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A nyelvtan és a. népiskola.

Nehogy azt gondolja valaki, hogy a dicsőség palma-

ágát keresve a nyelvtan újitók sorába akarok lépni s a

nyelvtani szabályoknak hadat izenve, azokat sárba tiporni

igyekezem. Távol van tőlem a gondolat. Még a feltalálás di-

csőségét sem akarom magamnak tulajdonitani. Szerény

másolata csak jelen értekezésem azon elveknek, melyeket

a külföldi, különösen a németországi szakemberek hangoz-

tatnak és követnek, s a melyek nézetem szerint a beszéd

tanitását illetőleg a leghelyesebbek.

Hogy különleges oktatásunk szem előtt tartás ával a

népiskolák nyelvtan tanitását is bevontam értekezésem ke-

retébe, az abban leli magyarázatát, hogy a tapasztalás

szerint még a népiskola sem ment bizonyos ódonszerüség-

töl s ott nagyon is divatozik a nyelvtani szabályoknak
chablonszerü ledaráltatása.

Öhajtanám, hogy emez igénytelen sorok a figyelmet

felkeltve, eszmecserét provokáljanak s kiki nézeté ife-
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jezést adva a »jobh-« nak kiválasztásához anyagoL és alkalmat

nyujtson.

A midőn fenntebb azon kijelentést tettem, hogy a

nyelvlant a lehető legszűkebb korlátok közé kell visszasze-

ritani, egyuttal kötelességemmé vált kimutatni azt is, hogy

meddig terjedjenek ezek a kerlátok s mi által vélem a nyelv
sikeres tanítását. elérhetönek.

A siketnémá, a midön az intézetbe lépett, semmit vagy

nagyon csekély érLékű szellemi képességet hoz magával. A

szülői ház nem képes öt annyival ellátni, a melyre épiteni

lehessen s az első osztály vagy előkészítő osztály tanítójá-

nak az alapozáson kell kezdenie. Nem akarom azt állitani,

hogy az a kis növendék a környezetében léyő tárgyakat

nem ismeri,. vagy p. o. a kés és villa rendeltetését nem

tudja, de az bizonyos, hogy e tárgyak neveiről fogalma

sincs s azt bármi néven nevezhetnők, an nélkül, hogy ellent-

mondana. Tiszta lap van tehátgondjainkra bizva, a melyre

azt irhatjuk, a mi nekünk tetszik.

A midön ily tág terünk van, egyuttal roppant csekélyre

olvad össze az az anyag, a mit erre a tiszta lapra felír-

hatunic

A népiskolai tanuló már kész nyelvanyaggal rendelke-

zik, a melyet az iskolának rendezni és bőviteni kell sebben

rejlik roppant előnye a siketnéma felett s ebben rejlik ma-

gyarázata annak, hogyanépiskolai tanitók és tankönyv

irók a rendezést kevésbé természetes úton s csekély foko-

zatossággal akarják keresztül vinni s annak a 8 éves gyer-

meknek - a ki még nagyon rászorul a szemléletre, - eszét

meghatározásokkal gyötrik.

A gondolkozó siketnéma-tanitó nem eshetik ebbe a hi-

bába, vagy ha beleesett volna is, fáradozásának sikertelen-

sége csakhamar felvilágosítja arról, hogy rosz utakon járt.

Ha növendéke szajkó mödra betanulta volna az elé irt mon-

datot, a legelső kérdés, melyet kisérletkép - hogy valjon
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értette-é, a mit mondott -. hozzá intézünk, felelet nélkül

fog maradni, miután a teljesen át nem értett s tökéletesen

nem szemléltetett mondattal nincs tisztában .

. Egyébiránt nemcsakMLKJIHGFEDCBAI I siketnéma van ebben a helyzet-

ben, hanem a halló is. Amely mondatot nem tudunk vele

szemléltetni, arra vonatkozólag tett kérdésünkre tudhat

ugyan választ adni, de az 10 eset közül 9-ben ugyan az

leend, a mit mi előzőleg szájába adtunk. Kisértse meg bárki

azt kérdezni a I ll. osztályn népiskolai tanulótól,hogy mi az

alany? Ugy elmondja rá a betanult választ, hogy -a miröl

a mondatban szó van, az az alany« vagy -az alany az, a

miröl valamit mondunk,« mint a karikacsapás. De valjon

értette-e is? Határozottan tagadólag merek reá válaszolni.

8 éves vagy 9 éves gyermekkel van dolgunk, a kinek gyenge

képzelőtehetsége képtelen a sok elvont fogalom közül vala-

melyikre támaszkodni, a mely az ö szenilélés után áhitozó

lelkének megnyugvá pontul szolgáljon. Kisértse meg valaki

a fentebbi .mondatot szemléltetni! Alighanem hajótörést

szenved az igyekezete. Ha pedig szemléltetni nem tudja,

miért követeli meg attól a kis gyermektől, hogy gyenge eszé-
. vel ugyanazt értse, a mit maga a tanitö az ö gyakorlott

eszével is csak képzelő tehetsége közbejöttével fog fel?

Abe s z éde tes a k sze m 1 é 1 é sál tal 1 e het me g-

tan ul n i,e z a s z;e i l l l éle t pe dig nem a 1 apu 1 hat

szó bel ima g y a ráz a ton, han e m k o n k r e t, m e g-

történt tényeken, vagy meglevő tárgyakon.

Minél homályosabb a szemlélet, annál határozatlanabb a

beszéd s annál inkább kénytelen az ész a tudat helyett a

sejtésre támaszkodni ..

Mikor a kis gyermek beszélni tanul, övakodunk előtte

olyan dolgokat emliteni; a melyek szemlélet.e körét túlha-

ladják, egy részt nehogy unalmasnak találjon bennünket s

inkább játékait keresse fel, másrészt mert ugy is hiába be-

szélünk, miután ő abból egy szót sem fog érteni. Az első

•

•
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szö, amit a csecsemő kiejt, rendesen apa avagy mama.

Valjon mikor tanulja a szavakat meg is érteni, ha apját

vagy anyját sohasem látja? Bizonyára nem. Többszörös

figyelmeztetés, az apára és anyára mutatás és a szó elörnon-

elása után képes csak öntudatosan használni ezt s az ujabb

szavakat is oly módon gyüjti, hogy egyúttal a tárgyat is látja,

a mit azok jeleznek.

Igy lassacskán gyüjt össze mintegy 1000szöt s ugyan-

csak szemlelve tanulja meg azokat összefűzni mondatokká.

A szemléletnek nem a mondattani meghatározás fog

segitségül jönni, mert az a kis gyermek. a tárgyesetet nem

ugy fogja megtanulni, ha azt mondjuk neki, hogy: a tárgy-

eset ragját akkor használjuk, ha erre a kérdésre felelünk,

kit? mit? s ez a rag pedig t, at, et, ot, öt, - hanem ha a

kérdés feltevése után egyúttal a szájába adjuk a feleletet, s

a feleletnek megfelelő ténykedést viszünk végbe.
Konkrét példát emlitek fel. A kis fiú a mamájátöl ke-

nyeret akar kérni; de még nem tudja a kenyér szót s

egyáltalán nem tudja a helyes kifejezést. A mama rendesen

azt kérdezi, mit akar apubika? kenyeret? s hozzá teszi:

mondd szépen »Mama, adj kenyeret, vagy mama kérek ke-

nyeret.« S ha a kis fiú ezt elmondja, akkor tényleg nyujt is

neki kenyeret. Ez a kifejezés okos és helyes szemléltetése s

egyuttal ilyenképen szemléltetjük a nyelvalakot is, a jelen

esetben a tárgyeset ragját.

Vajjon mit mondanának paedagogusaink, ha a fentebb

mondott eljárás helyett, mint a szajkóval teszik, egyszerüen

elő mondanának a kis gyermeknek 5-10 mondatot s azt

kivánnák, hogy ezeket értse is? Teszem a játékszobában
ait hajtogattatnák vele a tárgyeset megtanulása kedvéért:

kérek kenyeret, kérek húst, kérek levest, kérek mártást stb.

de nem adnának sem kenyeret, sem levest, sem hústMLKJIHGFEDCBAs tb , a

kérőnek. Hányszor kellenék ismételtetul a kis fiúval ezeket

a mondatokat, mig azok alkalmazását megértené s egyáltalán'
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van-é lehetőség, hogy ezen eljárás mellett azokat megértse?

Még ha az emlitett tárgyak mind ott volnának is s a kérés

megtörténte után azokat át is adnánk, még akkor is kétes

értéku lenne fáradozásunk, merl éppen az hiánvzanék, a mi

legfontosabb t. i. az alkalomszerűség. Akkor kérjen a kis

fiú, a mikor éhes, a mikor arra a kenyérre valóban szüksége

van s ez esetben a kifejezést, tehát a nyelvtanilag helyes

alakot könnyen megtanulja s tudni is fogja. Ez a helyes

szemléltetés s ezt a módot követi önkénytelenül s minden

tudományos rendszer nélkül minden szülö s ez képezi a be-

szédtanulás természetes útját.

Korántsem magyarázzuk meg a kis fiúnak, hogy miért

kell a tárgyeset ragját használnunk, elég neki annyit tudni,

hogy igy kell, vagy igy szokjuk mondani.

A »rniértMLKJIHGFEDCBA? « kérdés túlhajtott követelése teszi a legtöbb

nyelvtan nak sarkalatos hibáját s ha e szó kiküszöböltetnék,

már természetesebb alapokon nyugodnék.

A népiskolai tanuló elemi nyel vvel lép az iskolába.

Annyit tud, a mennyit a környezetében látott és tapasztalt

s olyan kifejezéseket használ, a minöí a környezete. E te-

kintetben a városi gyermek sokkal nagyobb előnyben van a

falusi felett, mert szemléleti köre tágabb s igy kifejezésbeli

jártassága is nagyobb.

Egyik sem bir azonban elegendő szó és kifejezésbeli

bőséggel s igy mind a két irányban kell a népiskolának fej-

lesztőleg hatni. Valjon nem helyesebb volna-é, ha a helyett,

hogy ·a meglevő nyelvnek rendszerbe gyurását tüzi ki fel-

feladatául, inkább annak tovább fejlesztését üzné ? .

A mai nyelvtanok szerint a Il-ik osztályu elemi tanuló-

nak, tehát a 8 éves kis gyermeknek tudnia kell, hogy: A
beszéd m o n d a t o k b ö l áll. Van j e l e n t ö mondat.

