
IV . É v fo lya m .wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4. szám. 1 8 9 0 . n o vem b e r h ó .JIHGFEDCBA

K A L A U Z
A SIKETNÉMÁK OKTATÁSA ÉS NEVELÉSE TERÉN.

HAVI FOLYÓIRAT.

A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi' m. kir. Miniszterium
43078/1890. számu magas rendelete értelmében. e lapot a hazai

összes tanitó· és tanitónöképzö intézetek ingyen kapják .

ELÖFIZETÉSJ ARA: HIRI,lETÉSEK ARA:. Felelős szerkesztő és kiadó:

Egész évre 2 frt 50 kr. Sch ere r ::c s t'V'án Soronkint :.. 15 kr,

Egyes szám ara: í!5 kr. Vácz, Szt. Istvan-tér 1. Bélyegillelék 30 'kr.

TARTALOM: Tanlerveink. -1'. - A siketnéma-tanítói tanfolyam megnyitása a budai Paedago-

giumban, - Hazai intézetcink és iskoláink. - Külföldi szemle. - Vegyesek. '

T a n te r v e in k .

Az intézetek müködésének irányát a tantervek ha-

tározzák meg. Ezekbe van lefektetve mindaz, mi a siket-

némák tanításának lénvégét képezi s ezekből vonhatunk

következtetést az intézetek müködésére.

A tanterv általánosságban kell, hogy megegyező le-

gyen minden intézetben. Asiketnémák tanításának czélja

mindenütt egy és ugyanaz s e czéltöl eltérnie egy intézet-

nek sem volna szabad s igyavezérelveknek azonosak-

nak kellene lenni.

1877. előtt a mig a váczi intézet egyedüli volt széles

e hazában, a tanterv egyöntelüségének kérdése nem ké-

pezhette eszmecsere tárgvat. Azóta azonban a siketné-

mákra boldogabb idők következtek be. Megnyilt a mon-

dott év február havában az izraeliták országos intézete

Budapesten, majd 1885. október 1-én egy iskola Temes.,
várott. 1885. október 1-én Aradon, 1886-ban Kaposvárott

és 1888-ban Kolozsvárott. Müködik azonkivül 1886-87

óta 2 tanitó Budapesten és 1884. óta 1 Ujfuttakon, a
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kiknek kis magán-iskolájuk van. Összesen van jelenleg

hazánkban 9 intézet és iskola s létesülő ben van még 3.

Egy Szegeden, egy Pozsonyban és egy Szolnokon. Rövid

idő mulva tehát, ha a magán-iskolák a nyilvánossági jo-

got megszerzendik, 12kisebb-nagyobb intézetünk, illetőleg

iskolánk leend.

Képzeljük mosí el, hogy ezek- mindegyike lanerőinek

belátása szerint fogja tantervét megállapítani, a mint a

meglevők legnagyobb része ez idő' szerint teszi is. Az

egyiknél az iskolát 4 osztályunak fogják tekinteni s a

tananyag bősége miatt a zsenge koru siketnémára elvi-

selhetIen terheket fognak róni. Másiknál 6 éves tanfolya-

mot rendeznek be s még a szükséges ismereteket sem

teszik az oktatás íárgvává. A harmadikban 8 éves tan-

folyam v?-n elfogadva s ennek megfelelőleg van [elosztva

. a tananyag. A negyedik etszés szerint majd 5, majd 7

éves tanfolyamot rendszeresit, a szerint a mint növen-

dékei fiatalabb, vagy későbbi korban lépnek falai közé. (

A magán-iskolák pláne 2-8-10 évfolyamról is beszél-

hetnek, a mennyiben a szülők tetszésére van biz va, hogy

meddig akarják gyermekeiket az iskolákba járatni.

Tagadhatatlan, hogy ezeket figyelembe véve, jogosan

nem követelhetjük, hogy az intézetek tantervei megegyez-

ze,nek, de viszont tagadhatlan az is, hogy ezek a zavaros

állapotok nem maradhatnak meg s kell bizonyos alap-·

elveknek lenni, a miket minden intézet, vagy iskola ma-

gára nézve kötelezöknek tekintsen.

Az alábbiakban majd lesz alkalmam a meglevő tan-

tervekkel bővebben foglalkozni, egyelőre azon okokat

sorolom elő, melvek az egységes tanterv megállapítását

majdnem lehetetlenné teszik s igy az intézetek között a

szerves összefüggést gátolják.

Ma még korai vol na asiketnémák tankötelezettségét

kimondani. Korai már azon okból is; mert nem vagyunk
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abban a helyzetben, hogya hirtelen felállitandó iskolá-

kat kellő számu tanerővel volnánk képesek ellátni. A

törvényhozás közbejöttének tehát egyelőre nem forog fenn

szükségessége. De avval nincs az mondva, hogy rende-

leti uton ne lehessen bizonyos szabályokat megállapitani,

melyek az összes eddig létező iskolákra és intézetekre,
nézve kötelezök,

Igy rendeletileg kellene intézkedni az iránt, hogy

1. az intézetek és iskolák csak bizonyos életkort

meghaladott és túl nem haladott siketnémákat vehesse-

nek fel;

2. hogy a tanfolyam tartamának minimuma okvet-

len betartassék, és végre

3. hogyaminiszterium által kidolgozandó általános

tantervet minden iskola és intézet kövesse.

Ebben a három pontban foglaltak képezik okát annak,

hogy ma még egységes tantervről nem beszélhetünk s

hogy egyes gyengébb iskolák által felmutatott eredmény

miatt az egész siketnéma-tanítás meddőségére következ-

tetnek némelyek.

