogy ugy egyesek, mint a testületek ala-
pitványt tehesssenek. 2) Az alapitvány összeg 2000 pengő forint-
ban állapittatott meg s az alapitó - vagy jogutódai - időről-
időre egy-egy siketnémát jelelhettek ki felvétel végett. i\z első
alapitó Fuchs X. Ferencz nyitrai püspök volt 1803-ban.

Almássy Antal figyelme mindenre kiterjedt s az intézetet
olyan állapotban adta át, hogy annak fejlődése elé nem gördült
akadály.

Tanerői mind fiatal emberek, köztük nem csak tehetséges
s munkabirók, de egyuttal lelkesek is. Mag-a az igazgató csak 30
éves s nemes törekvésü. Az egész ország figyelme csüngött az
intézeten s a tanárok tudták ezt jól s meg is érdemelték a
figyelmet.

Az intézetet hazánkban is többen a bécsi intézet fiókjának
nevezték. Ez tévedés. Igaz ugyan, hogy a bécsi intézet mintájára
lett szervezve s a tanerőket is ott képezték ki, de a kettő között
csak a megnyitási ünnepig tartott az összeköttetés azontul a zsenge
intézmény saját lábain állt. A két intézet között semmi szorosabb
kapocs nem létezett s a váczi s aj á t mag á ból fejlődött to-
vább, tekintet nélkül bármely intézetre, a mint saját magából
támadt is.

1) A vallás és közokt, Ministernek az országgyülés elé terjesztett 1872.
évi jelentéséböl.

") 1801. decz. 18-án 12333. számu helyt. tan. rend.
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Az intézet első tanárai kivétel nélkül a bécsi intézetben
tanultak s igy az oktatásmódot illetőleg is az ott tapasztaltak
alapján kezdették el működésüket. De összeköttetés a két inté-
zet között nem létezett. A mennyiben tehát előhaladás állt be
az tisztán az intézetben magában fejlődött ki.

Fejlődésnek okvetlen kellett bekövetkeznie, mert a kikép-
zésre szánt idő alatt a tanárok a módszert nem sajátithatták el
teljesen. Külömben maga a módszer is csecsemő korát élte még.

Az 1804. évben kiadott : "Kurze Beschreibung des königI.
ung. Taubst. Institutes zu Waitzen" czimű füzetkében találunk
legelőször nyomokat, melyek után az akkori tanitási módot meg-
állapithatjuk. Tantárgyakul az irás, olvasás, beszédtanulás. számo-
lás szelgaltak.

Az új növendéket először is a házi rendre szoktatták. Né-
hány nap mulva iskolába vezetlék s a betűk kimondására, irá-
sára és jelelésére tanították. A betűket azonnal összekapcsolták
egymással. 1) Tehát szótagoltattak akkor is már, hogy a kiejtés
annál tisztább legyen. De nem várták be, mig a növendékek
minden betűt valóban tudtak irni és olvasni, hanem ha már a
kezük annyira ügyesedett, hogy a betük alakját csak némileg
utánozták, szavakat irattak velök, mindenik szó után annak jelen-
tését is hozzá függesztvén.

Az irás tanitásával sok időt töltöttek el, mert nem vettek
fel irási előgyakorlatokat a kéz ügyesitése végett s a betüket sem
a könnyebbség sorrendjében tanitották. Persze azon nézetb en
voltak, hogyasiketnéma az alak iránt kölönös tehetséggel bir s
képes mindent azonnal utánozni, továbbá nem tartották szüksé-
gesnek, hogy szépen irjanak, csak felismerhető legyen a betü.s)
A betük sorrendje ez volt, á, é, a, e, - í, ó, i, o, - ő, ű, ö, ü,
sennek tanitására 7 nap fordittatott. A .magánhangzók után
következtek a mássalhangzók: f, - v, - S7, - Z, -- s, zs,
b, - p, - d, --, t, - cz, - cs, - ty, - g, - gy, - h, -

1) Már ebben a füzetkében van az irvaolvasás rövid ut mutatása s egy-

uttal felhivás is a néptanitókhoz:' hogy ezt a módot kövessék. »Wenn einige
Lehrer, die sich des Lernens nicht schámen. sich mit dieser Lehrart náher

.bek an nt machen woIIten, so wird ihnen, auf ihre Anfragen, der Direktor des
Institutes gerne zu Diensten sein.« (8. 1.)

2) »Az irás t. i. nem azért találtatott fel, hogy az által Képirókká legyünk,

hanem hogy az által Gondolatainkat Szemelejbe tehessük; elég szépen ir az,
a kinek a betüit egymástól el lehet ismerni.
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j, - 1, - ly, - m, - n, - ny, - r, - mindennap egy-egy,
szükség szerint több napon át egy s velök minden magánhangzó
gyakoroltatott.

Először is a betű iratott le s csak azután mutatták meg a
száj állását s mondatták ki a növendékkel a hangot.

Az olvasá~karöltve járt az irással s a mit a növendékek
irni tudtak, azt egyszersmind olvasták is.

A beszédtanulás tekintetében a következő sorrendet tartot-
ták meg. A főnevek, melléknevek, igék, az igék hajlitása, szemé-
lyes névmások, határozók, viszonyragole Az elv teljesen helyes
volt, hogy először könnyebbet vettek fel, mint a főnevek, melyek
kevésbé vannak a változásnak alávetve. Még itt is figyelembe
vették a gyermek felfogási képességét s előbb a környezetet (az
emberi test, a testrészek, iskola stb.) tanitották s csak később
terjesztették ki a távolabbi selvont fogalmakra. A mondat ala-
kitást csak akkor kezdették .el, midőn a gyermek már kellő számu
tárgy, tulajdonság és igét tudott .

. Ez nem vált a tanitás előnyére -- Schwarezer módosította
is később - mert az anyag halmazban a gyermek nem ismerte
ki magát, s a puszta szógyüjtés mechanikussá tette éppen a kez-
dők tanitását. Életet és elevenséget csak a jel kölcsönzött, de az
is korlátok között mozgott a tananyag körében. Nem a foga-
lomfejlesztés volt a czél, hanem bizonyos mennyiségü szavak be-
magol ása. Nem kivánták azt, hogy a gyermek már kezdetben is
beszéljen s igy ezt tulajdonkép nem is fejlesztették.