A mon dat o k abe s z é d nek a rés zei, stb. stb, Kér-

dem nem elég volna-é, ha a tanuló azt tudná, hogy ez mon-

dat? És ismét kérdem, hogy hiszi-e a nyelvtannak írója,



hogy azt a kifejezést »a mon dat o k abe s z é d nek rMLKJIHGFEDCBAé -

sze i 4:: azok a 8 éves gyermekek értik? Nem állitom, hogy

arra a kérdésre » mik a mondatok?« nem felelnek meg: de

ez a felelet csak betanult lesz értelem nélkül.

Mi szükség akkor, hogy tudja? Vagy talán az egyszeri

taníto szerint azt gondolják-e, hogy az alsóbb osztályoknak

elég, ha betanulják, majd a felsőbbekben elég fejlettek lesz-

nek, hogy meg is értsék?

Olyan kevés végezni valója van a népiskolának, hogy

még arra is ráér, hogy elözetesen tanittássa be azt, a mit

csak később fognak növendékei megérteni?

Alig hiszem.

Részemről a nyelvtani meghatározásokat feleslegesek-

nek tartom az elemi iskolában. Megelégszem annyival, ha a

tanuló a könyvböl vagy emlékezetből mondatokat tud kike-

resni illetőleg elmondani, annélkül, hogy azt mondaná:

Gondolatainkat mondatokban fejezzük ki.

Ha a mondal mint elvont fogalom szemléltetésre szo-

, rul, akkor az a mivel szemléltetünk ugyancsak arra szorul.

Visszafelé kell tehát mennünk s elözöleg a gondolat fogalmát

kell vele megismertetnünk. Valjon ebben a tömkelegben nem

fog elveszni a tulajdonképeni czél? Azt pedig a meghatáro-

zások alkalmazásánál okvetlen megkövetelhetjük, hogy is-

meretlen fogalmat csak ismerttel magyarázzunk, már pedig

a nyelvtanok éppen ezt nem követik. A mondat ismerteté-

sénél nem annak meghatározásával magyarázunk, hanem

égvnek az elmondásával?

Ha igy megértett növendékünk, mi s z ü k s é g akkor a

meghatározásra, a mit bizonyára nem ért meg?

Idézhetnék még számlalan példát, mint a magánhangzó

vagy mássalhangzó meghatározásait, alanyt és állitmányt

stb., de felesleges, mert a mit a mondatra nézve állitottam,

áll az egyutlal ezekre nézve is.

Azt fogják talán önök kérdezni, hogy miért foglalkozom
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olyan hosszadalmasan a népiskolai tanitással, holott az nem

e szaklapok körébe vág? Csak azt akartam bebizonyitani,

\ hogy a mit a népiskolanal. - a hol pedig már beszélni tudó

s a beszédet értö egyedekkel van dolgunk - nem aIk al-

'mazhatunk haszonnal, mennyivel inkább kell kerülnünk a

siketnémák tanitásánál.

Eltekintve most már a népiskolától s eltekintve attól,

hogy a nyelvtani meghatározások szükségtelenségét. tovább

fejtegessük, feleljünk meg arra a kérdésre, hogy mikép ta-

nitsuk meg siketnémáinkat beszélni?

, Már emlitettem,_ hogy tiszta lap a növéndék lelke az

iskolába lépésekor s azt irhatunk rá, a mit akarunk. Egy-

uttal azt is emlitettem, hogy az által feladatunk korántsem

könnyü, mert éppen a tiszta lapnál kell arra ügyelnünk,

hogy kuszált vonások elő ne forduljanak rajta.

HiU Mór asiketnémák nyelvoktatása módszerének re-

formátora elvül azt mondotta ki, hogy: »úgy fejleszd a

sik e t ném á n á lan y elvet, ami n tat e r m ész e t a z

é p érz é k ü nél tes z ic s evvel azt akarta mondani, hogy

a lehetőleg szemléltessük az egyes alakokat.

Ámde az iskola korántsem nyújt elég változatosságot s

néha az alkalomszerűség éppen nem kinálkozik. Ezért az

alkalmat elő kell idéznünk, a mi által tanitásunk a termé-

szetteslől némileg eltér. Mindenekelött olyan fogalmakat és

szókat tanitunk, a melyek az alkalomszerűségnek nincsenek

alárendelve. Ilyenek az iskolában levő tárgyak, azok szine,

alakja, anyaga stb.

Persze fajok és nemek szerint nem csoportosithatjuk

ezeket a tárgyakat mindaddig, mig növendékünk az összes

betűket kimondani nem tudja. Viszont a hangok és betük

tanítasanal munkánkat lényegesen megkönnyíti az, ha a ta-

nult betűket bizonyos tárgyakhoz tudja rögzíteni növendé-
k ü n k . Ezért a mint az első két hangot alkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp és a-t m e g ta n í-
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tottuk, azonnal sza vat fortnálunk belőlük s lesz az első

fogalom, a mit siketnéma élőszóval kifejezni tanul pap a, p á •

. Igy megyünk tovább az összes hangokon át s igy adjuk

meg a legközvetlenebb. környezetben lévő tárgyak nak
neveit.

Ez persze még nem beszéd a mi fogalmaink szerint s

mégis ez képezi alapját a' siketnéma beszédjének. A máso-

dik lépés, a melynek megtételére növendékünket sarkaljuk

a mondat alakítas, és ezzel a lépéssei kezdődik egyuttal a

nyelvtan tanítás is, vagy a félreértések kikerülése czéljából

mondjuk ugy, hogyanyelvalakok tanítása. Az első nyelv-

alak tehát egy egyszerü mondat lesz tulajdonságnév állit-

mánynyal. A növendék már tanulta azt a szót: asz tal s

viszont gyakorolva lett az a másik is: bar n a. Ennek a két

fogalomnak a birtokában lévén e kettőt viszonyitom egy-

mással s a következö nyelvalakot nyerem A z asz tal

bar n a. De nem elégszem meg ennyivel, hanem ugy az

asz tal szöt, valaminta bar n á-t is több más szeval hozom

kapcsolatba s igy a következő mondatokat nyerem: Az

asztal barna. Az asztal magas. Az asztal kerek. Azután a

szék barna. A kabát barna (csak az esetben, ha valamely

fiun barna kabát van). A kalap barna. Az irón barna stb.

Az első mondatokat, magunknak kell alakitani, később

azonban növendékünket is rászoritjuk, hogy magától készit-

sen a lehető legtöbbet.

Kellő gyakorlás után ismét tovább mehetünk egy lé-

péssel s megtanithatjuk azt is, hogy minő kérdésre felelünk

igy? A kérdés szemléJtetéséül maga a mondat szolgál s eljá-

rásunk annyiból áll, hogy felteszszük a kérdést s egyúttal
még is felelünk rá. Azután újból kérdezünk s a növendékkel

feleltetünk. Lassan észreveszi növendékünk, hogy ez a szó
minő? az ő szötáráböl a j Ó, ros z, h o s szu, mag as, f e-

h é r, fe ket e stb. feleleteket kivánja s egyuttal tudatára

ébred annak is, hogy a tulajdonságait jelezzük velük az

. .
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egyes tárgyaknak, vagy személyeknek. Igy nyeri meg a

mondat fogalmát annélkül, hogy azt definiálni tudná s ha

még figyelmeztetjük arra, hogy a barna stb. szó után pon lot

tegyen, feladatunkat teljesen megoldottuk.

A szin és alakok megjelelésére szolgáló székkal köny-

nyen megy a mondat alakitás, mert a viszonvitás a szavak

egymás utáni elmondásával teljes. Nehezebb azonban az

anyagot kifejező szavakkal, mert ezeknél még rag is jön. a

tőszó után. Ha sikerült a fentebbiekben megértetnem azt,

hogya beszédtanulásnál a nyelvalakok szemléltetése a fö-

feladatunk, ugy röviden tovább mehetnék. De ha talán nem

tudtam volna magamat világosan kifejeznem, álljon itt még

ennek az alaknak a szemléltetése.

A kis siketnéma tudja e szókat: asz tal és fa.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a

most az asztal anyagaként akarom a fát feltűntetni, akkor

nem elég azt mondanom, hogy: az asztal fa, bárha igy is

megértene növendékem, hanem egyuttal ki kell mutatnom

azt is, hogya viszonyitás teljességét a ragnak hozzáfüggesz-
tése által érem el. Azt fogom tehát mondani, hogy: az

asital fából van.

Egyuttal rámutatok az asztalra, a melyik valóban fából

van. Hogy még biztosabb legyek abban; hogy növendékern
megértett, egy kőasztalt mutatok fel (en mi niature) s kérde-

zem: Fáb ó 1 van a z asz tal? Ügyesebb növendék igy fog .

felelni: Nem, a z asz tal kőb61 van. Most már csak arra

kell figyelmeztetnem, hogy ne kőb6lt, hanem kőbőlt mondjon.

Valjon szükséges-e azt is megmondanom, hogya ma-

gánhangzókkal végződő szók a magánhangzöt megnyújtják ?

Akkor nem [ól szemléltettem volna az alakot, mert hi-

szen annak teljes szemléltetése azt is feltételezi, hogya falkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a betüjét nyújtva mondjam ki, hogy ának hangozzék!. Az

egyszer helyesen megtanult mondatot pedig növendékernnek
elfeledni nem szabad s igy miután ugy tanulta meg, hogy:

a z asz tal fából van, azt mindenkor igy is fogja kim on-
2
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dani. Mi szükség volna tehát arra, hogy a szabályra figyel-

meztessem, mikor az a szabály tényleg már semmit nem

használ s nem magyaráz? Ha pedig a példa helyett a sza-

bályt tanittatom meg, hol van akkor a szemlélet? Tényleg

az alak tudása aczél s miután azt a szabalv nem magya-

rázza. - ő maga is magyarázatra szoruiván - nem folya-

modom hozzá, hanem magát a példát állitom fel szabályul.

Az eddig felsorolt szók mind kevés változásnak vannak

alávetve s néhány havi gyakorlás után növendékünk kellő

ügyességgel fogja velük a mondatokat alakitani. Nehezebb

ezeknél az .ige használata.