Nézzük a három pontot közelebbről.

Összes intézetcink és iskoláink több évre terjesztet-

ték ki a felvételi kort. A váczi intézetben p. o. 7 és 10

év között vétetnek fel a növendékek. Nem ritkán 10 éven

felüliek is nyernek alapitványi helyeket, sőt volt eset arra

is, hogy már 6 éves gyermek is fogadtatott be. A buda-

pesti intézetnél 7-9 év, a kolozsváriintézetnél 7-12
év, az aradi iskolánál 7-12 év, a temesvárinál 7-14
év van meghatározva felvételi korul, mig a magán-isko-

lák olyan koru gyermekeket vállalnak fel, a milyen koru

jelentkezik.

Ha most komolyan figyelembe veszszük azt, hogy

egy és ugyanazon intézet is milyen különbözö koru és

fejlettségü gyermekeket vesz be, csodálatosnak. kell tar-

*



- 52 -

tanunk azt, hogy képes helyes tantervet állapitani meg.

Távol legyen tőlem, hogy kétségbe vonjam a tanárok

ügyszeretét és szakképzettséget, hisz magam is tagja va-

gyok egyik intézetnek s magamat csak - már az ember-

rel veleszületett önzésnél fogva sem - tartom éppen a

legutolsónak. De szembeötlőnek fogja tartani mindenki

azt, hogya 10 éves és a 7 éves gyermek között semmi

különbség nem tétetik s mind a kettőnek egy és ugyan-

azon elvégezni valója van.

Azt pedig senkisem fogja elhinni, hogy a 7 éves

gyermek fejlettségi foka olyan magas legyen mint a 10

évesé. Egymást hátráltatják tehát s miután a két szélső-

ség kiegyenlitése az osztály értelmi magasságának egyen-

lősége végett okveLlenül szükséges, a 10 évesnek keve-

sebbet szabad végeznie, mint a hasonkoruak közt végez-

hetne, a 7 évesnek pedig felületesebben kell tanulnia. A

tanterv is csak a két szélső pont. közötti iránynak meg-

tartásával állapitható meg, így adott körülmények között
helyes lehet ugyan, de szorosan véve· jónak nem lehet

mondani. Igaz ugyan, hogyatantervnek mindig a közép-
mértéket kell megtartania hasonkoruak kőzött is, . de ezek

között az inkább keresztülvihető. Mert a 7 éves igen

eszes gyermek és a 10 éves rosszabb tehetségü között

sokkal távolabb áll az érintkezési pont, mint a hason-

koru jó és rosz tehetségű között.

Az intézetek csakakkor haladhatnak nyugodtan, vagy

legalább nagyobb hullámzás nélkül előre ha e körül-. ,
ményt figyelembe véve kimondják, hogy csak 7-8 vagy

8--9 vagy 9-10 éves~-gyermekeket fogadnak be s csak

akkor beszélhetünk majd egységes és helyes tantervről,

ha ez minden intézetre nézve egyformán kötelezövé tétetik.

Ez az első hátraltató ok.

A második. a tanfolyam tartalmának különfélesége.

Váczen 8 éves tanfolyam van, Budapesten 6 éves, Aradon
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8 vagy 6, Temesvárott 7. Kolozsvárt 6, Kapcsvárt és a

magán-siketnéma-iskoláknal nincs határozottan kimondva.

A váczi intézet is csak alig 10 év óta hozta be a 8

éves tanfolyamot, addig 6 éves volt. Már most melyik

intézetet vegyük mintának, ha a tantervet megállapitani

akarjuk? Azt a melyik 6, vagy amelyik 7 éves tanfolyamu? .

Mindenekelött azon kérdésnek az eldöntése vár reánk,

hogy hány éves tanfolyam a leghelyesebb? Erre nézve

kétféle nézet létezik. Az egyik szerint inkább nagyobb

számú növendéket kell kiképeznünk, habár kevésbé tel-

jesen, mint kisebb számut a kor követelménveinek min-

den tekintetben megfelelően.

Melyik félnek .van igaza?

Szerény nézetem szerint annak, melyik a teljesebb

kiképzést. követeli. Ma azon a pályán, a melyre a siket-

néma lép, nem a nyers erő, hanem az értelem viszi a

főszerepet. A törekvés minden tekintetben oda irányul,

hogy az elméleti képzés teljesebbé tétessék s azon hiányos

ismeretek, a melyeket a népiskola zsenge koru tanitvá-

nyainak adni képes, az ipariskolában nyernek kibövitést. Ki

állíthatja, hogya siketnéma-intézetek annyit végezni képesek,

hogy. növendékeik a hasonkoru halJóval a versenyt kiállják,

ha csak annyi idővel rendelkeznek, mint a népiskola ? S

ki ne látná be, hogy a sokkal szerencsésebb helyzetben

levő halló még akkor is könnyü szerrel szoritja hátrább

szerencsétlenebb embertársát, ha az vele egyenlő képes-

séggel és ismeretekkel bir, hátha még e tekintetben is

fölötte áll?

A siketnéma még akkor is félszeg marad, ha halló-

társát minden téren felülmulja, ha pedig' alatta marad,

akkor igazabban félkegyelmü csak.

Arra kell tehát törekednünk, hogy az ismeretek meg-

adásával és tehetségeinek kifejtésével előnyösebb helyze-

tet teremtsünk számára. Ehhez azonban idő kell. Avval
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pedig a siketnéma rendelkezik. Reá nem mondhatjuk azt,

hogy elkésik, ha iskoláit mihamarabb be nem végzi, mert

a hallók réme és haladásukban megakasztöja, a katonás-

kodás a siketnémára nézve semmi jelentőséggel és befo-

lyással nem bir.

