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Javaslat a tankötelezettségről szóló törvény- 
tervezethez.

Azok, kik a siketnémák tankötelezettségével és ezzel egy
idejűleg az ellátásukról törvényhozási úton való gondoskodással 
azt vélik elérni, hogy az összes régi bajok is eltűnnek a magyar 
siketnéma-oktatásügy egéről, tévednek.

A tanítási kötelezettségről szóló törvényja'vaslat egy igen 
lényeges és a siketnémák intézeti nevelését nagy mértékben befo
lyásoló intézkedésről teljesen megfeledkezett.

Nem gondoskodik ugyanis a törvényjavaslat arról, hogy az 
intézetek a tanítási és nevelési eredményt illetőleg egy bizonyos 
meghatározott rendszer szerint szerveztessenek olyformán, hogy 
azokban a nevelés egységes elvek szerint történjék, amint az kívá
natos volna.

A tanterv erre nem képes, mert az tisztán tanulmányi ügyek
kel foglalkozik. A törvényjavaslatnak 14. §-a, mely azt kívánja, 
hogy az oktatás legalább 8 évfoyamból álljon, szintén nem alkal
mas az intézeti nevelés egységessé tételére. Hátra volna még az 
intézetek számára kiadott Egységes Szabályzat. De minthogy ez 
inkább csak az adminisztrációra vonatkozik, még kevésbbé van 
hivatva arra, hogy az intézeti nevelés egységességét biztosítsa.

Egységes csak akkor volna a rendszer, ha a felsoroltakon 
kívül afölött történnék határozott döntés, vájjon intézeteink a jövő
ben mind internátussal legyenek-e ellátva, avagy mind az exter- 
nátus-rendszer szerint szerveztessenek-e? Ez nem olyan lényegtelen, 
másodrendű kérdés, amelyen nem kellene, vagy nem volna érdemes 
gondolkozni.
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Váttér azt mondja, hogy az elért fényes eredményeket nagy 
mértékben az internátusnak köszönheti.

És ezt nemcsak azért kell elhinnünk, mert ő mondja, hanem 
azért is, mert magunk is meg vagyunk győződve a saját intézeteink
ben szerzett tapasztalatok árán annak igazságáról. Innen van az, 
hogy nálunk is mindenütt, ahol csak lehetséges volt, internátussal 
látták el az intézeteket. Legújabb példa rá tudtommal a debreceniek 
és a budapestiek ebbeli törekvései.

Ha tehát általánosan elismert tény, hogy az internátus min
den tekintetben jobb szolgálatot tesz az ügynek, mint az externátus, 
érthetetlen, miért nem történt arról intézkedés, hogy e jónak és 
üdvösnek talált elv általánosan, az összes hazai intézetekben meg
valósíttassák?! Mert vájjon más anyagból van-e gyúrva és más 
életviszonyok közt él-e majd a budapesti intézetbe járó siketnéma, 
mint pl. egy Brassóban létesítendő externátusos intézet növendéke?

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy csak ott létesültek inter- 
nátusok, ahol azt az anyagi körülmények megengedték. De vájjon 
oly nagy nehézségekbe ütközik-e az a tankötelezettség megalkotása 
alkalmával? Szerintem nem, mert egy kis utánjárással és egy kis 
jóakarattal “  mint mindent, úgy ezt is — meg lehetne valósítani.

A törvényjavaslat szerint az állam a tankötelezettség kimon
dásával kötelezni fogja a törvényhatóságokat, hogy intézeteket léte
sítsenek. Ha figyelembe vesszük, hogy a vakok és szellemi fogya
tékosok számára létesítendő intézetek feltétlenül internátussal lesz
nek ellátva, miért nem történhetik a siketnémákról is hasonló gon
doskodás? Itt volna tehát helyén cij kis jóakarat.