Az igék igen sok ragot vesznek fel s néha még töszöjukat

is megváltoztatjálc E különíéleségben hamar összezavarod-

nék a mi kis tanulónk, ha az ige személyeiről és számairól

beszélnénk előtte. Mi azonban mindezt figyelmen kivül

hagyjuk s pusztán a szemléltetésre szoritkozunk. Vegyük

ezt az igét á.lI. Mindenekelőtt harmadik személyben fogjuk

alkalmazni. A fiú áll, az asztal áll. stb-.vel. Miután a har-

madik személyben használva az ige sohasem fog máskép

íratni, vagy kimondatni semmi más magyarázat nem szük-
séges, mint a hasonló példák készítése. Ha én állok fel,

akkor a következő mondat fog használtatni. Én állok. Szük-

séges-e, hogy növendékern a ragot ismerje? Nem. Az áll

ige, ha saját személyére vonatkozik, mindig ugyanezen

alakban fog kimondatni. Mi szükség volna tehát a bővebbMLKJIHGFEDCBA.
magyarázatra? Az ülö fiú nem mondhatja, hogy én állok .s

ha tenné, akkor könn.yen felvilágosithatom, hogy nincs

igaza. A z első személy tehát ugy fog szemlélve lenni, ha a

növendék mindig magáról mondja a cselekvést kifejező s z ö t,

A második személy egyelőre csak a kérdésben fordul

elő. Minden bővebb tárgyalás 'nélkül meg fogja érteni nö-
vendékünk, hogy itt nem a beszélötöl van szó, miután már

előbb tanulta annak az alakját is.

A halló kis gyermeknél gyakran előfordul, hogy önma-
!
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gáról a harmadik személyben beszél. Ez onnan van, mert a

szülők mindig harmadik személyben beszélnek vele. Te-

gyen valaki kisérletet s szóljon igy a kis fiához: »P ubi k a

tek érs z ken y e r e t,« mikor számára kenyeret szel s a

legközelebbi alkalommal kis fia bizonyosanigy fog szölni, -

ha máskép még nem hallotta, - »Pubika te kérsz ke-

nye r e t,« ha éhes.

Mit bizonyit ez?

Hogy a szemlélet nem volt helyes, mert ha a gyermek

kér, akkor azt kell előtte mondanunk, hogy: »K ére k k e-

n v e r eMLKJIHGFEDCBAt .«

Talán minden szülő volt abban a helyzetben, hogy

gyermekének a hibásan mondott kérelmét helyreigazítani

volt kénytelen s nem ritkán kellett igy szólania: -Ne ugy

mondd fiam, hogy Pubika te kérsz kenyeret,« hanem »ké-

rek kenyeret.« '

Akár hányszor halljuk, hogy az idegen nyelvet a nyelv ta-

nok alapján nem lehet megtanulni sujabban már csak azon

nyelvtan okat használják és ajánlják, melyek nem szaba-

lyokkal traktálják a tanulni akaröt, hanem példákkal. S még

is kevés az eredmény. Az azonban ismét tény, hogy a

bon n e o k sokkal többet érnek minden nyelvtannál. Valjon

hol van ennek a megfejtése?

Ha figyelemmelolvasták el a fentebbieket, a választ

hamar meg lehet találni. Előbbi esetben hiányzik a szemlé-

let, utóbbiban azonban mindig meg van, mert a bonne

rendes en a látott s azon perczben előforduló eseményt

mondja el kis tanítványának, vagy játszötársának, tehát ön-

tudatlanul is szenilélve tanit.

Összegezzük mosí már a mondottakat.

Ugy a nép, valamint a siketnéma-iskolákban a beszéd

lehető terjedelmére kell gondot forditanunk. Mindakettö a

nyelv tovább fejlesztését, - a siketnéma-iskola még a meg-

kezdését is - tűzi ki feladatul, iniután a kis gyermek csak
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csekély szóbőséggel és csekély kifejezésbeli bőséggel bir.

Miután anyelvtannak e feladat megoldásanal haszna nincs,

azt csak annyiban tanítsuk, hogy növendékeink az elneve-

zéseket tudják, a szabályok érettebb koruaknak tartatván fel.
-roVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K é t r e n d e le t .

A legközelebb multban ügyünket érdekelő két nagy fon-
tosságu s korszakot alkotni hivatott rendelet látott napvilágot.
Az egyik szeptember 19-én 39724. szám alatt kelt, a másik okt.
8-án 43078 szám alatt.

Az első a váczi intézet igazgatójának azon javaslatát hagyja
helyben, mely szerint a budapesti állami tanitóképezdében a váczi
intézet egyik tanára hetenként két órában szakelőadásokat tartson.

Nem először vettetett fel már ez a kérdés. Fekete Károly
a váczi intézet volt igazgatója is ajánlotta, hogyasiketnéma
tanitók számának szaporitása végett a kép ezd é k m ell et t
állittassanak fel siketnéma iskolák s az iskola vezetője tartson a
képezdében előadásokat, de ezen ajánlatnak kevés praktikus
haszna volt, mert a pénzügyi helyzet miatt az iskola felállítása
nem volt keresztülvihető. Különben is csak mint lehetőség volt a
kérdés felállítva.

Krenedits Ferencz gyakorlatiasabb irányban kezdte meg
működését e tekintetben. Tudva azt, hogy uj iskola felá1litását
a jelénben elérni nem lehet, miután arra a költségvetésben fede-
zet nincs, más módozatot dolgozott ki, melj csiráját fogja ké-
pezni a leendő intézetnek. Számol va a körülményekkel s ége-
töknek ismervén fel annak a szükségességét, hogy minél előbb
tanerők felett rendelkezhessünk, egyelőre azt javasolta, hogy Vácz-
ról járjon le egyik tanár, a ki fáradozásai ért semmi nemü juta-
lomra igényt nem tartand.

6 Nagyméltósága a javaslatot elvben elfogadta s evvel meg-
kezdődött a fokozottabb tevékenység a tanerőképzés tekintetében.
Korszakalkotó ez elhatározás, a mit örömmel üdvözlünk, mint

•. egy jobb jövő felé az első lépést: Kiszámithatlan az következ-
ményeiben, ele előreláthalólag üdvös hatással lesz a szegény négy
érzéküek sorsára.

Mit fognak azok általa nyerni?
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Mindenesetre többen leendenek a képezdei növendékek kö-
zött, a kik eleinte tán kiváncsiságból, később azonban ügybuz-
góságból hallgatói lesznek a tanfolyamnak.

Ha a sors ugy akarja, leendő alkalmaztatasuk helyén mis-
. siót fognak betölteni, mert ott és a környéken található siketné-

mákat maguk köré gyüjtve, azokat taníthatják.

Nemcsak erkölcsi hasznot fognak ez által hajtani, hanem
saját maguknak anyagi hasznot is. A siketnémák szülöi között

többen lesznek, akik gyermekük irányában tanusitott fáradozá-
saikat megjutalmazni igyekeznek s sok helyt a szülök helyét a
városok s egyes testületek fogják betölteni.

A siketnémák eddigi elhagyatott helyzetének oka némileg s
talán legnagyobb részben az, hogy a figyelem nem volt reájuk
irányítva, hogy csak csekély számban voltak apostolaik. .

A nagy közönség megkivánja, hogy humanus érzelmeinek
gyakorlására ugy hivassék fel s mihelyt ez megtörtént. kész min-
den erejéből támogatást nyujtani. Ott van Arad, Temesvár, Ka-
posvár, Kolozsvár példája. Alig hangzott el a segélyezésre felhi vó
szózat, midőn tömegesen rakták le adományaikat ugy egyesek,
valamint testületek az emberszeretet oltárára.

Mindenütt, a hol az érdeklődés fel volt keltve, iskola ala-
pittatott s ez engedi remélni, hogy bárhol induljon is meg a
mozgalom, a támogatás n~m fog elmaradni.

Azonban a mozgalom csak akkor biztat eredménynyel, ha
az iskolákat azonnal el tudjuk látni tanerővel s ha ennek szak-
képzettsége a közönség várakozását kielégiti.

E tekintetben kiváló fontosságu e fentidézett magas rende-
let. Alkalmat nyujt arra, hogy többen hallgathassák asiketnémák
oktatás médjának előadását, s hogy kétévenként ne csak 2, ha-
nem 30- 40 uj tanerővel nyeressék több, mint eddig.

A második rendelet ennek mintegy kiegészítő részét teszi.

Hogy hazánk többi tanitóképezdéi is hozzájárulhassanak a
siketnémák állapotának javitásához s hogy a .képezdei tanárok, a
kik a jelenben asiketnémák tanitási módját nem tanulmány oz-
hatták, abban a helyzetben legyenek, hogyaképezdei tanulóknak
utasitást adhassanak, a második magas rendelet értelmében la-
punk az összes hazai tanitó és tanítónó képezdéknek ingyen kül-

detik meg.
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Korántsem állit juk, hogy az által minden tanitóképző utasi-
tásokat fog nyújthatni növendékeinek, de a tanulni vágyó tanár
sok olyat fog lapunk czikkei között találni, a mi érdeklődését
felébresztendi s ha érdeklődése felébresztetett, bizonyára fog ta-
lálni módokat, hogy ismereteit e téren bővitse.

Óhajt juk és reméljük, hogy rövid vidö alatt e fentemlitett
két rendelet által hazánk siketnémáinak tanitása nagyobb mérve-
ket fog ölteni. Azért jeleztük mindakettőt mint korszakalkotót e
téren s a jövő mindenesctrc nekünk fog igazat adni.

Oly kevés történt mindez ideig a négy érzéküek érdekében
és annyira reá vannak ezek szorulva arra, hogy mások gondos-
kodjanak felölük, hogy ezeket tudva, vétek volna nem támogatni
mindazon törekvéseket, melyek sorsuk javitására irányozvák.

Ezt várjuk a képezdéktől. Várjuk tőlük, hogy bár el vannak
foglalva, még is találni fognak alkalmat, hogyasiketnémák ügyé-
vel foglalkozzanak s minden erre irányuló ténykedésüket örömmel
fogjuk üdvözölni, a minö örömmel üdvözöljük a budapesti paeda-
gogium tanári karának azon határozatát, mely szerint a szakelő-
adások megtartására heti 2 órát engedett át.

De nemcsak örömmel veszszük tudomásul ez irányban kifej-
tett tevékenységüket, hanem egyuUal kötelezzük magunkat arra
is, hogy őket minden erőnkből támogatni fogjuk. Bármi tekintet-
ben szorulnak is felvilágositásra s útrnutatásra mindenkor készek
vagyunk egyszerű megkcresésükre válaszolni s őket szerény tehet-
ségünk szerint útbaigazitani.

Lapunk különben is tájékoztatni kivánja őket, ugya siket-
némaság lényegéről, valamint azon módokról is, melyek által
tanitásuk eszközölhető s a jövőben erre még nagyobb gondot
fogunk forditani .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. A d a lé k o k s ik e t n ém 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 .