Az a csekély százalék, a mely a tanfolyam rövidebb

tartama miatt a képzésben részesült siketnémák számát

növeli, nagyon nagy ár s részemről nem vagyok hajlandó

ezt megfizetni.

A hat éves tanfolyamot ez okból kevésnek tarlom s

minimumul a 8 évesnek kiszabását és kötelezövé tételét

sürgetem.

E két 'oknak megszüntetése: tehát a felvételi kornak

a 7-8 évekre való megszabása s az osztályok számának

8-ban való megállapitása mellett a harmadik pont köve-
telménye könnyen teljesithető.

A mint a minimum meg van állapilva s a felvételi

kor meghatározásával az intézetbe lépő növendékek ér-

telmi foka is tudva lett, az egységes tanterv elkészítése

és kötelezövé tétele elé nem gördül lényeges akadály.

Felesleges talán felemlitenem azt, hogy a tanterv csak

olyan általános lehet, mmt a népiskoláé s az a helyi vi-

szonyokhoz és adott körülménvekhez mérten bövülést is

nyerhet s különösen a reáltantárgyaknál kiegészitése is
eszközölhetö.

Semmi nehézség nem forog fenn, ha az első két

pont alatti követelménveknek hely adatik, arra nézve,

hogy az összes hazai intézetek ugyanazon tanterv szerint

müködjenek s a tanitásban több egyöntetűség l.eend s az

egyenlő irány követése mellett a módszer fejlődése is

nagyobb lépésekben közeledhet a tökéletesedés felé.

Addig is mig ezt elérjük, nézzük az egyes intézetek

tanterveit s mondjuk el azokról őszinte véleményünket

Általában véve az összes tantervek megegyeznek abban,
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.
hogv a nép iskolák számára kiadott tantervet iparkodnak

követni, sőt az aradi iskola szabályzataiban ez határo-

zottan ki is mctidatik. A tananyag nak az osztályok közötti

felosztását illetőleg azonban már eltérések mutatkoznak,

Részemről nem helyeselhetem azt, hogy a segédesz-

közök csekély volta mellett ugyanazon czélt tüzzük ki,

mint a népiskola. Nem helyeselhetem pedig azért, mert

tantervünk ez esetben hangzatos lesz ugyan, de a való-

ságnak nem fog megfelelni. Mindnyájan tudjuk, hogy a

mai közönség mennyire követelővé lett s minö sok ered-

ményt kiván az intézetektől. Előveszi a tantervet s azt

betűszerinti értelemben óhajtja keresztül vive látni s mi-

dön az intézetek ezt tenni nem tudják, a tanárok selej-

tességére következtet. Hogy igaztalan, azt nem kell bő-

vebben fejtegetnem, de hogy magunk csábitjuk öt az

igazságtalanságra, az tény. Miért ígérünk annyit a tan-

terveinkben s miért nem valljuk be öszintén, hogy seged-

eszközcink fogyatékos volta miatt bizony az eredmény

nem lehet nagyon fényes s hogyasiketnéma ismeretei

sohasem fogják kiállhatni a versenyt a hason koru halló

ismereteivel ? (Folytatása következik). -roJIHGFEDCBA

A s ik e tn ém a - ta n itó i ta n fo ly a m m eg n y itá .s a a b u d a i

P a e d a g o g iu m b a n .

November 10-ikét fordulópontnak tekinthetjük asiketnémák
oktatás-ügyének terén. E napon nyilt meg - sok reményekre
jogositva - a 47200/1890. számmal rendszeresitett siket néma-
tanitói tanfolyam a budai Paedagogiumban. Lapunk mult számá-
ban mélta'ttuk már a magas rendeletet, jelenben a megnyitás

ünnepélyes tényével foglalkozunk.
A megnyitás on a magas Miniszterium részéről Dr. Sza b ó

Sándor fogalmazó jelent meg. Délután 3 órakor a Paedagogium
rajztermében gyültek össze a tanfolyamra beiratkozott hallgatók,

számszerint 25-én. Gye r t y á n ff Y István, a Paedagogium igaz-
gatója, - Kr e ned i t s Ferencz, a vác zi intézet igazgatója, s- a
Paedagogium több tanára jelenlétében - mindenekelött köszö-
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netet mondott Miniszter úr Ő Nméltóságának azon gondosko-
dásért, hogya Paedagogium növendékeinek teljesebb kiképzése
czéljából ezen tanfolyamot rendszeresiteni kegyeskedett. Ez által

módot nyujtott arra, hogy azok tevékenységüket a szerencsétlen
siketnémák érdekében is eredménynyel kifejthessék s igy szá-
mukra új müködési kört teremtett j majd köszönetét fejezte ki
Sza 1a y Imre rniniszteri tanácsos úr Ő Méltóságának, a ki a
tanfolyam életbeléptetése körül kiváló érdemeket szerzett, továbbá
Kr e ned i t s Ferencz igazgató úrnak azon lankadatlan buzgal-
máért, melyet ez ügyben kifejtett, végül Sch ere r Istvánnak, a

ki a tanfolyam vezetésére minden jutalom igénye nélkül vállal-
kozott. Majd buzditotta a tanfolyamra beiratkozottakat szorgalorn
és kitartásra s a tanfolyamot megnyitottnak jelentette ki.

A többször éljennel megszakitott megnyitó beszéd után
Sch ere r István fejezte ki köszönetét azon meleg é~ buzditó
szavakért, melyekkel az igazgató úr a tanfolyamot megnyitotta.