Annyit kivántak, hogya gyermek tudja a gramatikát, mert
azt hitték, hogy a beszélés főfeltétele a nyelvtan szabályainak
alapos ismerete. Pedig hát nem a nyelvtanból fejlődik a nyelv,
hanem megforditva. És éppen a nyelvtan van legkevésbbé hivatva
arra, hogy általa a beszédet megtanuljuk. Ez a felfogás külöm-
ben meg később is fenntartotta magát, sőt még napjainkban is
akadnak, a kik anyelvtannak e tekintetben is fontosságot tulajdoni-
tanak, sőt a siketnéma helyes beszélését ettől várják. Minő ered-
ményeket értek el elődeink a fentebb vázolt mód szerint, biztos
adataink nincsenek. Alig hiszem azomban, hogya növendékek
a beszéléshez kedvet kaptak, mi egyébiránt csak másodrendü
kérdés volt, mert nem erre, hanem az irásra fektették a fősúlyt,
.mely a tanulás alapkövét képezi." 1) Az ajakleolvasást ne!ll űzték

') »Welches den Grundstein des ordentlichen Unterrichtes ausmacht-
Kurze Beschreibung stb. 8 1.
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s a tanár nem szóval, hanem irásban, vagy jellel közölte a mon-
dandókat s magyarázatokat.

A jelbeszéd kiváló ápolásban részesűlt, de azért nem tekin-
tet czélnak, hanem csak eszköznek. A szavak jelentését a jel' által
magyarázták meg, melyet a siketnéma anyanyelvének tekintettek
s ennek tették feladatává, hogy a beszélni tudást elősegitse. "Va-
lamint idegen nyelvet csak az anyanyelv közvetitésével vagyunk
képesek elsajátitani, mert egy nyelvet sem tanulunk meg ugyan-
azon nyelv segélyével, ép ugy kell a siketnémának a beszélést a
jelelés segitségével mégtanulnia. Hisz még a hallók is a jelbe-
szédhez folyamodnak, ha idegen ajku nép közé kerülnek.')

E téves nézet általánosan elterjedt volt abban az időben,
sőt még ma is vannak követői. De gondoljunk csak arra az egy
körülményre, hogy ,a halló legkönnyebben akkor sajátitja el az
idegen nyelvre, ha anyanyel vén senki sem ért környezetében,
hogy tehát egy uj nyelv megtanulásához nincs szükségünk semmi
magyarázó nyelve, s be fogjuk látni, hogy a siketnérnát is csak
ugy tanithatjuk meg a hallók beszédjére, ha az ő kifejezés módját
elvetjük s őt a hangos beszédre, a mi közlési közegünkre utáljuk.
De ne csodálkozzunk a régiek felfogásán. Csecsemő korát élte
még a siketnéma-tanítás akkor, sőt még napjainkban sem mond-
hatjuk, hogy férfi korát elérte volna.

A beszéd tanítás még .nern volt annyira gépies, mint a
számtan tanitása. A növendékek jelekkel még is közölhették gon-
dolataikat s ez úton ismeretkörük tágult s a nyelvet is hova to-
vább jobban elsajátították. A számolásnál azonban nem kap-
hattak semmi magyarázó nyel vet elő s egyedüli segédeszközüle
10 ujjuk volt. A beszédet ki is küszöbölték a számtannál, mint
nem szükségeset. 2) Először a számok- illetőleg számjegyek leirását
gyakorolták 1000-ig s ha már ebben elég ügyességre tettek szert,
következett a négyalapművelet nevezetlen s nevezett számokkal.
A magyarázat hiányosságát a folytonos gyakorlás által pótolták ki.

Kiváló súlyt fektettek az erkölcsi nevelésre s evvel kapcso-
latban a vallástan tanitására. Ennél kizárólag a jelnyelvet hasz-
nálták, s az elvontabb dolgokat összehasonlitás, a fogalmak ro-
konsága s különösen az arczkifejezés által tették érzékelhetővé.

Ezek voltak a tanitásban az irányadó elvek. Nem álltak

') Kurze Beschreibung 9. lap.
2) Kurze Beschreibung 10. lap.
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semmivel sem hátrább a külföldi siketnéma intézetekéinél s a

tanárok képzettsége is egy szinvonalon állott amazokével, de műkö-

désük nem érinté a külvilágot, ugy mint Német vagy Franczia-
országban s mert egyedüliek voltak az egész országban a szellemi
vetélkedésre nem nyilt alkalom. A szép fejlődésnek indult inté-
zetben okvetlen hanyatlásnak 'kellett beállani e miatt, a mi tényleg
be is következett, a mint az eddig utól nem ért Schwarezer
szemét lehunyta,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a lé k o k s ik e tn é m a o k t a t á s - ü g y ü n k t ö r t é n e t é h e z . 1)NMLKJIHGFEDCBA

A ' S ik e t - n é m á k r ó l , k ik a zé r t n e m ta n u lh a t fa k m e g b e s zé ln i , m iv e l

fü l - d o b jo k ( tym p a n u m a u r i s ) a lk a lm a t l a n a ' r e s q é s r e v a g y h a m q -

r o s t á l á s r a .

A' lélek' szűntelen tartó munkásságának, mint égi szárma-
zásúnak tsalhatatlan tanúj a az álom. A' lélek minéműségét, ele-
ven, vagy bádjadozó érzeményit, előterjesztik, nem tsak fizikai,
hanem psíkhologiai tekintetben is, a tapasztalható következések.
A' mely ember, valamelly érző tehetségére nézve tsonka, vetélkedve
erőlködnek a' többek, az ennél fogva kárt vallott, munkálkodni
szerető léleknek, segedelmet nyujtani, p. o. sok vakok, az illetés
segitségével, megmondják a' dolgoknak szinét, (de nem. vakon
születtek P) s minéműségét. - Az irni megtanitott Siket-némák,
lelkek' szüleményit a' gondolatokat értésünkre adják, - nem

-dsak, hanem a' szók' kimondására is megtanittathatnak; de ezen
tekintetben, majd tsupán tsak a' torok segitségével élvén, értel-
mesen nem szólhatnak.