(Az alábbiakban a váczi intézet legelső értesitőjét közöljük
1803-ból. Lehetőleg megtartottuk az eredeti irás módot, sőt néhol
a sajtóhibát sem javitottuk ki. Közlését azért tartottuk fontosnak,
mert nagyon ritka s tudtunkkal alig egy-két példányban van' meg.
Teljes czime a következő: "A' Siket-Némák' Nevelés és Tanítás
által áhétatos Keresztényekké és az Ország hasznos Tagjaivá való
formálásának szükséges voltáról szóló Irás, mellyet a nemes Ma-
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gyar Nemzetnek ajánlanak a' V.(áczi) S.(iket) N.(éína N.(evel6)
H.(áznak) E.(Iőljáróir Vátzon, Máramarosii Gottlieb Antal' betűi-

vel 1803.)lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A' Siket-Némák, Nevelés, és Ta nítá s á lta l á héta tos Ker esztényekké,

és a z O r szá g ' ha sznos Ta gja ivá -va ló formá lá sá na k szükséges voltá r úl.

Minden hív Alatta-való szivének lhálaadatos érzékenységgel
kell meg-telni, ha magában meg-gondolja; hogya' mi Fel-
séges Királyunk a' leg-fontossabb országló foglalatosságai között
Atyai Gondviselését, az eddig el-hagyattatott szegény Siket-Néma
Gyermekekre-is fordétja, és eszközökrül gondolkodik, rnellyek által
részekre szükséges Nevelés, Tanítás, és segedelem szereztessék.

Ki ne betsülné tellyes meg-illetődéssel ama' nemes szívű Nem-
zetet-is, a' meUy látván az ő embert szerető Királyának példa
adását, oUy nagy részt, és gondoskodást vészen a nyomorúlt Si-
ket Némák' szerentsétlenségén, részekre Nevelő-Házat álétván, a'
melJyben a' mi időnkig el-hagyattatott része az emberi Társaság-
nak, a' hallástúl, és szólástúl meg fosztatott Hazánkfiai neveltes-
senek, az ö elméjek értelmességgel, és tudományokkal meg gaz-
dagéttasson, az ő érzékenységeik az Emberiséghez közelebb ve-
zettessenek, és tulajdon magok egészen okos, és értelmes Valósá-
gokká váltóztassanak.

Színte így ama' Férjfiak, a' kik olly jóltevő lselekedetet gya-
koroltak mind eddig; az el-vadult', tudatlan', és szótalanokbúl,
szorgalom, fárottság, és munka által eszes, hasznos, és szerentsés
Embereket faragván; minden embert szeretőknek igaz barátságára
érdem szeréut számat tarthatnak. Mellyre nézve Bonnetna k Sp a-
nyól Országban, Va llisna k Londonban, Ámmánna k Amszterodám-

ban, De l' Epée, Des Champs és Sica r dna k Párísban Máy és
Storkna k Bétsben, Heinike, és P etschkének Lipsziában, Eschkének

Berlinbe, Ehrnsdor fer nek Monákiumba. &c. az ő nevek szüntelen
nagy, és érdemes Nevek fognak maradni; mert mind ezek sokat
tévén iparkodások által a' Siket-Némák' palJérozásában, a' Tudo-
mánybéli dolgot nem meg-vető kintsel gazdagétották, és az emberi
természetnek szorgalmatos visgálói előtt, ugyanMLKJIHGFEDCBAa b b ú l sokat fel-
födöztek.

De sokkal inkább ki-fog tetzeni, mind a' mi Felséges Kirá-
lunk' szorgoskodásának, mind a' feljebb említett Férjfiak' munkái-
nak és fárottságainak betse, és érdeme, hogy ha a' Siket-Némák-
nak állapotját, mellyre őket vagy a' születés, vagy némelly vélet-
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len eset kárhoztatta, egy kevéssé tökéletesebben, és a' mint a'
dolog "agyon, az ő természeti képébe elménk eleibe álótjuk a'

meg-visgálásra. Azért méltó nak véltem lenni, ha egy Siket-Ne-
mát a' millyen ő önnön magában a' nevelés, és tanétás előtt
eleven, de még-is igaz színekkel festenék-le.

Minden Siket-Néma tehát nevelés és tanítás nélkül, egy va-
lóságos, és el-hagyattatott árva e' földön, a' hol őtet minden az
álati vadsághoz közelebb vezeti, és semmi az emberiségnek méltó-
ságára fel-nem emeli. Emberi termetben, de ts ak ugyan egyedül
emberi termetben tévölyög magányosan, és hogy úgy mondjam
el-gátolva a' többi emberek között ide 's tova: soha elméjének

tehetségeit gyakorlás által az ő természeti homályábúl ki-nem
fejtheti, nem tsinoséthatja, nem erősétheti: sőtt a' mi több; az
azokkal-való nem élés, és a gyakorlásnak héjányossága azoknak
erejét jobban jobban meggyengéti, el-lankasztja. Egyedül ezen
testi világgal melyre szemeit függeszti, és még-is minden haszon
nélkül foglalatoskodik; mert az erkőltsös világot éppen nem esméri.

Minden bé-nyomások mellyek elméjében történnek tsak egy
pillantásig tartandók, minden elme-béli képek tsak színlettek, és
hamar elenyészők, mivel a' nélkül, a' mellyhez azokat kaptsol-
hatna szükölködik; mindenre bámul de semmit fel-nem ér elmé-
jével; mindent mohon kap, de a' helyes egyben-vetés ö nálaMLKJIHGFEDCBAk í-

vántatik; merő jelenések között él, de azoknak okárúl nem gon-
dolkodik, se' rólok helyesen nem elmélkedik.

Így sínlődik a' nyomorúlt és el-hagyattatott még a' leg-szá-
mosabb emberi Nemzet' társaságában is mint valami sívatag és
rettento pusztában, a' hol az ő úti társa a' leg-nagyobb tsendes-
ség, magával is tellyességgel jó tehetetlen valamelly mozgó ezköz-
hez inkább hogysem emberhez hasonló, a' semmire kellőknek
tsúfja, a' gonoszoknak ingerlés tárgya lévén, egy jól tévő kezet
vár, a' melly az ö lelki tehetségeit mélly halálos álmokbúl ki-
vonja.

Így vagyon a' dolog egy Siket-Néma elméjével, de szinte
illy sajnos álapotban vagyon a' szíve-is : mert az örök játékja a'
megtörténhető bé-nyomásoknak, és az abban fel-lobbant érzékeny
kívánságoknak! semmit sem tud ő a'· szükséges Törvényekrül, és
az emberi társaságban meg-kívántató kötelességekrül, semmit az
igazságról, és az igazságtalanságról. A' jó és a gonosz, az erkölts,

és erköltslelenség az ő részére mintha nem-is volnának! A' nyers
érzékenységek, az erköltsi érzékenységnek leg-kissebb szikrátskáját
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is benne meg fójtják. Maga magának a' tárgya a' hova intéz min-
deneket és igaútt. Minden mértékletesség nélkül tellyes fel-hábo-
rodással néki ereszti magát a' benne fel-rivadó vad kívánságok-
nak, és semmi más határát azoknak nem esméri, egyébb a' tehe-
tetlenséget azoknak tellyes bé-elégétésében. Minden akadály ellen
fel-háborodik, és nagy dühösséggel iparkodik mind azt semmivé
tenni, a' mi magát igyekezetén ek ellene szegezi. Másokat tsak
eszközöknek tart, mellyek által kívánságai ki-elégétíessenek, fel
tételei, ha még-is tehet némellyeket végre hajtassanak : és szüksé-
gesnek gondolja, hogy mindenek tulajdon zabolátlan akarat jának
alája- vettessenek. Melly haszontalan, melly terhes egy illy sorsú
ember az egész emberi társaságnak, és ha egyszer méregre gerjed
melly veszedelmes önként szembe tünő-képpen megvilágosodik.

Es még-is minden Siket-Néma nem külömben mint mi az
Istennek képe, érzékenységekkel fel-vagyon ékesitve, és ama' lelki
tulajdonságokkal, mellyek által az ember a' baromtóI külömbözik.
Nem-is büntette-meg a'mi Mennyei Atyánk őtet olly nagy elme-
béli fogyatkozással, hogy már semmit tőle reményleni ne lehetne;
hanem ember ő, és mint ember okosan gondolkodni meg-tanul-
hat; vagyon hajlandósága a' Nyelveknek meg-tanúlására, vagyon
tehetsége a' tudományoknak meg-szerzésére, vagyon hajlandósága
a' vídámságra, barátságra, és a másokkal-való társaságos köz-
lésre.MLKJIHGFEDCBA

A 'lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABétsi, Monná kiumi P r á ga i Bm"Uni Lipsia i Londoni,

Amster odámi és P á r isi Siket-Néma nevelő Házok, meg-tzáfolha-
tatlan bizonyságok lésznek, hogy eme' szó, és hallás nélkül lévő,
úgy szólván fél-emberek, nevelés és tanítás által, értelmes, és er-
költsös, az-az: tökélletes emberekké formáltathatnak, az Országnak
tehetős, és munkás tagjaivá neveltethetnek, és az Istennek igaz
tiszte1őivé változtathatnak.

Már ha ts ak ezeket fontolja-is-meg egy bölts elme, és a'
maga mostani boldog álapotjáí, ezen szerentsétleneknek alapot-

jával hirtelen fel-tseréltetni meg-gondolja, éppen nem kétlem, hogy
előtte felette szükségesnek fog látszatni, azon borétéknak, a' mely
alatt minden művelés nélkül lapang ezen szerencsétleneknek el-
méjek, mentül előbb-való el-szakasztása; és hogy azon Társaságba,
mellybő1 őket a mostoha természet, vagy a.' gondatlanság ki-re-
kesztette viszsza tétessenek, helyheztettessenek.

Mennyivel inkább fogunk pedig nékiek a' tudatlanságnak
feneketlen örvényéböl-való ki-húzásra kezet nyújtani; ha az ő
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igazságokat, melIyel mint emberek bírnak meg-tekíntjük : mert

nem lehet tagadni, hogyaSzüléknek kötelességekben ál, gyer-

mekeiknek, a' mint tőlök ki-telhetik nevelésekrűl szorgalmatos-

kodni, és ez által őket igaz Keresztényekké, és az emberi társa-

ságnak hasznos tagjaivá tenni. A' Magzatoknak pedig telljes igaz-

ságok vagyon, azt az ő Szüléiktől meg-kívánni, hogy azok minden

tehetségekben áló eszközöket arra tzélozzanak, hogy gyermekeik

kötelességeknek bé-tellyesíttésére alkalmatosakká tétessenek.