Ami pedig a növendékeknek az internátusbán való ellátását 
illeti, történjék a? a siketnémáknál is ugyanazon módon, ahogy az 
a vakok és szellemi fogyatékosok intézeteikben tervezve van. Ezt 
pedig úgy képzelem, hogy azokat a gyermekeket, kiknek ellátásá
ról szegénységüknél fogva a községek, törvényhatóságok, vagy az 
állam gondoskodnának, azokat minden akadály nélkül lehet inter
nálni. Azok pedig, kikről szüleik gondoskodhatnak, szintén inter
nálhatók, mert a szülők szívesen adnák be őket azon egyszerű ok
nál fogva, hogy az internátusi költségek még mindig kisebbek len
nének, mintha valamely családnál nyerne elhelyezést a gyermek. 
Amellett nyugodtabbak is volnának gyermekük sorsa felől, ha tud
ják, hogy az intézet közvetlen vezetése és felügyelete alatt van. 
Hogy az ilyen konviktusok beválnak, arra számtalan példa van. 
Ilyenek: a gyermekmenhelyek által fentartott úgynevezett családi 
telepek, a vasútasok és tanítók konviktusai, nemkülönben az állam 
által egyes nemzetiségi vidékeken fentartott konviktusok stb.

Az internátus kérdésének megoldása az iskolát fentartó ható
ságoknak legföljebb egy szerényebb külsejű és berendezésű épü
lettel kerülne többe, mintha tisztán csak a tanintézetet adnák meg.

Mindezek alapján a következő indítványt teszem: Mondassák 
hí a törvényben, hogy a már meglevő externátusos siketnéma-inté- 
zelek, valamint az ezentúl létesítendő új intézeteit, is, internátussal 
látandók el!
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Indokolás: Tagadhatatlan, hogy mint mindenütt, úgy az in- 
és externátus kérdése körül is különbözők a vélemények. Mindamel
lett az internátus barátjai feltűnő nagyobb számban vannak az 
externátus híveivel szemben.

Az externátus hívei főbb vonásokban a következőkkel támo
gatják álláspontjukat:

A vidéki gyermek, ki az intézet székhelyén kénytelen az isko
lát látogatni, gondozójánál a szülői házhoz hasonló családi nevelés
ben részesül, mely nevelés többet ér a rideg internátusi nevelésnél.

Állítják továbbá, hogy miután az externált gyermek több 
szabadságot élvez, mint az internátusi, több alkalma is van ismeret
körét bővíteni.

Indokolják álláspontjukat azzal is, hogy az internátusi növen
dékek — különösen a leányok — nem tanulhatják meg a képzési 
idő alatt egyszersmind a háztartás körüli teendőket is, minek követ
kezménye az lesz, hogy idővel munkakerülők lesznek.

Az externátus jogosultságának ez indokolásával szemben áll
janak a következők:

Az elhagyatottá nyilvánított gyermek, kiről a törvényjavas
lat szerint illetőségi községe, a törvényhatóság, vagy az állam fog 
majd gondoskodni, városban nem helyezhető el havi 15—20 koro
náért oly családnál, ahol a gondozás annyi,ra-amennyire is kielégí
tőnek mondható. Az aztán meg is látszik a gyermek elhanyagolt 
külsején, a modorában és az órára való elkészületlenségén.

Ezzel szemben az internátusbán a gyermek megszokja az ille- 
delmet, a rendet, a tisztaságot, amire az életben oly nagy szüksége 
van. Meg van ott állapítva a tanulási idő és amellett marad ele
gendő idő a szórakozásra és azzal együtt a szükséges testmozgásra 
is. Igaz, hogy a játéknál is ott van a felügyelő, de így legalább nem 
járnak összekarmolt arcokkal és bevert fejekkel, ami az externátusi 
növendékeknél elég gyakori jelenség.

Egyeseknek az az állítása, hogy a szegénysorsú gyermek ott
hon a szülői házban is a legegyszerűbb viszonyok, sőt nélkülözések 
közt nevelkedett, amiért azután az intézetben nem volna szabad őt 
elkényeztetni, az még nem ok arra ,hogy akkor, amikor iskolába 
jár, csak azért, mert szegény, ne javítsunk a sorsán, mert ez ellen
keznék az intézet céljával, hogy t. i. a siketnémából intelligens, 
hasznos munkaerőt neveljünk.