Gyönyörűséggel eltelve, közlöttem ez előtt néhány eszten-
dőkkel, némelly sorokat egy szirtes tájékkal. melly hiven vissza
adta nékem azokat, 's eszembe jutott a' Siket-némák szerentsétlen
sorsa, kik a' nagy üggyel bajjal megtanult szavaknak kedves
hangzatot adni tehetetlenek. - Nékem ugyan soha sem lehetett
szerentsém a' Siket-némák Intézetét látni; de bizonyos dátumból
tudom, hogy tisztán beszélni nem képesek.

Alkalmatosságom esvén egykor, egy Siket-néma gyermekkel,
's annak szülőivel öszve jőni, midőn szemlélném annak ügyessé-
gét, arra a' gondolatra vetemedtem, hogya' nevezett gyermekkel
szülői' helybehagyása után, egy ollyan próbát tégyek, melIynél-

1) Hasznos Mulatságok. 1830. Második félesztendő 363. lap.



125 -

fogva a' gyermek; a' száj' mozdúlatiból, megérthetvén a' vele köz-
lendő dolgokat, értelmesen felelhessen ; és ne az állati hanghoz
hasonló, torok hangból áljon inkább ijesztő, 's sajnálkozásra biró
hangejtése, hanem emberi és valóságos tiszta, kedves hangzatú
lehessen. - Éjjeli nappali ezen való tünődéseimnek, tsak ugyan
az a' sikere lett, hogy kevés idő alatt, sok szavakat tisztán ki
tudtam mondatni a' próba alá vett gyermekkel. - A' mód, meUy
szerént bántam a' gyermekkel, ez: kezébe adtam egy tükröt, má-
sikat magam eleibe vévén, ollyan helyhezetbe, hogy az, az én
tükrömbe esett száj' mozdulatait tisztán láthassa. Ekkor felvettem
először két, az után három tagú szókat, tulajdon nyelvemnek a'
kimondandó szó körül tejendő mozdulatit jól megjegyezvén ; ha
a' gyermek nem tudott követni a' hang' ejtésbe; a' magam nyel-
vén mutattam meg, a' kimondandó szó körűl véghez viendő haj-
Jásokat, - 's igya' gyermek, a' kezébe lévő tükörbe nézve, ezt
utánnam próbálgatván, én a' lágy hanguakra kézzel tsendes, a'
keményekre nézve lábbal erős taetus által adván jelt - szeren-
tsésen kimondta a' felvett tárgyak neveit, és többé a' kimondott
szót el sem felejtette; hanem szám' mozdúlatit látván, értelmesen
felelt p. o. hol a' kalapod? a' fejemen; - hol voltál? - oda
haza 's a' t.

Hogy pedig a' szók kimondására, 's az ékes beszéllésre,
annál alkalmatosabb lehessen a' nyelv, ha le van ragadva, fel kell
metszetni, azután. Electriea machina segitségével annak módja
szerént elkészítet (conus ligneus) tsíga forma szert vévén, a' gyer-
meknek nyelvét szükség electrizálni. Hogy ez a' tsiga forma göm-
bölyeg ék egy formán készittethetik-e akármelly fából, azt az
ahoz értőkre bizom; hanem az én próbám után azt tapasztaltam,
hogya' tisza-fából készített tsiga legalkalmatosabb ezen tekintet-
ben, mivel a' más akármelly fából készült illyen szer által tett
próbám a' gyermekre nézve fájdalmasan esett, amaz pedig használt.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N . F . J . O k o r á g h l B e f . K á p lá n .

Sch war eze r Antal tudomást szerezve a fenntebbi ezikk-
ről, nem hagyta azt válasz nélkül. Azonban hogy megjelent-e
nyomtatásban válasza, nem tudom. Jövő számunkban külöinben .
hozni fogjuk.
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TÁRCZA.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A h iv a t á s á ld o z a t a .

Mutatványul közöljük a »Magyar Paedagogiai Szemle« állal már előre
jelzett sannak szerkeszWje által kiadandó: Gáti Győző regényének »A hiv a-
tás áld o za t a« (történeti rajz a magyar néptanítók [elenéböl) ez. mü 1. ré-

széből a VI. fejezetet, mely nem csak irályi áttekintését adja az általános ér-
deklődési kelteni hivatott irányregénynek, hanem abban a tanítói állás ma-

gasztossága is oly hiv en van ecseteive, hogy szelgálatet vélünk tenni olva-

sóinknak az által, ha a regény megjelenése előtt is e fejezetben bemutat juk
a regényt.NMLKJIHGFEDCBA S ze r k .

A község á t a la k i t ó j a .

Alig merült öt év az örök semmiség ürébe azóta, hogy Al-

földi János Pusztahely tanitója lett.

Rövid idő, ha azt a semmittevés párnáján henyélve töltjük

el j de hosszú, igen hosszú; ha a folytonos munka, fáradhatatlan

buzgalom, tettvágy kielégítését szomjazó működésben töltve, fá-

radalmaink, munkásságunk gyümölcsét élvezni vágyunk.

Egyik évamásik sírját ásva, tünik el, s ha a perezek el-

röpülnek, az órák elmulnak, a napok lejárnak, a hónapok lezaj-

lanaks végre az év sírjába dől, hogy egy ujonnan születettnek

adjon helyet: megdöbbenve állunk meg a tünő év sírja előtt s

önkéntelen felkél keblünkben a gondolat, valjon a tünő évben

megtettük-e mindazt, mit lelkiismeretszerüleg, hivatásunk elénkbe

irt? S boldog, ki e gondolatban feltett kérdésre nyugodtan fe-

lelhet ez egyetlen szóval : "Igen j" boldog, ki nem kénytelen a

legnagyobb magyar költővel felkiáltani a tünő év után: "Nem

foglak oda irni, hol boldog évim feljegyezve vannak" (Petőfi

"Búcsú 1844-től.") j boldog, ki ama megnyugvással üdvözölheti

az ujonnan született évet, hogy mit a mult évben munkált, épí-
tett, teremtett, azt az ujévben folytatni, gyarapitani tökélesbiteni

fogja, nem lebegvén szeme előtt a született ujévben sem egyéb,

mint az, mi a haldokló év egész folyamán keresztül, tetteinek

rugója volt: "a h iv a t á s s z e r ű kötelesség!"