De ha eset adja magát elő, hogya' Szüléknek Siket-Néma

gyermekek lévén, azon ezközök vagy hatalmokba nintsenek, vagy

előttek esméretlenek, mellyek által gyermekjeknek tellyes jussokat

meg-adhatnák; nem tudják tudni-illik a' módot, melly által gyer-

mekjek értelmes, és munkás emberré tétethetne: akkor az Or-

szágnak gondja az Atyai, és Nevelői kötelességet magára feí-vá-

lalni : mind azért hogy ez által magát tökéletesétse, mind pedig

azért, mert azon eszközök melyek által ezen szerentsétleneknek

tulajdon igazságok meg-szereztettethetik leg-inkább az Országnak

hatalmában álanak; t. i. őket az újjonan fel-álltott Nevelő-Ház-

ban küldvén, a' hol ezen szerentsétlen Siket-Néma Teremtmények

okos, és hasznos embereké formáltatnak, jussokhoz el-jutnak.

Ugyan ezen Nevelő-Házban a' közönséges Tudományok mellett,

ama' kötelességeket-is, mellyekkel nem tsak mint emberek, hanem

mint Országnak Tagjai-is tartoznak esmérni meg-tanúlják.

Titeket szólítlak, és kérlek tehát Országunknak, tehetős Nagy-

gyai, és az Úrnak szolgálatjára fel szentelt Papjai! kiknek hivatal-

jok főképpen oda tzéloz, hogy az embereket az Istenrül, és szerit

Hitünkről-való nemesebb gondolkodásra oktassátok, emlékezzetek-

méglkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMojses' 92.K. 4. R. 11. v-ben a' mi tanításunkra fel-jegyeztetett

szavakról: Ki a lkotta a Némát, és Siketet, a ' lá tót, és va kot? nem

de én? Betsüljétek tehát a' Siket-Nemába a' ti Teremtőtöknek mun-

káját; mert ezen szavak által a' Magyar Siket-Némáknak Nevelő-

Háza a' Ti kezeitekben, a' Ti atyai szorgalmatokban ajánltatik.

Gondoljátok-meg egy kevesé mennyi mostani, és jövendő-héli

Lelkeket nem menthettek-meg a' tudatlanságnak setétségéből !

Hány Atyai, és Anyai szívet fogtok vídámsággal meg-tölteni!

Hány embereket tehettek ezen egy jó téteménnyel boldoggá! -

Oh tekíntsetek azon Felséges Példára, a' melly ugyan ezen

az ösvényén-is tündöklik Előttetek! - - Itt-is öröm kiáltások

között hangzék, a' Te sok ezer Alatta-valóidtól már úgy-is szám-

talanszor ditsőittetett Neved MÁSODIK FERENTZ! a' 'Te min-
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. .

denűvé el-látó szemeid. nem tsak a' szerentsés, hanem még sze-
rentsétlen alatta-valóidnak javára-is szünlelen ébren vagynak. Mé-
lyen éreszted a' Te embert szerető szívedben mely szűkölködő lé-

gyen a' Siket-Némák' sokasága a' Te Felséges segedelmed nélkül:
de nem tsak érezted; hanem valóban szerentséltetted is őket a'
nékiek szánt Váczi Nevelő-Háznak fel-alítása által, a meIlyet nem
tsak bő adakozásoddal gyarapétottál, hanem még Felséges oltal-
maddal fel-ékesítvén azt a' Felséges Magyar Királyi Helytartó
Tanátsnak közben-járás nélkül-való igazgatására bíztad, és min-
den-némü sorsban lévő Polgárnak a' Vallás' külömbsége nélkül

szabaddá tenni akartad. Rövid idő múlva nevelés, és tanítás által
ki-pallérozott Magyar Siket-Néma Ifiúság meg-fogja tenni fiúi
köszönetét j hallás, és szó nélkül-való gyermekek az ő Felséges
Jótévőjeknek, Táplálójoknak, és Védelmezőjeknek Nevét, a' Te
minden embert szeretők előtt áldott Nevedet rebegni fogják ta-
núlni.

Ezen nagy s z ív ü Példáját a' mi Felséges Királyunknak kö-
vették az Országnak Nagygyai, a' kiknek Neveit az Emberiség
soha feledékenységbe nem temeti, kegyes adakozások által ezen
jótévő Nevelő-Háznak talpra alitását gyámo1ítván.

Már tehát a' Vátzon el-szánt épületben fárattságos munkával
alkalmatosakká tétetett Tanitók' htvataljokat sarkalják j Siket és
Néma gyermekek az ő fárathatatlan munkájok által tsinosúlni
kezdenek.

Végezzétek-el tehát szerelmes Hazámfiai ezen szerentsésen el-
kezdődött munkát! gyarapítsátok ezen Nevelő-Háznak vagyonját,
bővítsétek a' rendeléseket, hogy minden tanúlásra alkalmatos sze-
rentsétlen Siket-Néma a' ki Magyar Hazánkban találtatik, ezen
jóltévő Nevelő-Házban a Nevelésre, és tanításra fel-vétethessen.
Tselekedjétek, hogy azon Teremtmények, a' kik magokra ha-
gyattatván alig lettek vólna emberek, a' Ti bőkezűségtek által,
a' vadságból meg-szabadíttatván, az Hitnek tiszta világával meg-
világosíUatván, Tudományokkal gyarapíttatván, erkőltsös való-
ságra emeltessenek, és valaha azon Bóldogságban, mellyre ugyan
ts ak alkalmatosak részt vehessenek.

Oh! vallyon kik lesznek továbbá azok az Égnek Választottai,
a' kik illy gyönyörű példák által fel-gerjesztetvén j Mennyei' érzé-
sektől gyullasztatván, az illy nemesen kezdett munkát tökélletes
állapotban 'helyheztetní segítendik? Éppen nem kétlem, hogy, ha
Isak egynéhány világi javakkal meg-áldatott Hazánkfiai ezen Ne-
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velő-Háznak segítésében értenek-is egyet, már-is lehetséges lészen,
hogy még a' mi Napjainkban kegyes adakozás okkal, áhítatos ha-
gyományaikkal mind az Emberiségre, mind édes Magyar Hazánkra
nézve egy illy nagy és hasznos munkát tökélletes állapotban te-
gyenek, és örök időkig tartandó erős talpra álítsanak.

Az Élő Istennek szent szemei az ő Felséges Királyi széké-
ből, Magatokra, Gyermekeitekre, és minden jövendő-héli Mara-
déktokra tellyes meg-elégedéssel, és bő Áldásokkal fognak le-te-
kínteni; és azt Megváltónknak ígérete szerént a' mitlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegynek ezen

kisdedek közül tselekedietek jutalom nélkül nem hadják.

Tehát tellyes reménységtől, és bizodalomtél tápláltatván,
hogy ezen tsak most zöldellő Nevelő Házat segí it ség nélkül nem
hadjátok, mint szószóllójok a' Magyar Siket-Néma Ifiúságnak, a'
minden jónak Meg-jutalmazójához naponként fel-emeljük buzgó
Imádságunkat:

Örök Mindenha tó Ú r Isten! terjeszd a' te Áldásodat ezen
Nevelő Házra! Áld-meg annak Szerzőit, Jóltévőit, és Előljáróit;
add a Tanítóknak ama' nehéz munkához meg-kivántató szelíd-
ségnek, és békességes tűrésnek lelkét; Gerjezd-fel minden helye-
sen gondolkcdó Magyaroknak szívében a' szerentsétlenekhez vonzó

jóltévőségnek érzékenységét, hogy kegyes adakozásaik, és áhítatos
hagyománjaik által ezen Nevelő-Házat gyámolítsák, és örökké
tartandó álandóságba helyheztessék.

Örök emlékezetben lészen mindnyájunknál azon szerentsés
idő a' mellyben' a Magyar Siket-Némáknak nevelése, és tanítása
kezdeteket vették; Szent lészen azon emlékezetre méltó nap, a'
mellyen a' te Isteni Felségednek színe előtt, egyet a Te leg-na-
gyobb Parantsolatid közűl a' F eleba r á t'i seer etetet oly egyet értő
buzgósággal bé tellyesíthettünk.

Jóllehet 6 Felségének rendelésébűl, mind a' két' Nembűl lévőMLKJIHGFEDCBA

3 0 , Siket-Néma Nevendékeknek ingyen-való tartására, és ezen K.
Nevelő-Háznak minden-némű szükségeire (melIyek Esztendőnként
6760. Rflkat tesznek) ki rendeltetett P olitico-F unda tiona lis F uvuiu-

sok mind eddig segétségre vagynak; de mivel ezen F wndusolena l:

más meg-határozott tárgy ok vagyon, hogy azok mentül előbb
meg-könnyebbéttessenek, Felséges Királyunk a' Nemes szívű Ma-
gyar Nemzetnek nagy lelkűségéhen helyheztetvén tellyes bízodal-
mát, a' Felséges Magyar Királyi Helytartó Tanáts által. minden
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Vármegyékbe, Püspökségekbe, Kerületekbe, Kírályi Városokba &c.

útaséttatott Kerülst-béli Levelekben a' már úgy-is a' jól-tévésre

hajlandó szíveit Hazánk' Fiainak, hogy illy nagy munkának végbe-

vitelére, pénz-héli segétséggel lennének, fel-gerjeszteni kegyelmesen

méltóztatott; azoknak a' kik ezen jó végre (akár egyes személyek,

akár egy Társaságban lévők legyenek) a' Nevelő-Házat 2000. fo-

rintokkal gyarapétják, egy Siket-Némának foganatos Ajánlását

(Jus Praesentationis) kegyesen meg-engedvén.

Nem-is volt ezen Felséges Szándék síkeretlen. mert vagynak

ollyan nagy szívü Hazánk' fiai, a' kik a' mint az Emberiségnek

kötelessége magával hozta, az említett Nevelő-Háznak szükségein

segéteni akarván, bő kezüen osztogatták ajándékjokat, a' kiket a

következendő Laistromban fel-jegyezvén mint a' követésre méltó

emberiségnek ditső Oszlopai, szükség hogya' következendő Vi-

lágnak örök emlékezetébe helyheztessenek.

LAISTROMAlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A' J óltévőknek, kik a ' Vá czi K. Siket-Néma Nevelő-Há zna k fel-

segéllésér e iigyellettek, olly r endel nyoma ta tta tvá n ideMLKJIHGFEDCBAq ,' mint a F . lVI.

K. Helyta r tó Ta ná ts á lta l veliink Deá k nqelce» közöltetett.

Azon 500. Rforéntokon kívül, mellyeket az említett Siket-

Néma Nevelő-Háznak el-rendelésére meg-neveztetett K. Comiesorw«,

és a' F. M. K. Helytartó Tanatsnak belső Titoknokja Zsadányí,
és Török Szent Miklósi Almás)' Antal Úr, ugyan azon Nevelő-

Háznak első szükségeire adott; és a' mit Liebmann Rosenfeld Bu-

dai Kereskedő 30. foréntokat érő portékákban a' Nevelő-Háznak

ajándékozott, meg azon 5~5. Rforéntokon fellül, mellyeket Isten-

ben boldogúlt Fengler Jó'sef Győri Püspök 6 Ex. a' Nevelő-Ház'

Kátékétájának, Bétsben létekor 7. Holnapi tartására költött.