Majd a hallgatókhoz fordulva s azok tekintélyes számában a siket-
némák érdekében kifejtendő müködés kiváló eredményét remélve

s látva igy folytatta:

"Nemesebb és humanusabb czélt alig szolgálhatnánk, mint
asiketnémáknak, - a kik müveletlen állapotban félembereknek
is alig nevezhetők -- érdekeit, s ha a legközelebbi jövőben sike-
rülni fog a társadalom ezen páriainak sorsát megjavítani, az érdem

egy része Önöké leend, a kik bennünket első sorban támogattak,
a kik emberbaráti érzelmeiket nemcsak szóval hangoztatják, hanem
tényekkel is bebizonyitandják. Valóban nagy szükségünk van arra,
hogy önökben a sn. valódi barátjaira találjunk, mert a jelenben

a tanköteles korban levő siketnémáknak aligRQPONMLKJIHGFEDCBA8 ° iu részesül okta-
tásban s több mint ~WOO marad évente tanítás nélkül.

Nekünk 2 nagy intézetünk és 4 fejlődő iskolánk van Magyar-

országban s ezekben összesen 300-320 növendéket és tanulót
vagyunk képesek évente tanitásban részesiteni. Hol vagyunk mi
még a müvelt nyugat népeitől? Németország 98 intézetében majd-
nem 6000 siketnémát képeznek. Francziaország 70 intézete mint-
egy 4000 siketnémát fogad be. Angolországban 49 intézet van

3000 növendékkel, Olaszországban. 35 intézet 2000 növendékkel,
Amerikában 73 intézet 8000 növendékkel. Ausztriának is 16 inté-

zete van már, melyben 1200 növendéket oktatnak. A tanítással
foglalkozók száma Magyarországon 25, Ausztriában 120, Nérriet-
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országban közel 600, Francziaországban 400, Angolországban 300,

Olaszországban 250, Ameri kában 600.

Nem állithatom, hogy ezen országokban minden tanköteles
siketnéma tanitva lesz. Ezen kiváltságos helyzet csak Dániában és

Norvégiában van meg, a hol már a törvényhozás intézkedett az
iránt, hogy minden siketnéma részesüljön tanitásban. De ha csak
futólag hasonlítjuk is össze, ugy az intézetek számát, valamint a
tanitók és a tanitásban részesült siketnémák számát, majdnem
szégyenkezve kell megvallanunk, hogy nagyon elmaradtunk a mű-

velt nyugat államai mögött, Fokozott tevékenységre van szükség,
hogy csak nyomdokaiba is léphessünk akár Németországnak, akár

a többi emlitett országoknak.

Nem szándékozom az okokat elősorolni, hogy miért marad-

tunk annyira hátra, csak azon örvendetes tényt emlitem fel, hogy
Miniszter úr 6 Nméltósága szánalmat érezve ezen szerencsétlen
négyérzéküek iránt, azok sorsát lehetőleg enyhíteni igyekszik. s

atyai gondoskodását különösen abban az irányban óhajtja kiter-
jeszteni, hogy lehetólag minden siketnéma részesüljön képzésben.

A jövőben teendő intézkedései elé azonban a tanerők elég-
telensége nehéz akadályt gördithetne. Mindenekelőtt ezen a hiá-

nyon kell segiteni s e tekintetben Önökre, hazánk 'legelső tanító-

képző-intézetének hallgatóira szárnit 6 Nméltósága. Önöktől várja,
hogy megbarátkozva a siketnémák különleges oktatásmódjá val,
minket fárasztó munkánkban támogatni fognak. Mert eddig még
kevesen vagyunk, pedig nem mondhatnám, hogy a megélhetés

gondjai nagyon súlyos terheket rónának vállainkra.

De azt kérdezhetnék önök, hogy érdemes-e siketnémákkal

ennyit foglalkozni? s vajjon fáradozásainkat - mert bizonynyal
igen fárasztó a sikelnéma-tanitók munkája - koronázza-e siker?

E kérdésre legegyszerübb válasz lesz, ha párhuzamot vonunk a
műveletlen s a tanitásban részesült siketnéma között.

Bizonyára láttak már Önök is siketnémát.

Első tekintetre alig hinnők el, hogy egyik legfontosabb érzéke
hiányzik, mert hiszen minden tagja ép, tekintete értelmes. De ha
kérdést intézünk hozzá, válaszolni nem tud s ekkor látjuk, hogy

néma. Az első érzet, a mit az emberben felkelt, a szánalom érzete.
S méltán. Ki ne szánakoznék a szerencsétlenen, a ki embernek
van ugyan teremtve, de lelke műveletlenségében inkább az állathoz
hasonlitható ?! A kűlsö, az alak emberi, a. belső, a lélek, ha a
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szunnyadó tehetségek valamely körülmény, esetleg a tanitás által

nem érintetnek. állati. Ha száját kinyitja tagozatlan, kellemetlen
hangot hallat. Arczrángása, mozdulatai, tagjártása a szépészet
követelményeinek éppen nem megfelelők s igy legkevésbé csodál-
hatni, ha a felületes szemlélő, bármily jószivü legyen is, csakhamar

ott hagyja s távoztában .szegény bolondnak" nevezi. Pedig 100
eset közül 99-szer nincs igaza. Igaz, hogy az ilyen minden képzés

nélkül felnőtt siketnéma nem tesz az emberre kedvező benyomást,
de ha első kellemetlen érzetet legyőztük s összes figyelmünket reá
irányitjuk, tapasztalni fogjuk, hogy néha nevetésre ingerlő arcz-
rángása nem egyébb, mint érzelmeinek hű tükre és kifejezője s

kalimpáló kézdobálásai bizonyos fogalmakat jelentenek. Saját kör-

nyezetével nem tudván máskép érintkezni, a tárgyakról, azok
feltünőbb sajátságait véve figyelembe, bizonyos jeleket készít. Ugya

siketnéma, valamint szülői is néha nagy ügyességre tesznek szert
a jelek készítésében s mindig megértik egymást. Ezen jeleknek

azon sajátságuk van, hogy sem időt, sem személyt nem lehet
velük határozottan kifejezni s igy nem tudjuk, hogy a jelelt ese-

mény, vagy dolog a jelenben, vagy a multban történt-e vagy még
csak a jövőben fog megtörténni. Ezért néha a legjobb akarat
mellett sem tudjuk megérteni, hogy mit akart velünk közölni a
mi nérnánk, a min azután felbőszül s éppen nem udvarias bó-
kokkal traktál.