Az ily boldognak jelzett egyének egyike volt Alföldi, ki

minden évben, mióta Pusztahelyen volt, azon öntudatban bú-

csúzhatott el a tünő évtől, hogy megtette azt, mit legjobb lelki-

ismerete szerint, jól felfogott hivatásszerű kötelességéből kifolyó-
Jag tennie kellett. Nem volt a letünt évnek, nem volt az elha-
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ladt félévtizednek egyetlen egy pereze sem, melyre visszapillantva
Alföldi kebelében csak árnyát is érezhette volna az önszemre-
hányásnak, sőt ellenkezőleg ugy érezte, hogy minden tünő év,
közelébb, közelébb hozza azt a perczet, rnelyben elmondhatja
majd: megtettem mindent, mit hivatásom tenni parancsolt s
nyugodtan élvezem munkám jutalmát, lelkiismeretem nyugalmá-
ban s kartársaim elismerésében.

S jogos volt e reménye a tanitónak.

A törvény által adott jogainak hivebb védője, ki sem volt
nálánál, s-a jogokkal járó kötelességeket ki sem teljesité pon-
tosabban. mint ő; nem bizakodott el; de önérzete sem engedte
meg soha egy perezre sem, hogy uszályhordozójává váljék akár
felfelé, akár lefelé a vele - emberi méltóságánál fogva, - bár
társadalmi rangfokozatban különböző, - d e a z ért egye n 1ő
em ber e k nek.

A tisztelet, melyet érzett mindenki iránt, megszerezte részére
mindenki viszont tiszteletét s becsülését, szavahihetősége köztu-
domásúvá válva, nem volt, ki kétkedett valaha azon, mit a ta-
nító mondott; emberi méltóságának teljes öntudatában lévén, e
tudatot önkéntelenül keltette fel embertársai, laktársai kebelében;
kivatásának élve, ez odaadó buzgalom varázsként hatott, minden
egyes laktársára s elmondhaljuk, hogy most, midőn öt évi
Pusztahelyen léte után keressük fel Alföldit, nem volt laktársai
között egyetlen egy sem, ki hivatásának öntudatára nem ébredt,
- s azt betölteni nem iparkodott volna.

Hiába, igaz marad a közmondás, hogy: "a szó elhangzik, a
példa vonz." Alföldi nem szóval iparkodott laktársait meggyőzni
arról mi jó, előnyös és üdvös, hanem ténykedései által ébresz-
tette fel azokban az öntudatot, mely önkénytelenűl követőivé tette
laktársait.

Hosszú időbe került igaz, mig a szellem főlényét kivivta;
de a kitartás meghozta gyümölcsét s Alföldi a község általánosan
tiszteletben álló tagjává lett.

Láttuk regényünk elején miként nézett ki Pusztahely, mikor '
először felkerestük azt Alföldi tanitóvá lett megválasztatása
alkalmával: ha most összehasonlitjuk e községet az akkorival,
alig ha felismernők azt, ha nem állana ott a téres piaczon most
is a pusztára messze kilátszó sugártornyú templom; ha nem
emelkednék mel1ette az az iskola, melyben Alföldi oktat már öt
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év óta j nem látnánk azokat a sorba épített házakat, melyeket öt
évvel ezelőtt is láttunk: - láttunk igaz, de mily alakban?

A piacz tere tiszta, mint az egész község, eltüntek a leve-
gőt megmételyező kigőzölgésű dombok, a templom-tér a tükör
felületét mutatja j az öt évvel ezelőtt vakolatait hullató iskola
épület hófehérre meszelve, zöld redőivel oly barátságosan mo-
solyog felénk, mig a falra felfutott venyegék zöld lombjai közől
kékellő pirosló szőlőgerezdek kandikálnak ki j az utczasorok házai
egytől-egyig a csin és izlést viselik magukon s ha a most még
fiatal ültetvények az évek hosszú sora által megizmosodhatnak,
az utczákon akár Olaszországgal vetekedő árnyékot fognak nyuj-
tani a járó-kelőknek.

Csak egy van, mi feltűnik előttünk j s az egy rozoga épület,
melynek homlokzatáról a koválygó szellő, jobra-balra lógatja azt
az elszáradt czégért, mely azt mutatja, hegy itt a falu korcsmája
van. - Nem, tévedünk, itt csak volt korcsma j . de már nincs,
csupán az üres vakolatnkat vesztő falak jelölik az egykori vi-
galmak helyét, a belseje üres, mint Diogenes hordója volt, midőn
a bölcs kilépett abból, hogy megkeresse az "e m be r"-t! A
korcsma vendégei eleinte ritkulni, késöbb elmaradozni kezdtek,
végre magában állott az, mintha nem is a faluban, hanem a
puszta távolában meredeznének falai! Mit a szószék nem tudott
előidézni, Alföldi előidézte, végleg megszüntette a falusiak
korcsmázását. Pedig mily egyszerű volt az ő müködése. Vasárnap
és ünnepeken, midőn a nép a vecsernye után tolult a korcsmába,
Alföldi oda ült az iskola épület előtt állott kis deszkapadra, ke-
zébe vett egy-egy "olcsó, jó könyvet," maga köré gyüjtött egy-
két fiatalt, kik még "nem értek meg a korcsmázásra j" ezeknek
felolvasott, magyarázgatott. A hallgatók száma szaporodott hét-
ről-hétre s az otthon elbeszélt dolgok felköltötték a kiváncsiság ot
s a korcsma látogatói is megvontak maguktól egy-két órát s ott
ültek, álltak Alföldi mellett, hallgatva felolvasását, - s a példa
vonzott,Alföldi tovább olvasott, tovább magyarázott - és -
a korcsma üresebb, üresebb, végre teljesen üres lett. -

A tudományszomj vele született az emberrel. Minél többet
sajátit el valaki a tudásból. annál inkább törekszik ismereteit
még gyarapítani j és csodálható-e, hogy Pusztahely lakói meg-
ismerkedve egyik másik ágával az ismereteknek, törekedtek minél
többet elsajátítani abból a közös vagyonból, mit emberi nyelven
tudománynak azoktunk nevezni.