1800-ik Esztendőnek November 12-ik Napjátúl fogva, egész 180~-ik

Esztend. December utolsó napjáig, a' K. P olitico F unda tiona lis

OC lssá kbcle' következendő Somnuil« folytak-bé.

(Itt következik az egyes adakozók névsora és az adományo-

zott összegek megjelelése, melyet lapunk szük tere miatt egész

terjedelemben nem közölhettünk, csak annyit jegyzünk meg, hogy

községek ugy mint egyesek, városok, egyházközségek stb .. válto-

zatos sorrendben feltalálhatók az adakozók között s 3~9 tétel alatt

összesen 40238 frt 477
/8 kr. van kimutatva.)

Ezek tehát azok a' Jóltévők 'a' kiknek Neveitudtunkra adat-

tatván, íme ditső Példáúl a' Világ eleibe terjesztetnek, a' mint
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meg-is ígértetett még akkor, midőn leg-először hirdettetett ezen
Nevelő-Háznak fel-állítása.

Ezen Jóltévőkhez tartoznak azok-is, a' kik a' Nevelő-Házat
nem pénzekkel ugyan, hanem munkájokkal, és fárattságos ipar-
kodásokkal vezérelik, és támogatják. Ugy mint.

T. Simon Antal Úr a' Nevelő-Háznak Igazgatója, a' Keresz-
tény Tudománynak, és az Harmadik Renden lévő Ifjúságnak ok-
tatásánál elő-fordúló Tanúlmányoknak Tanítója. Győri Püspöki

Megyébűl-való Pap.
Csúry Ferentz Úr a' Nevelő-Ház' Gazdaságának Gondvise-

lője, és Percep.
Schvartzer Antal Úr a' Magyar Ifjúságnak Oktatója, úgy-

mint Első Tanitó.
Kapuváry Sámuel Úr a' Német Ifjúságnak Oktatója, úgy-

mint második Tanító.
Fáj Károly Ferentz a' RajzoJásnak, és Ékes-Írásnak Tanítója.

Siket-Néma Ifjú.
T. F. Misericordiánusok (Irgalmas Barátok) a' Nevendékek-

nek egésségekre ügyelnek.

NEVEI.

A' Jelenlévő Siket-Néma Nevendékeknek.

Nr. A' Nevendékek' Nevei. Hazájok. Vármegye.

1 Bründler Ferentz.MLKJIHGFEDCBA I Pest. I Pest.
2 Derner Jó'sef, .< Novaszelló. Bács.
3 Dara Jó'sef György. Jászberény. Jászság.
4 Ehold Károly. Pest. Pest.
5 Groszmann Ferentz. Kőszeg. Vas.
6 Hegyi Mátyás. Bogáts. Borsód.
7 Henisch Károly. Óvár. Moson.
8 Jáhn Lajos. Új-Péts. Torontal.
9 Lulits János. Ó-Pasna. Sirmia.
10 Muray Ambrus. Vetés. Szathmár,
11 Poroptsits Anrás. Szabadka Báts.
12 Remer Mihály. Pest. Pest.
13 Tömör Pál. Csór. Fejér Vár.
14 Vangroschovszky Antal. Po'sony. Po'sony.
15 Antal Katalin. Kos-Pallag. Hont.
16 Gneiszt Trézsi. Nagy-Mártony. Soprony.
17 Gyuratsik ~oanna.

~Hore1itz. Trenchin.18 Gyuratsik Eva.
1~ I Haubenhoffer < Anna. Pilingérhely. 1 Magy. Orsz. Határ.

20 Schrott Anna. Soprony. Soprony.
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Az harmintz számhoz tartozó 10. Nevendékek már ugyan a
F. M. K. Helytartó Tanats által bé-vannak véve, de a Téli időnek
keménysége meg-gátolta még eddig ide hozattatásokat. A' Férjfiú
Nevendékekre vígyáz egy különös Gondviselő, a' Leánykákra
pedig egy meg-élemedett, és a Nevelésben forgott Aszszony. A'
Gyermekek Iskolán kívűl külömb-féle Mesterségekben gyakorol-
tatnak, a' Leánykák pedig Aszszonyi foglalatosságokban. Az egész
Nevelő-Háznak egyedül az a' Tzélja, hogy ezen Siket-Némáknak
pallérozása által az el-hagyattatott Emberiséget fel-segélje, a' Ma-
gyar Hazának pedig mind hasznára, mind Díszére légyen.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o l i in k . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Áthelyezés: A Nagyméltóságu vallás és közoktatási m. kir.
Ministerium Kaán Jánost a váczi intézet tanár-segédét ugyan-
olyan minőségben a kolozsvári siketnéma intézethez helyezte át.

- Segélyezés. A jövő évi költségvetésben a kolozsvári siket-
néma intézet részére 2700 frtnyi segély van felvéve a tanerők
díjazására s evvel a kolozsvári intézet jövője is biztosabb ala-
pokra fektettetett. Minister úr 6 Nagyméltósága a képviselőház
pénzügyi bizottságának üléséri a vallás- és közoktatásügyi tárcza

költségvetésének tárgyalása' alkalmával azon reményének adott
kifejezést, hogy fokozatosan a többi siketnéma intézetek és iskolák
is fognak részesittetni állandó segélyben.' Adja Isten, hogyMLKJIHGFEDCBA6

Excziájának reménye a pénzügyi helyzet javultával teljesüljön.
- Ha lá lozá s. Gerzselyi Gyula a váczi siketnéma-intézet

gondnoka életének 34. évében hosszas szenvedés után október hó
ő-én meghalt. A boldogult alig foglalta el állását, a romboló kór
megtámadta egészségét. Ennek daczára pontosan teljesitette hiva-
talos kötelességeit egész julius hó közepéig. Ekkor orvosainak ta-

, nacsára légváltozás kedvéért rokonaihoz távozott, de alig két heti
távollét után súlyosabb betegen tért vissza. Hivatalát már nem
foglaIhatta többé el, bár minden hét kezdetén ujra el akarta kez-
deni teendőinek ellátását. Végre ágyban fekvő beteg lett, szüntelen
remélve és óhajtva a javulást, mig nem október hó 5-én meg-
szünt élni. Hivatalos teendőinek elvégzésében pontos és szorgal-
mas hivatalnokát vesztette el benne az intézet s ugy hivatalnok
társai, valamint alantas közegei is. őszintén fájlalják veszteségét
- A gondnoki teendők ideiglenes ellátásával a magas ministerium
Scherer István tanár-segédet bizta meg.
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-- Kinevezés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Nagyméltóságu vallás és közoktatási m. kir.
Ministerium 1890. évi október hó 8-án kelt 43722-ik számu magas
rendeletével Nécsey János és Klinda Kálmán tanár-jelölteket'
jelen állásukban megerősitette, továbbá Bor b é ly Sándor okleveles
polgári iskolai és St a n tz el János okleveles elemi iskolai tani-
tókat gyakornokoknak nevezte ki.

~ Kinevezés. A Gerzselyi Gyula halálával a váczi Intézetnél
megüresedett gondnoki állásra az okt. 17-én 45229. szám alatt
kelt magas rendelettel Kr ak ker Kálmán volt püspök uradalmMLKJIHGFEDCBAi

gazdatiszt s jelenleg Vácz városának közgyámja neveztetett ki
korengedélylyel. Az intézet ezen fontos állása ezen az intézet ta-
nárai részéről általános örömmel fogadott kinevezéssel olyan ke-
zekbe került, a melyek nem csak szakértelem, de ügybuzgóság és
pontosság tekintetében is teljesen megbízhatók. Adjon isten az új
gondnoknak kedvet és kitartást fontos feladatai teljesitéséhez.

K ü lf ö ld i s z e m le .

A "Remte inter na iiona le de l'enseiqnemeni des sourds-muets"

czimü franczia folyóirat, melynek szerkesztését a síketnéma okta-
tás szakirodalmának terén előnyösen ismert Goguillot M. L. a
párisi intézet tanára vette át, április havi szám ával fenállásának
hatodik évfolyamába lépett. Az első számban a szerkesztő a folyó-
irathoz mellékelt képekről szól. Két kis kép ez; az egyik dominózó,
a másik billiárdozó gyermekcsoportot ábrázol. A kép hátulján
pedig gyakorlati leczke van. - Dr. Chervin, a kiejtés hibáiról és
azok kezeléséről értekezik nagyon vonzóan. Csak az előadás
végén, mely a II. számban van esik tulzásba, midőn atyját
idősb Dr. Chervin-t, ki a dadogás gyógyitásával foglalkozott
Abbé de l'Epée-és Haüy Valentinnel helyezi egy csoportba. Kissé
tulhajtása ez a fiui szeretetnek - Dufo de German _"az irás szere-
péröl .asiketnéma oktatásnál" ir. - Cére Emil "Sötét kisérlet "
czim alatt különös dolgokat mond el. Zoronboff lengyel gróf Ber-

linben elfogatott; azzal vádolták, hogy négy gyermeket a világtól
elkülönitve állati módra akart felnevelni. A gróf előadta, hogy ő
tudományos szempontból meg akarta vizsgálni, mi lesz az ember-
ből, ha magára hagyják. Vett tehát szegény szülőktől gyermeke-
ket azon kötelezettséggel, hogy mig élnek ellátja őket. Kettőt há-
rom évig, egyet négy és egyet ötödfél évig tartott külön-külön

szebába zárva, hol meztelenül, minden emberi lénytől elkülönitve
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éltek, az ételeket egy néma nőszemély szolgáltatta nekik. A sze-

rencsétlenek csakugyan mint ész nélküli teremtmények nőttek fel,

állati hangokat adtak és eledelükre ugy rohantak, mint kis ku-

tyák. A törvényszék a grófot mindazonáltal felmentette, mert a

törvény betűi szerint nem követett el kegyetlenséget a gyerme-

keken. Ezeket különféle családoknál helyezték el, hol a' gróf költ-

ségére emberiesen fognak neveltetni.