Innen származik azután azon vélemény, hogyasiketnémák
rendszerint nagyon ingerlékenyek s bizalmatlanok, s nagyon hamar
készek véleményüknek erős markukkal szerezni érvényt.

Sajnos, de igaz, hogy a müveletlen siketnémában kevés jó
tulajdonság található.

Lop, csal, ha arra alkalom nyílik s éppen nem érez lelki-
ismeretfurdalást, ha embertársát megkárosítja. Erkölcsi tekin-

tetben az állattal lehet összehasonlitanunk, s tevékenysége ösz-
tönszerüleg testi vágyainak kielégítésére irányul. Boldogsága az

evés, ivás s igen 'sokszor a henyélés. Csak magára gondol s ember-
társainak jószivüségét a legtöbb esetben hálátlansággal viszonozza.

És ezekért még nem is hibáztatható.
Rá nézve nem létezik a szülők figyelmeztető szava, nem

hallja a boldogtalanoknak siránkozó hangját s kedélye durva és
érzéketlen marad.

Ezen durvasága azonban nem szembeötlő, mert nem tud
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annak kifejezést adni. A halló durvasága káromlásban segyéb
aljas kifejezésekben nyilvánul, asiketnéma mindezektől ment.
Káromolni sohesem tanulhat meg s kifejezései alig egy-két jelre
szoritkoznak. Ilyen a műveletlen siketnéma általánosságban. Lesz
bizonyára egy-két kivétel is köztük, de ezzel ritkán találkozunk.

Foglalkozásaikat tekintve vannak napszámososk, iparosok és

csavargók. Nem szeretik őket alkalmazni, mert nem tudnak velük
értekezni s ha mégis kapnak munkát, azt olyan roszul dijazzák,
miből alig képesek megélni. Rászorulnak tehát arra, hogy rajtuk
mások segitsenek s néha valóságos nyűgei a társadalomnak. Ha
látják, hogy könyörületre tudják inditani környezetüket s ez által

maguknak könnyebb életet szerezhetnek, lelkiismeretfurdalás nél-
kül a kolduláshoz folyamodnak, mert a munkátlanságot nem te-
kintik társadalmi bünnek.

Ha most a képzésben részesült siketnémákat tekintjük, ta-
pasztalataink sokkal örvendetesebbek.

Még kevéssé vannak abban a zsenge korban, a melyben a

siketnémák az intézetbe felvétetnek, ro sz tulajdonságaik kifejlődve,
s ha volnállak is, mély gyökeret nem verhetnek. Okszerü nevelés
által erkölcsi érzületűket nagyban kifejleszthetjük s a mily hálátlan
és bizalmatlan a mű veletlen siketnéma, épp oly odaadással és bizalom-

mal csüng a tanitásban részesült siketnéma tanárán vagy nevelőjén.

Képességeik, a mik éppen ugy meg vannak, mint a hallónak,
a tanitás által magas fokra emelhetők s hova tovább megszokva
a tevékeny életet, munkátlansággal sem lesznek vádolhatók. Nem
olyan könnyü ezen eredményt elérni s némely növendéknél a

legjobb akarat. is kárba vész, de az intézetek .történetéből azt
konstatálhatjuk, hogy növendékeik legnagyobb része saját erejéből
él meg s véteknek tekinti a henyélést. A tanitásban részesült
siketnéma. némi félszegséget leszámitva, nem külömbözik a halló-

t61 s éppen olyan hasznos és tevékeny tagja a társadalomnak,
mint a halló. Némelyik közülök igen szép műveltségre tesz szert s a

jelen század elején, midőn még a franczia módszer alka'maztatott

sok intézetben, több siketnéma volt alkalmazva, mint tanitó.
Többen irodalmilag is működtek s működnek jelenleg is. Igy
Németországban Kr us e Frigyes több munkát irt. Magyarország-

ban pedig Aty i m o vit s Péter 1875 "Siketnémák lapja" czimen
lapot szerkesztett, mely azonban részvétlenség miatt megbukott.
Ma is jelennek meg lapok, melyeket siketnémák szerkesztenek.
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Az intezek megadják az előképzettséget arra, hogy a siket-
némákból hasznos polgárok legyenek. Ismereteket nyujtanak s
munkára szoktatják őket. Némely intézet, - mint p. o. a váczi
hazánkban '- valamely iparág elsajátításara is nyújt alkalmat.

Ha azután az intézetet elhagyva, az életbe lépnek ki, csak csekély
jóakaratot kérnek az idegentől s sohasem válnak senkinek sem

terhére. Budapesten is akárhány siketnéma van, a kik iparral
foglalkoznak s elég kényelmes életmódot biztositanak maguknak.
Az .Athaeneum" könyvnyomdában többen vannak alkalmazva,
mint betüszedők s szorgalmuk által munkaadóik teljes elismerését
vivták ki. Nem régen egyik vendéglőt is nyitott.