129 -

Alföldinek figyelme mindenre kiterjedt, mindent, mit tudott,

megosztott laktársaival, jól ismervén azon erkölcsi törvényt, hogy

li tudás nem kizárólagos birtoka egyeseknek, hanem közös tu-

lajdona az egész emberi nernnek s .mert ezt tudta, oktatott, ne-

velt, mint azt hiv at á s á n a kl e g nem ese b b érte 1em ben

v e ft feli s mer é s e irta elébe.

A faoltás, a méhészet, a gyümölcsfa nemesités, ép oly ki-

váló gondjait képezék a tanitónak, mint a természeti tünemények

természetrajzi megfejtése, - hogy a babona elharapódzásának

útját állja, - vagy mint a földrajzi ismeretek előadása, hogy

Pusztahely lakói ép ugy ismerjék meg az édes anyai földet, mint

a mily büszkén beszélik annak hangzatos nyelvét; kihat olt a ma-

gyar alkotmánytanra, a történelemre s ebből fejté ki amannak

fejlődését,felkeltve egyuttal a mult idők nagy eszméit, nagy

emberei iránt a lelkesültséget, tanitva a ragaszkodást ezredéves

alkotmányunkhoz. De talán legszebb volt előadása akkor, mikor

ahi v a tá s sze r ü köt ele s s é ge k r ő 1 sem ber imé It ó s á-

gunkról beszélt.

. Arczán visszatükröződött a lelkesedés, a férfias kebel dobba-

nása csaknem kihatott a hallgatóság közé, az öröm, fájdalom

ecsetelve volt szemében, aszerint amint a mult örömeit, vagy fáj-

dalmait rajzolta előadása. Lehetséges lett volna-e, hogy ily elő-

adás eltéveszsze hatását? - Nem! - Hisz a szivből jöttek e

szavak, meg kellett találniok azt az utat, melyen haladtak egye-

nesen a czélhoz, az emberi szivekhez ; - s Alföldi minden sziv-

ből jött szava megtalálta az utat Jaktársai szivéhez : igy aztán

nem esodálható, hogy mindenütt hatott, mindenütt eredményt

ért el, még kevésbé csodálható, hogya romlatlan emberi kebel

hálával tekintett e férfira s laktársai elnevezték őt:NMLKJIHGFEDCBAn A köz ség

á tal aki t ó j á nak. "

Méltán megérdemelte e czimet.

** *
Az ujitók rendesen abba a hibába esnek, hogy ujitásaikat

ott kezdik, hol tulajdonképen már végezniök kellene s igaz mit

egy derék tanító állitott ázily ujitókról, hogy: ezek rendesen

túllőnek a czélon ! .A reformatornak, az épitéshez hasonlóan

alapjában kell kezdeni az ujitandó épület emelését; s ezt Alföldi

igen jól tudta, nem is lőtt a czélon túl; mert először is a szivre

hatott, ezt iparkodott nemesiteni, jól tudván, hogya nemesen
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erzo sziv, fogékony, s a fogékonyság mellett könnyűséggel jutunk
el a tudás különbözö fokára.

Erkölcsi irányú nevelése tehát odahatott, hogy felébreszsze
az emberben a tudatot, hogy: "e m ber." Pedig ez talán a leg-
nehezebb, és épen talán ez oka annak, hogy a tanitóság méltó
elismerésben nem részesül még mai napig sem, mert a,z emberek
nagy része még önmagában sem ismervén fel az "ember"-t,
képtelen a tanitóban tisztelni azt, mit önmagában nem ismert
fel. A legrégibb görög bölcselet alapelve volt: "i s mer d meg
ten n mag a dat" s igen helyesen, csak. az, ki önmagát ismeri,
képes emberismerettel .birni s csak az képes embertársai tény-
kedése felett méltó, elfogulatlan s emberiségünk méltóságát meg-
illető itéletet mondani!

Alföldi nemcsak értette a görög bölcsészet ez alapelvét,
hanem azt követte is; megismerte önmagát s ismerni tanulta
ernbertársait is; megismerve azokat, felemelt fővel állott meg
előttük, fenhangon hirdetve azon eszméket, melyeknek kimondása
gyakran felfelé: fájó, lefelé: elszomoritó, de magukban foglalják
az elvitázhatatlan, megdönthetetlen igazságokat. S az igazmondás
nem mindeniknek kedves, főleg akkor, ha főlényünk tudatában
állunk, s az ember törvényes, jogos követeléseit fejtegeti. .

Alföldi pedig azt fejtegette.
Most is, midőn felkeressük Pusztahelyen, a tanácsteremben

együtt találjuk a község érdemes biráit, a tantestület felügye-
letére törvényesen hivatott iskolaszéki tagokat s a falu átal aki-
tóját: Alföldi tanítót.

- Tagadhatatlan, szól az iskolaszék elnöke, Búzás Ernő,
- miután Alföldi az épen most tárgyalt ügyhöz hozzászólva le-
ült, - tagadhatatlan, hogy tanitó úrnak teljes igaza van akkor,
mikor népnevelésünk ügyében mindent, mit a kormány s a köz-
ség, a tanügy vezetésére hivatott közegek tenni kötelesek, -
megköveteli; de nem tartom jogosnak s igazságosnak azt, hogy
a tanitó úr, a tanitókat, oly magas polezra akarja állitani, s
hogy részükre oly sokat követel, mint azt minden alkalommal
tenni szokta; mert azt hiszem, hogy az ily beszédekből mindig
kiri az önérdek; vagy mint a nagy deák szónok mondá "C i cer o
s aj á tér d ek ébe n be s z é l." Óhajtanám tehát, ha a tanitó úr
azokat a sokszor hangoztatott magas követeléseket nem dobálná
oly gyakran elénkbe s a nagy világ elé.