Következik ezek után Bonet művének folytatása, melyet,

mihelyt teljességében megjelenend e lapok hasábjain ismer-

tetni fogok. Lap- és könyvszemle zárja be a számot. A második

számot a szerkesztő nek az algiri siketnémák intézetének reorgani-

zácziójáról irt czikke nyitja meg. Érdekes megtudni belőle, hogy

a hangbeszéd itt is utat tört magának - H. Gaillard, azon szem-

pontból indulva ki, hogyasiketnémák legnagyobb része betű-

szedésre adja magát nagy sulyt kiván fektetni a kézirat olva-

sásra. - Rancurel különféle módot ajánl a jelelés leszoktatására;

melyek közül felemlitendő a kellő fegyelem; továbbá hogy a be-

szédoktatás gyakorlati legyen. Legnay a szájról való leolvasásról

ir. Czikkében felemliti, hogy Elboeuf egy siketnéma az alsó szajnai

departementben tart fenn egy siketnéma iskolát, melyben a hang-

beszédre oktatja növendékeit.

A harmadik számban közölve van asiketnémákat segélyző

egyesület évi jelentése. Ezen egylet 1889-ben 7579 frankot adott

ki és tiz évi fenállása óta 107,652 frankkal segélyezte a siketné-

mákat. Ferreri a képekről ir és azok hasznát fejtegi. - Az an-

gol kormány a siketnémák-, vakok- és hülyék nevelésének és ok-

tatásának czéljából egy bizottságot küldött ki, melynek feladata

volt e tárgyat tanulmányozni és arról jelentést tenni. A bizottság

munkálatának eredményeképen egy négy kötetre terjedő jelentést

terjesztett a kormány elé. Ezen jelentést Marikan kezdi ismer-

tetni. Alkalomadtán bővebben fogunk róla szólni. Olvassuk to-

vábbá e számban, hogy Bouilly "Abbé de l'Epée" czimü szinmüve

a Porte-Saint-Martinban nagy sikerrel adatott elő. A darabban

előforduló siketnéma ifju szerepét egy kisasszony játszotta. (Mult

évben a budai szinkör igazgatója is szinre hozta e darabot, de nem

tudott vele tetszést aratni.) Találunk ezen számban egy költe-

mény forditast is. Ennek eredetije az .Organ" -ban jelent meg;

czime: Heinicke halálának századik évfordulójára." Nekrologiát,

vegyes hireket és könyvismertetéseket is hoz e szám.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA . S .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A Bliüter für Ta ubstummenbildung legutóbbi számában
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fejezte be az "uj próféta" czimmel megkezdett hosszabb czikket,
mely Heidsicknek "der Taubstumme und seine Sprache" czim
alatt közzétett munkájában kifejtett nézeteit birálja. Heidsick ne-
vezett munkáját, mint azt már említettük, a nem szaklapok mint
korszakalkotót tüntették fel s miután ezen munkában több helyt
éles hangon kelt ki a mai siketnéma tanitók módszere ellen, eme
nagyhangu szavak a laikus közönség előtt imponáltak s azok iró-
ját mint phonomenalis embert tűntették fel. Kétségtelen, hogy

emez elismerő birálatra nagy befolyással volt maga Heidsick is s
éppen azt vették tőle zokon a szaklapok, hogy a laikus emberek
birálatával ékeskedett. Talán ezért volt élesebb a tolluk, a midőn
ők is megbirálták munkáját. Bennünket a németek belügyei ke-
vésbé érdekelnek s részünkről nem tarthat juk az egész munkát
egyébbnek, mint a belügyekre vonatkozó nézet tolmácsának, mert
hogy a módszer átalakulására nézve bár a legcsekélyebb befo-
lyással is legyen, azt mi is kétségbe' vonjuk s igy nem foglalko-
zunk munkájával, a mint hogy nem ismertettük a bírálatot sem
bövebben. - A további czikkek között emlitést érdemel a ,bibliai
történetek tanítása körüli eljárás" czimü, melyről, ha az befejez-
tetett, bővebben fogunk ismertetést közölni. -- A rendes rovatok
töltik ki a lap többi részeit.

K ö n y v s z e m le . lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Da s Absehen der Schwerhör igen: Irta Julius Müller.

Két-három évelőtt történt, hogy egy honfitársunk egy rövid
tanulmányt irt a czigányokról és azt nyomtatásban közzétette. Az
alig egy nyomtatott ivre terjedő füzetkének árát nem kevesebb,
mint 5 o. é. forintban állapitván meg, azon megokolással, hogy ő
bizony nem vesztegeti olcsón tudományát.

Ezen esel juLott eszembe, midőn a: czimben emlitett munka
került kezeimhez. Ezen 160 oldalra terjedő rnűvecskét, ha a sors
siketnémák tanitójának alkotott, potom 5 márka 50 fillérért sze-
rezheted meg; de ha nem születtél ily szerencsés czillagzat alatt,"
akkor ezen ár kétszeresét kell kiadnod érte, különben nem
lehetsz boldog a földön, vagyis nem tanulhatsz meg szájról leol-
vasni, ha még oly nagyot halló is vagy. Pedig M. úr inkább az
utóbbiakra számit, ami kitünik művének teljes cziméből, mely igy

hangzik: "Das Absehen der Schwerhörigen.MLKJIHGFEDCBAL ei t f a den zur
El'I ern ung der Kunst das Gesprochene vom Munde abzusehen."
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Nagyban erősiti ezen állitásomat a czim nem egész szabatos
volta, mert ez a mai világban, hol a korcsolyázást és uszást is
önoktatási levelek alapján tanulják meg; hol az epilepsziát és
tűdővészt irásbelileg gyógyitják, nagyon alkalmas elhitetni a na-
gyothallókkal, (lévén a valamely fogyatkozásban szenvedők külön-
ben is nagyon hiszékenyek) hogy ime eg-ykönyv, melynek alapján
a szájról való leolvasást meg lehet tanulni. Igaz hogy szerzö mű-
vében felemliti, hogy ezt az ember önmagától nem tanulhatja meg,
de ezen nyilatkozataról csak az vehet tudomást, ki a könyvet

már megszerezte.
A mű két részből áll u. m. elméleti- és gyakorlati részből.

Az elméleti rész 33 oldalra terjed; a többit a gyakorlati rész fog-
lalja el.

Az .első részben szerző, ki maga is siketnéma tanitó volt
valamikor, legelőször is hajdani kartársait támadja meg (Renegát
szokás). Igaz, hogy nem mér ránk nagyon erős vágásokat, hanem
megelégszik kisebb szurásokkal, mit meg is lehet talán neki bo-
csájtani, mert azt bizonyára nem meggyőződésből, hanem kenyér-
kereset szempontjából teszi. Igy például azt mondja, hogy nem- .
csak a laikusok, hanem asiketnéma tanitók közül is sokan azon
véleményben vannak, hogy szájról való leolvasást a nem siketen
születettek nem tudják megtanulni, mert az a siketnémáknak a
természettől nyert adománya. - Ha csak a t. szerző úr siketnéma
tanitó korában nem vallotta ezen nézetet, ugy nem hiszem, hogy
léteznék, vagy valaha létezett volna egy siketnéma tanító is, ki
ilyen állitást koczkáztatni mert volna; hisz a gyakorlat lépten-
nyomon meghazutolná, mert hol van az az intézet, melynek nö-
vendékei .közt nem lenne egy tekintélyes szám szerzett siket-
séggel ?

Azt állit ja továbbá, hogyasiketnéma tanítók nem alkalma-
sak a nagyot hallók oktatására; mit szerző belátván előbbi fog-
lalkozásával felhagyva, kizárólag nagyothallók oktatásának szenteli
idejét. (Das ist allso des Pudels Keru). Nem tartja őket erre al-
kalmasnak, mert asiketnémák tanitásánál előbb a hangokat is
ki kell fejleszteni, a nagyothallóimái nem; hogy a siketnémáknal

előbb fogalmakat kell magyarázni, e nagyothallóknál nem. Hogy
ezen két körülmény miért lép ne fel gátolólag arról hallgat a
szerző. Veniunt nunc ad fortissimum! Szerző 'azt állit ja, hogy a
siketnéma tanitók beszéde nem természetes, innen van, hogy a
siketnémák idegenek szájáról nem tudnak leolvasni (!) és ha egy
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nagyothalló megis tanulna asiketnéma tanitó szájáról leolvasni,
máséról nem lenne képes, más nem beszél elég szabályszerűen, a
siketnémák tanmódja értelmében. Erre nézve csak az a véleményem
hogy nagyon helyesen tette szerző, hogy felhagyott asiketnémák
oktatásával, mert ha nem tudta elérni azt? hogy növendékei ide-
genek beszédét. leolvassák, nem oda való ember volt. Amit még
az elméleti részben mond az nagyon lényegtelen.

Ami a gyakorlati részt illeti, mindenekelőtt egy nagy ellen-
mondást akarok konstatálni, mit a szerő elkövet; mig ugyanis ő
asiketnéma tanitóknál hátrány ul rójja fel, hogy hangfejlesztéssel
foglalkoznak, addig ő maga per longum et latum tárgyalja a hang-
fejlesztést, ("Erkláret rnir Graf Orindur diesen Zwiespaltder Natur. ")

Különben a gyakorlati részszel nagyon röviden végezhetünk.
Az teljesen el van hibázva. A szájról való leolvasás tudvalévőleg
fiziologiai és pszichologiai tevékenység; de első sorban és nagyobbára
ez utóbbi. Minél jobban behatolnak növendékei nk a nyelv szelle-
mébe, minél tágasabb lesz fogalom körük, annál jobban fognak
tudni szájról leolvasni. Nagyothalloknál tehát, kiknél mint szerző
maga is állit ja a beszéd továbbá a fogalmak meg vannak, a szájról
való leolvasást csakis a beszéd által tanithatjuk és nem szabad
őket értelmetlen hangcsoportok vagy összefüggés nélküli szavakkal
gyötörni, annyival is inkább, mivel vannak oly szavak is, melyek-
nek értelme csakis az összefüggésből tünik ki (bab, pap). Röviden
összefoglalva a mondottakat: Szerző az elméleti részben csakis
laikusoknak beszél, tehát mi abból nem tanulhátunk ; ha valaki
pedig az ő általa felállitott gyakorlati módot akarja követni: ám

próbálja meg, sokat nem fog elérni általa. . A . S .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La punk mult számá ba n nA siketnémák Temesvár városi is-
kolája története" czim alatt megjelent birálatra vonatkozólag ille-
tékes kezekből helyreigazitó és védekező sorokat vettünk, melyek-
ből a főbb eket a paritás elvének megfelelőleg közöljük :

nA mit B. úr az intézetek illetve iskolák czimezésére nézve
mond, azt megütközéssei vegyes csodálkozással olvastam. Hiszen,

ha ő helytelennek találja az iskolának olyatén czimezését, . akkor
ne a temesvári iskola czimén akadjon fel első sorban, hanem a
váczi intézetén, a mely, ha talán nem tudná, igy hangzik, nA

siketnémák váczi kir. orsz. intézete." A temesvári iskola igazga-
tójának e tekintetben csak az a vétke, hogy lecopiálta a váczit,
a mely mint állami és legelső intézete az országnak mindenesetreMLKJIHGFEDCBA

. .
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autentikus forrásnak ismerhető el. Kár volt B. úrnak csak két
iskolát szemeini ki a többi közül s helyesebben tett volna, ha
egy kalap alá vonta volna az összes intézet-eket. Egyébiránt én
elismerem, hogy igaza lehet, csak azt kifogásolom, hogya temes-
vári iskolánál jött e fölfedezésre. "

"Azt állit ja továbbá B. úr, hogy a "füzet czime és tar-
talma nincs összefüggésben egymással, mert a czim történetet
igér, a tartalom pedig a szokásos előszóval ellátott értesitőt nyujt."