Az összehasonlítás a képzést nyert. siketnéma javára ütött

ki. Hiszem, hogy a száraz tények eme elsorolásával sikerült bebi-
zonyitanom azt, hogy a velük való fáradozás nem hiába való. S
ha most tekintjük azt a külömbséget,' melyekettő között van,

ha nézzük, hogy az emberi alakkal biró, de azért csak félembernek
nevezhető egyén a siketnéma-tanitó fáradozása által, hogyan válik
emberré; ha mérlegeljük azt a távolságot, mely a társadalom
megvetett páriája, s e páriából képzett munkás és hasznos tagja
között van: akkor nem lehet elismeréssel nem adóznunk azok

iránt, a kik e változást elő idézik, akkor a siketnéma-tanitók fog-

lalkozását csak ezen szóval fejezhetjük ki helyesen, hogy "m a -

g asz tos."
Kérem Önöket, hogy ezen "magasztos hivatás" betöltéséhez

szükséges ismeretek elsajátitásában kedvet és kitartást tanusitsa-
nak, hogy igy a jövőben a siketnémák mostoha helyzetének javi-
tásához hozzájárulhassanak. "

Ezután Dr. Sza b ó Sándor adott rövid szavakban kifejezést
örömének a felett, hogy a tanfolyam megnyittatott.

A rendes előadások november hó i3-án kezdődtek meg s
azóta szakadatlanul tartanak.

H a z a i in té z e te in k é s isk o lá in k .RQPONMLKJIHGFEDCBA

- A vá c zi in té ze t kö l t s é g ve té s e a jövő évben változásnak
lesz alávetve. A tanári állás ok ugyanis előnyösebben fognak dijaz-
tatni, illetve az eddig létezett s néha több kellemetlenségre okot
szolgáltató számos rangfokozat .és fizetés külömbségek megszün-
tettettek. Az országgyűlés által már elfogadott költségvetésben az
igazgatói álláson kivül 6 rendes tanári - a jelen évben csak 3
volt -- 3 segédtanári - a jelenben is annyi volt - 3 gyakor-
noki, - ez évben 2 volt :..- 1 munkatanitónői állás van felvéve.
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E szerint a tanársegédi állások rnegszünnek, a mi az intézélre
nézve csak előnyös. A kolozsvári intézet, mint azt lapunk mult
számában már említettük ~700 frt évi segélyben részesittetik.RQPONMLKJIHGFEDCBA

- . A s ike tn é m a - ta n i tó i t a n fo lya m , mint ezt lapunk más he-
lyén is felemlitettük f. hó 10-én nyittatott meg ünnepélyesen a
budai Paedagogiumban. Hallgatókul az elemi képezde Ill. osztá-
lyából 16-án a polgári képezde II. osztályából 9-en jelentkeztek,
azonkivül mint rendkivüli hallgató részt vesz egyik fővárosijlanitó
is az előadásokon, a melyek minden hétfőn és csütörtökön dél-
után 3-4 óráig tartatnak meg. A tanfolyam két éves. Az első
évben: 1. asi ket ném á kél et é s l éle kt a n a ~. a siket-
ném a - okt a tás tör t éne t e é sir o dal ITI a; a. második
évben 3. asi ket ném a - okt a tás m ó d sze rt a n a és 4. a
p hon e tik a fog előadatni.JIHGFEDCBA

K ü lfö ld i s z em le .

A " R e vu e in te ' r n a t io n a le d e l ' e n s e ig n em e n t d e s s o u r d s -m u e te "

julius-szeptember száma fekszik előttünk. Az előbbi számokban
megkezdett nagyobb közleményeken . kivül, melyeknek folytatását
találjuk, olvassuk Dumont czikkét, melyben a siketnéma művészek-
nek a párisi Salonban kiállitott műveit ismerteti; megtudjuk be-
lőle, hogy tizenegy siketnéma, tizenhárom művel szerepel ott.
Czikkiró nagy elismeréssel szól e mű vekről és bizonyára nem az
elfogultság szól ki belőle, ha figyelembe veszszük, hogy magában
az is kitüntetés, ha valakinek a műve a Salon részére elfogadtatik.

Jaquet "Iskolai egészségtan" czim alatt az iskolai fürdőkről ir.
Bennünket nem érdekel, mert ez intézeteink egyik kiegészitő részét
képezi. Camailhac kiindulva Cüppersnek a kölni kongresszuson
tartott előadásából az externatus és internátusról szól. Mig azonban
Cüppers azt tartja, hogy a növendék csak az első három évben
legyen benlakó azután pedig künlakó, addig Camailhac azt tartja,
hogy a növendék mindaddig maradjon az intézetben, mig vala-
mely mesterséget kezd tanulni. - Gaillard czikkében ajánlja, hogy
a siketnémákat, mint mimelő szinészeket alkalmazzák. - A folyó-
irat hozza Jules Simon arczképét és életrajzát. Teszi ezt pedig
abból az alkalomból, hogy kitünö tudós és államférfi a párisi
intézet dijkiosztási ünnepélyén elnökölt és beszédet mondott -
szerkesztő igéri, hogy a beszédet legközelebb egész terjedelmében
hozni fogja. Erdekkel várjuk a nagy franczia nemzet legnagyobb
szónokának a siketnémákról tartott beszédét. '

Mindegyik számban a rendes rovatok. Ezek egyikében olvas-
suk, hogy három siketnéma - a chamberyi intézet volt növendé-
kei - az elemi iskolai tanitói vizsgát letette. A . S .