Különben az internátusbán sem részesítjük a gyermeket fé
nyes ellátásban, sem piperkőcöt nem nevelünk belőle. Ott is szegé
nyes viszonyok közt lesz. A különbség mindössze csak az lesz, 
hogy ugyanannyi, sőt talán kevesebb anyagi áldozattal intelligen
sebb lesz, mintha valamely egyszerű munkáscsaládban nevelkednék.

Ami pedig az externátus híveinek amaz állítását illeti, hogy 
az externátusi gyermeknek — szabadságánál fogva — több alkalma 
van ismereteit a látottak alapján gyarapítani, azt szintén nem lehet 
elfogadni. Megengedem, hogy sok olyat lát a városban, ami reá 
nézve hasznos lehet és amit az intézetben nincs alkalma látnia, de 
viszont sok olyat is lát, amit nem volna szabad látnia. És ha éppen
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azt akarjuk, hogy ismeretkörét hasznos tudnivalókkal gazdagítsuk, 
egyszerűen tanulmányi és szórakoztató kirándulásokra visszük, ahol 
a látottakról szükséges tudnivalókat tőlünk tanulja meg.

Hátra volna még amaz állításnak a megcáfolása, hogy az 
internátusi gyermeknek nincs alkalma a ház körüli teendők elsajá
títására. De bizony van, sőt igen sok alkalma van, csak ügyesen kell 
felhasználni és beosztani az időt. Mert az internátusbán ugyanazon 
teendőknek elvégzése fordul elő, mint a családi házban. A leányok 
a takarítást, a főzést, a foltozást, a harisnyakötést stb. ép úgy el
sajátíthatják az internátusbán is, mint a szülői házban. A fiúk szá
mára pedig elég sok alkalom kínálkozik, hogy a kertben és udvar
ban dolgozzanak. Hertilla Szilárd.

A cselekvő-szemlélet és a fogalmazás.
Előbbi cikkemben (5. sz. 93. 1.) vázlatosan kifejtettem a cse

lekvő-szemléleti módszer általános értékét. Ide soroztam minden 
tanítási tárgyat, melynek főjellege az egyéni és a szociális cselek
vés általánosságában gyökerezik. A régi iskola a „szellem“ iskolája 
volt, ahol a reális cselekvés háttérbe szorult. A tanítási tárgyak 
elszigetelten álltak egymás mellett. Hiányzott a lencse, mely a szét
szórt tantárgyakat egy közös pontba egyesítette volna. A modern 
iskola ma már többé-kevésbbé szakított a múlt módszerével, kap
csokat, vonatkozásokat keres, hogy a tanítási tárgyakat egy közös 
mezőre terelhesse, egymással összefűzhesse. Ezzel megteremti az 
ismeretek, vagyis helyesebben a lélek összhangját. Eléri azt, hogy 
a tanuló minden ismeretét a maga helyén s idején kellőleg érté
kesítheti.

Már nálunk, a siketnéma-oktatás mezején is kezd derengeni. 
Látjuk a körvonalakat, amelyekből a mindent megvilágító sugarak 
bontakoznak ki. A művelet természetesen lassú, mert idő kell ahoz, 
hogy a homályossághoz szokott szem a világos területen is érvé
nyesülhessen. Egyelőre csak egy-két tantárgy egységesítő kapcsai 
tűnnek szemünkbe, majd idővel találunk vonatkozásokat, melyek 
valamennyi tantárgy egységesülését célozzák. Ezidőszerint a kéz
ügyesség és a rajz egymásra való utaltsága van napirenden. Any- 
nyian szóltak már és remélhetőleg szólnak is még e tárgyról, hogy 
jobbnak vélem inkább a címben foglaltakról egyet-mást szólni. 
Teszem ezt azért, mert a fogalmazásban oly értékeket találok, me
lyek a siketnéma észszerű gondolkodása, szellemi önállósága szem
pontjából megbecsülhetetlenek.