Alföldi arcza elpirult, a vér arczába futott, sértett emberi
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önérzete fellázadt s nem hagyhatta szó nélkül e méltatlan gya-
nusitó megtámadást s rendre utasítást, mihez eddig szokva nem
volt; persze, tudomása nem volt arról, hogy a közeljövőben a
viszonyok másként fognak alakulni s hogy e pár szó, csak elő-
jele annak a viharnak, mely most tolul össze, hogy villámcsa-
pásával egykor lesujtson az önérzetes tanitóra: s mert ezt nem
tudva, felállott s férfias büszkeséggel szólt; de szólt volna ő akkor
is, ha előzetes tudomása lett volna arról, mi hogy bekövetkezett
csak művünk második részében, fogja az olvasó látni.

Felemelkedett helyéből s kezében tartva a népnevelési tör-
vényt, érczes, meggyőződés hangján beszélt: Tévednek
uraim, - szólt -' ha azt hiszik, hogy a tanitók követelményei
nem jogosak, nem méltányosak; ellenkezőleg nem csak, hogy
jogosak és méllányosak azok, hanem egyszersmind törvényes ek
is, a mi jogos, méltányos s hozzá még törvényes is, azt kimon-
dani, minden polgárnak kötelessége; én ismerem e kötelességemet
s hangoztatern most itt, hangoztatom s fogom hangoztatni min-
denütt azt, mit a tanitóság követel; mert a népoktatási törvény
55. §-a körülirja azon kötelezettségeket, melyek a tanitó vállaira
nehezednek s ha e kötelezettségeknek megfelel, minthogy minden
kötelezettségekkel jogok is járnak az egész világon, jogosan meg-
követelheti a tanitóság, hogy adassék meg a mód részükre, hogy
kötelezettségeiknek megfelelhessenek s a most mondottakból
folyik önként a tanitóság követelményeinek jogosultsága, mely
nem is oly merész, mint azt némelyek, kik sötét szemüvegen át
nézik a dolgokat, hinni látszanak; mert mit követel a tanitóság
egyebet, mint azt, mi őt megilleti. Követeli és pedig törvényes
kötelességének teljesithetése szempontjából, hogy a társadalomnak
ugyanazon osztályába sorozott egyéneivel egyenrangu legyen; ha
a törvény megköveteli s pedig jogos az, hogy a tanitó képesitett
tanitó legyen: ez ismét megkövetelheti, hogy képesitése folytán
nyitva álljon előtte az előrehaladás lépcsőzete; ha a törvény meg-
követelheti, hogy a tanitó a társadalomban állást foglaljon el:
ez ismét jogosan megkövetelheti, hogy az anyagiakban ugy gon-
doskodjék a társadalom róla, mint a többi vele egyenrangú tár-
sadalmi egyénekről ; ha a törveny megköveteli, hogy a tanit.ó
ugy erkölcsi ténykedése, mint népnevelési hivatásában előljár-
jon, - ez ismét jogosan megkövetelheti, hogy állása szilárd, füg-
getlen, személye sérthetetlen legyen ugy felfelé, mint lefelé; ha a
törvény megkövetelheti, hogy a tanitó az erkölcsös népnevelésért
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felelősséget vállaljon: akkor ez is jogosan megkövetelheti, hogya

saját felelősségének 'megszilárditására hatáskörrel ruháztassék fel,

mely részt juttat neki a népnevelési ügyben a legmagasabb be-
folyásig; a népnevelés lévén az állam alapja, mert csak ez adja
meg a népek valódi egyenlőségét, mint Eötvös mondá: "N é p n c-
velés nélkül az egyenlőség csák puszta szó;" - a
népnevelés lévén tehát az állam alapja, jogos, hogy azok, kik ez
alapot építik. a falépitményhez is hozzájárulhassanak s igy jogos
a tanitók azon követelése, hógy nyert képesitvényükkel a polgári,
sőt képezdei tanitással megbizattassanak; s ha a tanitó kötelez-
hető, hogyanépnevelés terén eredményt mutasson fel, ez ismét
megkövetelheti. hogy a legjobb iskolák s legjobb tan szerek bo-
csáttassanak rendelkezésére, mert hogy egy nagy franczia iróval
szóljak : "A z o n nép, me 1y nek 1e g job bis k o l á i van nak,
a 1ege 1s ő nép; s han e m a z még m a, az 1e sz hol nap;"
s végül, mit legelől kellett volna mondanom, ha a törvény köte-
lességeket rótt a tanitóság vállára, nem szabad, nem lehet tőle
elvonni, az önrendelkezési jogot, mit pedig felülről oly sokszor
szeretnének elnyomni; nem 'szabad ezt elnyomni ismétlem sWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh i -

vatkozom a sajtó egyik irányadó szaklapjára a "Paedagogiai
Szemlé+-re - s e szavaknál letéve a törvénykönyvet, kezébe vette
a "Po Szemlét" s e szavakat olvasá: "Az önrendelkezési
jog fel hat alm azz a, hog Y k ö z ség e, vár o s a, e r k ö 1c s i
és anyag i ügy éne k ren d e z é s ébe n tev é ken y rés z t v e-

. gye n . . . az ö nr end e l k e z é s i jog hel yes a l k alm a z á-

s á val rés z ben üdv ö s, rés z ben 1e l k i ism ere tes" dol-
gokat mutathat fel a tanító! Ime uraim, röviden elmondtam, mit
akarunk mi tanitók; azt hiszem senkit sem sérthet követelésünk
és azt hiszem senki sem lesz oly szükkeblű, hogy ezt a kivá-
nalmat túlzottnak vegye, még akkor is, ha állana, mi pedig nem
áll, hogy t. i. ez "önzés volna."

Alföldi leült s a jelenvoltak egyrésze megéljenezte, mig a
többiek hallgatva néztek Buzásra, ki ugy látszott szóllani akart,
de az előlülő városbiró órájára tekintve, eszavakkal: "előreha-
ladt az idő, az ülést berekesztem, holnap délután 5 órakor foly-
tatjuk,~ felállott s vele együtt a többiek is. .

Alföldi nehány barátja, melegen szoritotta meg a derék ta~
nitó j o b b j á t ! 1) G á t i Gy~zö.