A " B l i i t t e r fü r T a u b s tu r n r n e n b i ld u n g " legutóbbi számaiban á.
siketnémák beszédének folyékonysága, hangsúlyozása és tagolásá-
ról ir Hu sch ens a tapasztalat után' elég érdekes, de követésre
részemről nem minden pontjára nézve ajánlható czikket. Azt mondja,
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.ha ezen három kellék: folyékonyság, hangsúlyozás és tagolás meg
van asiketnéma beszédjében, jó eredményt értünk el, a mennyi-
ben e háromban van összefoglalva az ujabb időben oly erősen
követeltjó kelléke a beszédnek. E három kellék a beszédnél az,
mi az épületnél a külső styl, a mennyiben a beszéd külsejére vo-
natkozik inkább, de azért a beszéd értelmére is jelentékenyen
befoly. Beszéd közben nem lehet őket külön választani, épp ugya
gyakorlatban sem.

Cüppers volt az első, ki a: siketnémáknal behozta s az általa
vezetett intézetben alkalmazta. '

A beszéd folyékonysága alatt a beszédnek könnyed, egyen-
letes és akadálytalan folyását értjük, vagyis bizonyos gyorsaságot
a beszédben, mire már az első osztályban tétetik le az alap, me-
lyen a többi osztály fokozatosan halad.

Hogy pedig az alap jól tétessék négy momentumot kell te-
kintetbe venni: a) a tanítónak nyugodt és természetes előmondá-
sát ; b) a tanitványnak az előmondottakat illetőleg pontos és tö-
kéletes utánzását a beszédszerv beállítására, müködéséreés hatására
nézve; c) a tanitványnak megfelelő és helyes szervbeállitását és
végre, d) a hangnak nyugodt, természetes és könnyed képzését.

Ha ezen momentumok megfigyelésénél a szóképzés nem, vagy
pedig nem a szükséges könnyedséggel következik, akkor korai
volt még az illető hang képzése, vagy a fent nevezett pontok
közül valamelyik nem lett betartva.

Elemi gyakorlatul a következők szolgálnak: 1. Mély belélek-
zés az orron át, lassu s nyugodt kilélekzés majd a szájon, majd
az' orron át. Ezen gyakorlatot rninden egyes' növendékkel külön
kell csináltatrii. 2. Mély belélekzés összekötve hosszasabb kitar-
tással, ezen kitartott levegő azután először nem hangzó konsonans
mint f, s, majd hangzó konsonans: m, v, 1 stb.

Ezen gyakorlatok által a gyermek a levegővel bánni tanul,
a szervek folytonos gyakorlása által pedig minden akadály, mely
a folyékonyságnak utjában áll, el lesz háritva.

Azt mondja egy helyen: hangösszekötést előbb nem lehet
követelni, mig az egyes elemeket nem tudja :1 gyermek. E kije-
lentésévelnem érthet ek egyet, mert hisz a beszédbeni folyékony-
ságot éppen akkor érjük el mielőbb, ha már első gyakorlatul is
könnyen képezhető szótagokat, majd szavakat veszünk elő. Hát
még ha' vesszük az idő nyereséget. Külön tanítva az f-et, külön
az á-t s ugy azután együttvéve, kétszer annyi időre van szükség,
mint ha egyszerüen igy tanitom : fa s biztosithatok mindenkit ez
utóbbi esetnél semmivel sem fogok nagyobb akadályokra találni,
mint a külön tanitásnáL

Hogy aszó és rnondatokat helyesen taníthassa az ember
- folytatja tovább' - a következö szabályokat kell szem előtt
tartani: 1. Ha két egyrnásután rkövetkezö ,szó .közül a második
ugyanoly mássalhangzóval kezdődik, milyennel az első végződik;
akkor ezen mássalhangzói nem kell kétszer tagoltatni, hanem



meg kell nyújtani. 2. Ha két oly mássalhangzó jön össze, melyek
ugyanazon helyen képeztetnek, akkor nem kell a beszédszervezetet
külön beállitani. 3. Ha a "h" egy sziszegő hang után következik,
akkor könnyü lehelettel az előbbihez csatlakozik. 4. Ha egy fél-
hangzó áll egy mássalhangzó után, akkor az elvoszti hangját. 5.
Egymásután következő magánhangzókat nem szabad sohasem
összevonni ; a második magánhangzot - mint az egyáltalán a
magánhangzóval kezdődő szavaknál történik - erősen kell han-
goztatni. Hogy ezt elérhessük nemcsak a látásra van szükség,
- miután ily erősen hangsulyozott hangnál a glottis erősebben
záródik, mit pedig látni nem lehet, - hanem a tapintó érzékre is.

Az érdekes és tanulságos közleményből még a jövő számban
is hozunk kivonatokat.JIHGFEDCBA B e r in z a .

V eg y e s e k .RQPONMLKJIHGFEDCBA

- F e ke te K á r o ly a r c $ ké p é n e k le le p le zé s e . A váczi "egyesült
casino kör" volt igazgatójának Fekete Károlynak tevékenységét és
és buzgóságát, melyet a nevezett kör létesítése és vezetése érde-
kében kifejtett, az által kivánta meghálálni, hogyarczképét lefes-
tette és a kör helyiségében helyezte el. Bennünket közelebbről ér-
dekelt a kör hálájának ezen nyilvánitása, mert Fekete Károly
egyuttal a váczi iztézet igazgatója is volt. A leleplezés november
B-án este - Károly nap előestéjén - ment végbe a város összes
intelligentiájának s a család tagjainak jelenlétében. A boldogult
érdemeit Dr. Fr.eys ing er Lajos, az "egyesült casino kör" jelen-
legi igazgatója méltatta, miközben a lepel lehullt az élethűen s
művésziesen megfestett képről, melyet a váczi intézet rajztanára
s az országban ismert nevü festő művész Bartók Lajos készitett.