Mert bizony mindegyikünknek őszintén be kell vallania, hogy 
a siketnéma önállóságához, helyes, egészséges gondolkodásához még 
igen sok szó fér. Minden egyén a szociális élet szempontjából 
annyit ér, amennyi a benne rejlő eredetiség, önállóság. Ha ebből a 
látószögből vizsgáljuk a siketnéma szellemi világát, úgy találjuk, 
hogy még messze mögötte van az épérzékűnek. Kísérleteimre s ta
pasztalataimra hivatkozva mondhatom, hogy az a fogalmazás,
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melyet a siketnéma bizonyos cselekvése előzött meg, nagyobb ön
állósággal bir, mint a tisztán hangbeszédre alapított fogalmazás. 
Világai is. Hisz kétségtelen, hogy minél többoldalúlag foglalkoz
tatjuk a siketnéma meglévő érzékeit, annál helyesebb a felfogás 
s a rögzítés is. A kézügyességet eddigelé jóformán csak maga
magáért tanítottuk. Pedig mennyivel többet nyertünk volna, ha a 
kézügyességet pl. a rajzzal, a számtannal, a mértannal, a fogalma
zással kapcsoltuk volna össze. Akik erre azt mondják, hogy az ily 
művelet felette lassúvá tenné a tanítást, azok nem gondolják meg, 
hogy nem az a lényeges, hogy a siketnéma mentői több slöjdtár- 
gyüt állítson elő, hanem az, hogy a gondolat a szóba és a cselek
vésbe:■ szakadjon. Ha egy deszkát ketté akarok fűrészelni, akkor elő
ször gondolkozom; megjelölöm a határt s hozzáigazítom a fűrészt. 
Figyelmemet, gondolatomat a vágásra irányítom. A gondolat rit
musát a karizom ritmusával kötöm össze. A karizom-érzés megrög
zíti a hozzá tapadó gondolatot és viszont. Könnyebben tudok gon
dolkozni. Az így keletkezett cselekvő szemlélet gyarapítja a siket
néma ismeretkörét is. A cselekvés új, friss részeket vet felszínre, 
melyek újabb gondolkodásra, Ítéletre, következtetésre stb. serken
tik a tanulót.

Akik úgy vélekednek, hogy az a beszéd, szóanyag, mely a kéz
ügyességgel függ össze, kizárólag csak a műhely berendezésére, a 
szükséges szerszámok megnevezésére szorítkozik, — tévednek. A 
slöjdöt olyannak kell tekintenünk, mint a siketnéma reális cselek
vésének a megnyilatkozását, kifejlesztését. Ez a cselekvés lengésbe 
hozza a gyermek akaratát, szükségérzetét, gondolkodását, érzel
meit, stb. Ha erre építjük a siketnéma hangbeszédét, akkor elejét 
vesszük azoknak a hibáknak (színtclenség, szárazság, általánosság 
stb.), melyek jelenleg a hangbeszédben észlelhetők. Kapcsot keres
sünk (sokan a Diogenes-féle lámpással) a rajz és .a kézügyesség 
között; de a szó és a fogalom,, a tárgy és a szóképzetek közötti ka
pocsról megfeledkezünk. Pedig az a lényeges, a modern siketnéma- 
oktatás legnagyobb vívmánya, hogy a siketnéma mindazt, amit 
gondol, érez, megfelelő szavakba tudja öltöztetni. A cselekvő szem
lélet arra törekszik, hogy a siketnéma ne csak nézzen, hanem lásson 
is. Világossá, határozottá teszi a tárgy képzetét s így szemlélhe- 
tőbbé válik maga a szó is, vagyis a szóképzet; erősebb, biztosabb, 
állandóbb a kettő egybeolvadása, társítása. Az akként nyert gondo
latok, ismeretek helyes elrendezésének, csoportosításának legkivá
lóbb eszköze: a fogalmazás, mert a fogalmazás időt enged a gondo
latok elrendezésére. Továbbá a felmerült különböző gátlásokat sike
resebben le tudja győzni, mint a röpke szó. Ez a fogalmazás kiváló 
biztosítéka az önfegyelmezésnek, az önelemzésnek, a magába esz- 
mélésnek. A siketnéma kénytelen a saját gondolataival foglalkozni. 
Egyúttal látja, észleli a különbséget, mely az eredeti, t. i. a saját 
s a másolt gondolat között van. Természetes, mihelyt elemzi magát, 
a fogalmazásba beleszövi érzelmeit is, miáltal a fogalmazásnak 
nemcsak száraz, kietlen gerince, csontváza, hanem húsa, vére, élete 
is van. Ebben a fogalmazásban ott találjuk a gyermek egyéni ké
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pét, mely mentes mindennemű és rendű sablontól. A cselekvésből 
sarjadzó fogalmazás még más nagy értékkel is bir. A gondolatok 
felidézésénél, elrendezésénél, csoportosításánál nemcsak a látás, ha
nem a beszélőszervek izomérzése, a karizom érzése és a tapintás is 
szerepel. A felidézés többoldalú, mint az üres szótudásnál.