Erre csak annyit mondhatok, hogy az értesítő is kiegészitő
része az intézetek történetének s ha a bonczkés alá vett füzet-
kének a czime történetet igér, a tartalma is történetet nyujt.
Vagy nem adta-e elő a füzet irója mindazon mozzanatokat,
melyek a temesvári iskolát a keletkezéstől fogva a füzet megje-
lenéseig érdekelik? Hogy ezen kivül még egyéb is van ott meg-
irva, az a füzetnek inkább előnyére, mint hátrányára válik. Vagy
helyesebbnek vélte volna B. úrr hogy a régiek modorát követve

az összes tartalmat közölte volna szerző a czimlapon? Jobb hang-
zásu lett volna p. o. ez a czim: "A siketnémák temesvár-városi

iskolájának története és a siketnémák ügyében a nagy közönség-
hez intézett néhány szó, továbbá a siketnéma-iskola 1889/90.
tanévre szóló értesitője a tantervvel egyetemben." ? Ne keressünk
a kákán is csomót."

,Még azt is kitálálta B. úr, hogy a füzet "magyar nyelven
van ugyan irva, de még sem mag y a r ,u 1." Ugyan-ugyan. Azután
mégis megértette, ha itt-ott félre is értette. Kérjük, olvassa el
még egyszer, talán felfedezi, hogy még is magyarul van az meg-
irva, nemcsak magyar nyelven."

"Azon kifogására, hogy a tanerőnyerés .tekintetében nem
ajánlatos a képezdékben asiketnémák oktatásának módszerét
előadni, nem is fogok egyébbel válaszolni, mint ugyancsak a
"Kalauz" ez évfolyamának első számában a "Vegyesek" rovatban
"Szakelőadások " czim alatt megjelent rövid hirrel. Ha a váczi
intézet érdemdús igazgatója által is ugyanaz javasoltatik a magas
kormánynál, a mi a füzetkében irva van, akkor a füzet irója
nyugodt lehet B. úrnak kifogásával szemben. Még sem lehet az,
nagyon ro sz, a mit e téren 40 év óta működö szakember is
ajánl s a mit a ,,~alauz" is, "üdvös eszmének" nevez, bár-
mennyire elégnek tartsa is B.MLKJIHGFEDCBAú r a "siketnéma-tanitóképző inté-

zetet" Váczon.
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.De nem akarok e lapok olvasóinak terhére lenni. Ha az
"elbiráll" füzet még olyan rosz volna is, a mint nem az, még
sem kellett volna' azt B. úrnak ugy tüntetni fel, mint a melynek

elbirálásánál nem lehet .az országos intézet tanári testületének
magaslatát" venni figyelembe. Ha vannak a füzetnek hiányai, a
mit elismerhetünk, mert hiszen ki irt minden tekintetben tökéle-
teset? azt higgadtan és komolyan kell feltárni, ' e nem kicsiny-
lőleg. Egyébiránt mutassa meg B.MLKJIHGFEDCBAú r, hogy különbet tud irni."VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k .

- T i s z t e l e t t e l k é r j ü k m in d a z o n o lv a s ó in k a t , a kik

íapunk elöfizetési árával még hátrálékban vannak, hogy

ebbeli kötelezettségeiknek eleget tenni szlveskedjenek,

hogy ez által lapunknak - melyet ugy is csak anyagi

áldozatok árán vagyunk képesek fenntartani - további

kiadása lehetövé váljék. Egynttal k érjiik, hogy továbbra

is pártolni kegyeskedjének.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Állami hiva ta lnok, va gy vá rosi hiva ta lnok? A kolozsvári
siketnéma-intézethez áthelyezett Olgyay János és Ulrich Géza
tanár-segédek, kik a váczi intézetnél már 15 illetve 10 évet töl-
töttek el állami szolgálatban, a jövő évtől kezdve a kolozsvári

intézet alapszabályai értelmében - miután ez városi jellegűvé
leend, - megszünnének államhivatalnokok lenni. Evégből október
hó 16-án kihallgatáson jelentkeztek Gróf Csáky Albin vallás- és,
közoktatásűgyi minister úrnál kérve, hogy továbbra is állami
kötelékben maradhassanak. Őszintén kivánjuk, hogy lépésük ered-
ménytelen ne legyen.

- Ha lá lozá s. Lapunk zártakor kell ismét halálozási esetet
felemlitenünk, mely a váczi intézetet e hóban már másodszor
érte. Amennyire előre látható volt az első, annyira váratlanul
jött a második. For s ter Imre a fiuk felügyelője hunyt el okt.
28-án agyszélhüdés következtében. Röviddel halála előtt lett he-
teg, Tüdőjének lett valami baja. Nem maradhatvan az intézetben
az irgalmasrendiek kórházába szállittatott át s már gyógyuló-
félben volt, a midőn vasárnap váratlanul agyszélhűdés érte: Még
két napig szenvedett azután. Az intézet benne hűséges szolgát
veszitett, a ki nemcsak a növendékek szeretetét tudta megnyerni,
de feljebbvalóinak bizalmát és tiszteletét is. Már 1873-ban jött
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az intézetbe s még eddig előtte senki sem birta ki olyan huza-
mos ideig a felügyelet nehéz gondjait. Temetése okt. 30-án ment
végbe a tanári testület s az egész intézeti személyzet és növen-
déksereg részvételével. Koporsójára a növendékek is helyeztek ko-
szorút.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Segélyezés. Lapunk, - melynek eddigi fennállását a Nagy-
méltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium évi 100
frtnyi segélyösszeggel tette lehetövé, - a jelen évfolyamra a f. évi
október hó 8-án kelt 43078-ik számu magas rendelettel 200 frttal
segélyeztetett, azon kikötéssel. hogy azt a kiadóhivatal a hazai
összes tanitó és tanitónőképző intézeteknek ingyen tartozik meg-
küldeni. E rendelet fontosságát lapu nk más helyén méltatjuk.
Fogadja a magas Ministerium ezen kegyességért, melyet szerény
ügyünk előmozditása érdekében tanusitott, ez uton is hálás köszö-
netünket.

- Sza kelőa dá sok. Mult számunkban emlitést tettünk arról,
hogy Krenedits Ferencznek, a váczi intézet igazgatójának kezde-
ményezésére a budapesti állami tanitóképezdében a jelen tan-
évben szakelőadások tartása fog elrendeltetni. Minister úr 6 Nagy-
méltósága az igazgatónak erre vonatkozó javaslatát elfogadta s az
előadások megtartására az okt. 27-én kelt 47200 számu magas
rendelettel Scherer Istvánt, lapunk szerkesztőjét rendelte ki.

- "Képes diva ttudósitá s· Bécsből" a ezime egy terjedelmes
és mintegy 400 ábraval ellátott füzetnek, melyet Sehein S. a Bécs-

ben Bauernmarkt 13. sz. a. létező, előnyösen ismert divatáruház
és a Landskrongasse 1. sz. a. levő, hires szőnyegraktár főnöke
adott ki az idei őszi és téli idényre. Ezt az érdekes könyvet,
mely a női divatnak és a szőnyegiparnak valóságos kincses bá-
nyáját tartalmazza és szép kiállitásánál és terjedelménél fogva
értéket képvisel - mint bennünket értesitenek - a ezég egy-
szerü irásbeli megkeresésre bárkinek ingyen és bérmentve meg-
küldi. A könyv első ezikkét egy kitünöen szerkesztett idénytudó-
sitás képezi, mely az idén domináló őszi és téli' divattal foglal-
kozik. Ezt követik a legujabb toilettek leirásai a legegyszerübbtöl

a legelegánsabb ig bámulatos olcsó árakon, divatos női kalapok
gazdag választéka, köpenyek, Trieot-derekak, női fehér;nemüek,
vászon áruk, ágytakarók, asztal készletek, férfi fehérnemű, férfi és
gyermekruha és ezt követi a ezégnek Landskrongasse 1. szám
alatti nagy szőnyegraktárának képes árjegyzéke. Kitünö minőségü
futószönyegek 29 krtól feljebb, lábtörlők, ágyszőnyegek, pamlag
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és fali szőnyegek, nagy szalonszőnyegek, pamlag-által vetők, che-
nille-, Lambrequin-, Peluche-, Flanell- és Piquet-takarók, uti ta-
karók és plaidek, chenilia- és Tunis-portierek, 'juta-, japáni- és
roccoco-függönyök, csipkefüggönyök, Store, csipke- Vitrageok stb.

meglepő választékban, gyönyörü kivitelben és bámulatos olcsó
árakon. Nehéz volna a rendelkezésünkre álló helyen e szőnyeg-
raktárt kellőkép méltányolni. A szerény viszonyok közt ,élő itt ép
oly könnyen fedezheti szükségletét, mint a dúsgazdag, aki egy
darab persiai, vagy smirnai szőnyegért kész 1000 frtot fizetni. A
ki teheti, az nézze meg e czég szőnyegraktárát Landskrongasse
1. szám alatt, a kinek ez nem áll módjában, az küldesse meg
magának a fent emlitett érdekes divattudósitást, mely a mérték-
vételre is tartalmaz utasitást. A czég kivánatra szövet- és sző-

, nyegmintákat is küld ingyen.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e r k e s z t ö i ü z e n e t e k .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R. J. Téged is vártalak s czikket is vártam tőled. Iskolád

felöl szeretnék valami értesitést.

B. M. Újfuttak vagy Újvidéken vagy? A lapot Újvidékre

küldöm. Vannak-e növendékeid ? Hányan?

S. L. Kö lesd. Semmi értesítés felőletek. Miért nem irtok?

N. N. Mostani számunkban találja.MLKJIHGFEDCBA
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Nyomatott Yaczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