- S ike tn é m a ko r c sm d r o s . "Magyarország metropolisában két
116 óta áll fenn egy bormérés, melynek tulajdonosa a mi sorso-
su nk Aty i m o vit s Péter. 6 és neje kitünöen értik a vendégek
kiszolgálását. Borai a legjobb pinczéből valók s konyhája is minden
dicséretre érdemes. Nem csoda, hogy esténként nagy számu siket-
néma jön össze itt. Minden sorsosunknak, a ki Budapestre jön
ajánljuk e helyiséget, mely a VIlI. ker., külső dob utcza 38. sz.
alatt van. De nemcsak a vendéglősség ritka pályáját választotta
egyik közülünk, de van még itt egy siketnéma fa és szén ügynök,
egy képkereskedő és kávéházi pinczér. Azon tény elismerésre méltó,
hogyasiketnémák, a kik megtanult mesterségüket önhibájukon
kivül abbahagyni kénytelenek, erőt és ügyességet tanusitanak más
életpályán. mely megélhetésüket biztositja. " (Taubst, Courier.)

- S zin h á z s ike tn é m á k s zá m á r a . "Párisban új szinpad nyilik
meg de l'Épée Viktor igazgatása alatt, a mely asiketnémáknak
kiván szórakozásul szolgálni s kizárólag pantómimiát fog előadni.
Megnyitó előadásul egy fiatal siketnémának Varenne-nek "Szere-
lem és halál" czimü drámája van kitüzve. Varenne nemcsak ki-
váló irodalmi tehetség, de kiváló művész is." (Taubst.. Courier.)

,/

..
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S ike tn é m ú ," e s kü vö je . "A tabáni plebánia templomban ma
délelőtt egy pár esküdött, kik' szóval egész életükben nem fogják
egymásnak elmondhatni a holtomiglan-holtodiglant. A vőlegény
Au fn e r János siketnéma nyomdász, ki 17 esztendő óta dolgozik
az Athenaeumnál s a Budapesti Közlöny másod tördelője. Meny-
asszonya egy Sch ul h o f Mária nevü siketnéma nö, ki néhány hét
előtt tért át zsidó hitről a katholikus vallásra." (B. H. 1890. nov. 30.)

- - A p á r i s i s ik e tn é m á k in té ze té n e k g y l i s za . ; v a n , tanárai legje-
lesebbjeinek egyike Goguillot Lajos legszebb férfi korában, éle-
tének 31. évében elhunyt. Fiatalsága daczára asiketnémák okta-
tásának terén oly tevékenséget fejtett ki, hogy halála veszteséget
jelent, nemcsak azon intézetre, hol működött, hanem egész hazá-
jára, hol a siketnéma-oktatásnak ügye az utóbbi években oly
szép lendületet vett. Az elhunyt 1879. évben, mint repetiteur lé-
pett be a párisi intézetbe és az előirt vizsgák letevése után 1884-
ben rendes tanárrá neveztetett ki. A nyolczvanas évek közepén
Párisban és Brüszelben tartott siketnéma tanárok kongresszusán
élénk részt vett és igyekezett a hangbeszéd oktatásának barátokat sze-
rezni. 1885-ben alapitotta a "Revue internationale de l'enseignement
des sourds-muets" czimű folyóiratot, mely azóta majdnem minden
számában hozott tőle dolgozatot. Az ~888. évi intézeti dijkiosztás
alkalmával ékes beszzédet tartott a siketnémák helyzetéről. Ugyan-
azon évben Camailhac a limoges-i siketnémák intézete igazgató-
jának abcés könyvéhez irt előszavában a hangok kifejtéséhez nyujt
utmutatásokat. Taval irta .Hogyan tanitjuk a siketnémákat be-
szélni" (Comment on fait parler les sourds-muets) czimü mun-
káját. Ez az első nagyobb szabásu mű, mely Francziaországban
a siketnéma-oktatás terén az ujabb időben megjelent, melyért
szerzőjét az akadémia pálmájával tűntették ki. Temetése október
28-án volt.JIHGFEDCBA a . 8 .

- Az u tó b b i h e te k le g fo n to s a b b e s e m é n ye Koch Róbert berlini
tanár találmánya volt. Nem tartozik feladatunk közé e találmány
rendkivüli horderejét fejtegetni, de amennyiben a siketnémák álla-
potára rendkivüli hatással lehet, nem mellőzhetjük teljesen hall-
gatással. Általánosan elismert dolog, hogyasiketnémák tüdeje, a
mennyiben ezt a beszéd hiányának következtében csak később kez-
dik használni, nem fejlődik annyira, mint az épérzéküeké és ennek
folytán a siketnémák rendkivüli hajlammal birnak a tüdőbetegsé-
gek iránt. Ezt megerősitik azon orvosok, kik a siketnémaságot
tárgyaló műveket irtak, mint pl. Schma1cz, Meisner, Hartmann,
Kussmaul stb. Sajnos, nem állnak rendelkezésünkre oly statiszt.·
adatok, melyek asiketnémák halandóságának okait feltüntetnék,
de ha tekintetbe veszszük, hogy hazánk a halálozások tizenhárom
százaléka a tüdőbaj következménye, bátran állithatjuk, hogy ez a
siketnémáknál sokkal nagyobb. Azok közt tehát, kik a zsemali tu-
dóst találmányáért áldani fogják a siketnémák nem lesznek az
utolsó helyen. a . lJ .
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