Ezzel a művelettel minden egyes tipust kielégítünk, tehát a 
karizomérzéses s a tapintásos tipust is, mi a jó eredmény szempont
jából kívánatos is. I tt megjegyzem, hogy az ú. n. kézügyességgel 
párosuló fogalmazást nem száraz leírással, hanem elbeszéléssel kell 
kezdenünk. Épp ezért a kezdet kezdetén nem is szabad kivánnunk, 
hogy arról, amit a kis siketnéma a slöjd alatt megcsinált, alkotott, 
teljességében számot adjon.. Elég, ha érzéseire, szükségleteire tá
maszkodik. A szemlélet ilyenkor még tökéletlen; jobbára csak 
durva, vaskos vonásokból van összeróva. Erről tanúbizonyságot tesz 
a siketnéma minden lelki megnyilatkozása, de különösen a rajza. 
Egy-két durva vonás elég ahoz, hogy embert, állatot, fát, stb. ábrá
zoljon. Ilyen a fogalmazása is. Azonban ne higyje senki, hogy egye
dül a kézügyesség az, amely a fogalmazás forrása gyanánt szolgál. 
Ezzel csak rá akartam mutatni arra, hogy a kézügyesség oktatása 
mily értékeket tartalmaz magában a fogalmazást illetőleg. Az a 
meggyőződésem, hogy intézeteinkben a legnagyobb szerepet a hang- 
beszéd-tanításnak kell adnunk. A hangbeszéd-tanítás az a lencse, 
amely valamennyi tantárgyat, illetve azok sugarait egy közös 
pontba egyesíti. Tehát mindent a beszédért!

Szobolovszky István.

A mi slöjdoktatásunkról.
Az újabb időben sok szó esik gyakorlati oktatásügyünkről; 

oly számtalan eszme kerül a felszínre, hogy szinte hinni is lehetne 
már, hogy legalább e téren a praktikus irány megvalósításának 
küszöbén állunk.

A siketnémák tanítását illető nagy feladatról elég csak azt 
kiemelni, hogy embert kell faragnunk belőlük. Olyant, mint mi 
épérzékűek vagyunk. Ki kell váltanunk belőlük, megnyilatkoztat
nunk bennük mindazon emberi tulajdonságokat, sajátjukká tennünk 
mindazon ismereteket, melyek életük későbbi folyásában boldogu
lásukat célozzák. Eddig van.