') »A hivatás áldozata« (történeti rajz a magyar néptanítók [elenéböl)

ez. mü I. része e fejezettel be van végezve. Az I. rész a tanító örömeit festi
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H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .NMLKJIHGFEDCBA

T a n ké p e s i t é s . Asiketnémák váczi kir. országos taninté-
zetében ez évben junius hó l ő-án reggel 9 órakor tartatnak meg'
a tanképesitő vizsgálatok. A vizsgára eddig jelentkeztek, Balázs
Józsa, Gogola Margit, Nécsey János, Klinda Kálmán a váczi in-
tézettől, Frim Antal Bpestről és Milánkovics Tamás Kaposvárról.

- M a já l i s . A váczi intézet növendékeinek majálisa május
hó 21-én volt, mint a mult évben, ugy a jelen évben is a Mi-
gazzi kastélyban Verőcze mellett. Az osztrák államvasut igazga-
tósága mérsékelt jegyeket engedélyezett a növendékek részére s
azok a reggeli vonattal rándultak ki tanáraik s azok családjai-
val. Az idő kedvezett kirándulásuknak s a jól eltöltött nap után
este 8 órakor tértek vissza. A növendékek egészségi állapota
olyan kedvező volt, hogy 118 közül csak 1 nem jöhetett el.

- O s a to r n á zá s . A váczi intézetben az utóbbi év alatt két
olyan építkezés történt, a mely megérdemli, hogy lapunkban is
felemlittessék. Mult ősszel vizvezeték készittetett s ugy a fiuk,
valamint a leányok számára külön mosdó helyiség rendeztetett
be teljesen a modern követelményelmek megfelelőleg. A vizet a
földszintról gépezet hajtja fel a padlás alatt elhelyezett 20 hliteres
reservoirba, mely mind a két mosdó helyiséget bőven elláthatja
vizzeI. - Jelenleg csatornákat készitenek s mire e sorok napvi-
lágot látnak, ezen munka is befejeztetett. A csatorna az udvart
keresztben metszi át, majd az épület jobb szárnya alatt elmenve
a jobboldali mellék udvar hosszában vezettetik ki az utczára, hol
beleér a főcsatornába, mely szintén ez évben készittetett el. E
két rendbeli épitkezés által a tisztaság fenntartása sokkal kevesebb
fáradságba és pénzbe kerül s efölötti élénken érzett örömét tol-
mácsolhatjuk .az intézet összes tagjainak s elismerésünket az in-
tézet igazgatójának Krenedits Ferencznek, akinek ezen átalakitások

s e most közlött fejezetben már a vihar előjele látszik, mely a II. fejezetben
aztán egész erejével kitör, s a tanitó küzdelmét oly eleven szinekkel, oly meg-
ható jelenetekkel festi, hogy erős a meggyőződésünk, miszerint minden olvasó

fel fogja abban ismerni, a tanítói pályán saját tapasztalatú küzdelmeit, s azért
e mü nem időszaki, hanem maradandó belbecscsel fog birni minden tanitó
előtt: mig vonzó előadásával, irányánál fogva a legkedvesebb olvasmányává
válland embertársainknak, valamint a tan ügy és igy a tanitók igaz barátainak

is. ElM. ára: füzve 1 frt, diszkötésben 1 frt 50 kr. Kiadja a »Magyar. Paed.
Szemle« szerk esztöje : G lat z György föv, községi tanitó. Wesselényi-utcza
48. szám.
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körül a legtöbb érdeme van, mert csak az ő szorgalmazásának

köszönhető, hogy a város a költséges főcsatornát elkészittette.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ü lf ö ld i s z e m le .NMLKJIHGFEDCBA

A " B la t t e r fü r T a u b s tu m m e n b i ld u n g " - o t élénken foglalkoz-
tatja a kézimunka tanitás a siketnéma-intézetekben. Igen helyes
alapon tárgyalja: mily czél követendő, hogy az eddig még mostoha
sorsban részesült ága a tanitásnak neki megfelelő helyet foglaljon el a
tanitás menetében. Czélul nem bizonyos kézügyesség kimüvelését
tűzi ki a háziipar elörnozditásához, sem pedig a gyermek előké-
szitését a későbbi ipariszakra, mely minden theoria nélküli s a
paedagogiai követelményeknek sem felel meg, hanem a kézi-
munkában a harmonikus emberképzésnek elkerülhetetlen, pótol-
hatlan eszközét látja, eszközét a testi és szellemi nevelésnek,
továbbá megoldását a legmélyebben fekvő paedagogiai kérdé-.
seknek.

A ház. a család nem képes harmonikus képzést adni, ezen
feladat az iskolára vár, mert csak technikailag kimüvelt paeda-
gogok képesek az ember összes erejét s tehetséget egyenlő mér-
tékben képezni, az ember vallási, szellemi, gyakorlati oldalát
ki fejleszteni.

A kézimunka közvetiti azon ismereteket, melyek szemlélet
által nem szerezhetők meg, azon ismereteket s fogalmakat, melyek az
emberek békés együttlételökre, erkölcsi magukviseletére, az állam
iránti kötelességeikre oly nagy befolyással vannak. Csaknem min-
den tanszak a munkában találja természetes központját. De csak
is a paedagogiailag helyesen űzött kézimunka lehet képező. Min-
den más munka, akár a cséplést, szántást stb. vesszük, csekély
müvelési értékkel bir.

Hiányzik ugyan nekünk oly módszer, mely a munkát
ily értelemben alkalmazná, de meg fogjuk találni, ha keressük.
Czélunk szerves eszközlése a munkaiskolának, a taniskolával.

Schenkendorff a magdeburgi 7-ik német kongressuson ér-
tekezett a munkáról, mit rövid vázlatban jónak látunk mi is kö-
zölni. Heinrichs Jós. brühli paedagók nem ért vele egyet minden-
ben s méltán, mivel a kézimunkát oly értelemben üzni, mint azt
Sch. akarja, midőn t. i. . a műhelyekbe akarja a növendékeket
állitani, siketnéma-intézetekben nem czélirányos.

A kézimunka feladata -- mondja - rendszeres módon, a
gyermek azon gyakorlati tehetségét és erejét kiképezni, mit az
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eddigi nevelés képzetlenül hagyott. A rendszeresen űzött kézi-
munka a gyermek gondolkozását és ítéletét fejleszti, gazdagitja
tapasztalatait, müveli értelmét. A mit egy rendes gyakorlati fog-
lalkozás nyujtott, azt sohasem lehet szemléltető oktatás, vagy
könyvből való tanulás által pótolni, mert az iskola akar ugyan,
de nem képes minden ismeretet közölni,

A kézimunka fejleszti az akaratot, a gyermeket munkálko-

dásra szoktatja, visszatartja őt minden csintalanságból, rendsze-
retetre, tisztaságra, pontosságra szoktatja a gyermeket; ki tagad-
hatja, hogy ezekben nem fekszik igazság.

A szülői ház is nyujt elég, sőt mondhatni sok alkalmat az
akarat fejlesztésére, ha a gyermeket pl. korai felkelésre szoritják,
ez szokássá, később pedig akaratá vá válik.

Az iskola adja meg az akaratnak az irányt.
A kézimunka barátai azt tartják, hogy ez üditő foglalkozás

legyen, első sorban, hogy a gyermeket testileg olyan szervezettel
lássuk el, mely a munkát ki is birja. A tanuló ifjúságnál gyakori,
hogy a test, gyenge, ilyen esetben bizonyára az orvos sem fog
neki kézimunkát rendelni, hogy testét edzze, inkább uszást, tornát,
sétát stb.

Siketnémáink közül is többen vannak testileg gyengék,
vajjon ezeket a műhelyekhe állitsuk-e, hogy erősödjenek, vagy
pedig a szabad mozgást engedjük meg nekik?

Heinrichs végre következőkre figyelmeztet: 1., a kézimunka
tanitás nem nyujthat annyi előnyt a mi beszéd gyenge növén-
dékeinknek, mint a mennyit hozzáfüznek. - Előkészitéseül szol-
gálna ugyan egy meghatározott mesterségnek, de ez az előkészi-
tés nem az iskolához tartozik.

2. a legjobb mühelyi oktatás is, mint tantervünkben álló
szakma, teljesen nélkülözhető.

3. Altala a tanitó és tanítvány erői szétforgácsoltatnak, az
iskola feladata megnehezitetnék s főczélunk elérése bizonytalan
lenne.

4. Várjunk mi, mit akar a népiskola, mert a mi iskolánk-
nak nem szabad experimentáló helynek lenni.

5. Ha pedig a népiskola programmjában már benn foglal-
tatik a kézimunka, kétszer is gondoljuk meg, vajjon utánozzuk-e,
vagy nem.

Hogy Heinrichs szavaiban teljes igazság rejlik, kétségtelen. A
mi siketnéma gyermekeinknek nem műhely kell, mint Sch. ki-
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vanja, hanem játszás a szabadban, ez legyen inkább központja
tanitásunknak s hiszem az eredményben nagyobb - haladást te-
szünk velök. ,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e r in z a .

L a p s z e m le .NMLKJIHGFEDCBA

E va n g é l ik u s N é p i s ko la . A májusi szám tartalma: "K o n-
firmatioi imák." "A magyarhoni ágo h. evangelikusok
nép okt at á s i int é zet ein ek sze r v eze t e. " "A mag y a r
nye 1v tan tan it á s á nak m ó ds z ere." "B öle s e l ő kap a e-
d a g o g i asz o 1g á 1at á ban. " "Vall á s-e r k öle sio k tat á-
tás u n kés nevel é s ü nk a k adá 1y a i." "V á las z a fel e-
let re." Tárcza és a r. r.

B e r e g m e g ye i l ' a n ü g y . A május havi szám a következő tarta-
lommal jelent meg: "A kis d e d óvá s ügye." Janka Sándortól.
"T ani ts u n k-e han g jeg y et a nép isk ol á ban." Orosz Jó-
zseftő1." Szükségesek-e az évzáró vizsgák stb." Blazek
Lajostó1. ,) a vas lat a k ö t ele z ő gy ü m öle s mag vet é s e l -

l' end elé s e- t á r gyá ban." Bornemissza Zoltántól. Hivatalos
rész. Egyleti élet. '

M á r m a r o s i T a n ü g y . Az áprilisi számában a következő 'czikkek
közöltettek: "A tanitói k ö z sz e l l e m r ő l." "Kedélyi neve-
l é sal apj a." "A c sal á d é sis kol a leg kiv á 1ó b b ez élj a
a jellem fejlesztés." (Pályamű). Hivatalos és a 1'. r.

N é p ta n i tó . A májusi szám tartalma: ,,1\1 i m ó don le het ne
a nép tan i t ó kir o dal mim ű köd é s é t sik err ele 1ő s e-
g it eni." (Pályanyertes dolgozat). "V á.l asz a k ö z nép ü n k n e-
vel é se" é r d e k ébe n c z im ü c zik k r e. " - "H itt ani o k-
t at ása nép isk o 1 á ban." Egyesületi ügyek. Irodalmi pályá-
zatunk eredménye. Böngészet. R. r.

V e g y e s k ö z le m é n y e k .

" N é p i s ko l á in k g yo r s a b b fe j l e s z t é s é n e k m n n ka te r v e " czimu
munkára hirdet előfizetést Dr W eke r 1e László, Máramaros-
megye kir. tanfelügyelője. A kézirat mennyisége után itélve, a munka
mintegy 12 nagy nyolczadrétü ivet fog tenni. Tartalma a "Tárgy-
kifejtés"-en kivül: Els ő rés Z. Az egységes tanfelügyelet szer-
vezése népiskoláink gyorsabb fejlesztése érdekében. - Más o d ik
rés Z. A népiskola belső szervezése: az iskolai helyes ügy- és
rend vitel. - Har m a d i k rés Z. Az oktatás és nevelés munká-
jának természetes alapja és rendszere. - N egyed i k rés Z. A
vallásos nevelés Isten valósága bizonyitásának alapján. - A mű
előfizetési 'ára 1 frt. A munka ezen év június havában jelenik
meg és keresztkötés alatt portomentesen küldetik meg. Az elő-
fizetési ivek beküldésének határideje legkésőbb június, hó első
fele. A beküldés, esetleg utalványozás a "Kereskedelmi es Hitel-
intézet " czimén M.-Szigetre intézendő.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