Két irányban haladunk velük; az egyik a hangos beszéd 
által az összes szükséges ismereteknek nyújtása, a másik pedig azon 
általános gyakorlati kézügyesség megadása volna, amely majd bár
mely iparágnak megtanulásánál érvényesüljön bennük. Ha két 
irányt mondtam is, nem akarok ezzel nagyon éles válaszfalakat 
felállítani az elmélet és a gyakorlat között, mert amint a gyakorlati 
oktatásnak egyes ágai szinte elválaszthatatlanok egymástól, azon- 
képen az elméleti képzéssel is összefügghetnek bizonyos tekintetben. 
Lássék meg tehát az egymásra utaltság, a párhuzam itt is, amíg 
a két irány egymás rovására nincsen. De csakis addig. Máskülön
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ben pedig legyen a kézügyességi oktatás csakis kézügyességi okta
tás s maradjon önmagáé. Hogy az utóbbi a valóságban csak mint 
toldalék szerepelt, annak hátrányait éreztük már, s erről — azt 
biszeni — nemcsak nekem, de másnak is volt alkalma szomorú ta 
pasztalatokat szerezni. S ezen, úgy növendékeinkre, mint mireánk 
nézve is csöppet sem előnyös tapasztalatok megújulásának elkerü
lésére föltétlenül szükséges oly modern irány követése, melyre kéte
lyek nélkül rámondható a gyakorlatiasság. Hiszem is, hogy azok 
leszünk, mert már magában véve az is a haladás jele, hogy észre
vettük legalább a gyakorlati irányban a gyakorlatiatlanságot.

Nem akarok a valódinál több értéket tulajdonítani a kéz
ügyességi oktatásnak, mert hiszen vannak ennél fontosabb — em
beri szempontból kötelességszerűbb — törekvéseink is. Nem. Csak 
a maga helyén, ott szeretném látni, ahová való, amely helyre értéke 
is predesztinálja. Csak azt szeretném látni, hogy egyszer már ön
magáért, az értékéért is figyelembe vennők, hogy ne csak a heti 
kötelező óraszámok kiegészítése gyanánt szerepelne toldalékul.

Tehát a gyakorlati képzéshez kívánok hozzászólni. Miből is 
áll ez?

A leánynövendékek tanulnak női kézimunkát; a fiúnövendé
kek pedig slöjdöt és mindkét nembeli csoport tanul együtt rajzot.

Csak a fiúkkal foglalkozom.
A slöjdben mestereik rendszerint azok a testületi tagok, akik

nek az előírt óraszámig (a 24-ig) van 2—-4 üres órájuk. A mostani 
gyakorlat néhol ez: X-nek van 20 órája saját osztályában, kap hozzá 
4 famunkát; Y-nak van 22, kap hozzá két agyagot s így tovább. 
Ha ért hozzá, jó, dolgozhatik, kielégítheti ambícióját: ha nem ért 
hozzá! . . . nincs tovább. A szabályzatnak eleget teszünk, meg 
van mindenkinek az előírt 24 órája.

így aztán tanítják a slöjdöt öten; ha a papírmunka is taníttat
nék, — mert elő van írva, bár óra nincs mindenütt engedélyezve 
rá, — akkor tanítanák heten. Nyolcadik a rajztanár, aki a rajzokta
táson kivül a legfelsőbb osztályok agyagmintázását is ellátja.

Egy hadsereg. Ez a sok mester munkához fog, ahogy tud. 
Kinek-kinek meg van a saját csoportja. Folyik a kézügyességi okta
tás az Istentől adott képességek, vagy ambitióból szerzett tudások 
keretén belül úgy, ahogy azt a sok külső körülmény irányítja. Ha 
ki kell mondanom, ezek tulajdonképen a megölői az egész célnak. 
Azok a határkőnek, melyek az egyes csoportok között meredeznek, 
mintha csak szükség volna rájuk; az az elszigeteltség, mely miatt 
botolhatik ugyan az ember, de átlépni még sem tudja; nem lehet. 
A kölcsönös érdeklődést, kapcsot megöli az önzés. A gyermekre 
pedig nem gondol senki. A főcéllá a bemutatandó produktum válik; 
nem jön figyelembe a mód, amelyen hozzájutunk, de azt nem is 
keresi senki.

Tudjuk, hogy a slöjdoktatás célja nem az ipari kiképzés, nem egy 
kiválasztott szakmában való tökéletes jártasság, sem pedig az a leg
újabban megpendített, s itt-ott már is felkapott szerencsétlen ipar- 
művészeti törekvés. Nem. Az igazi slöjdoktatás távol van mind



136 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 7. szám.

kettőtől, inért hogy a nagyot, a tökéleteset majmoló, de csak az 
ízlést rontó produktumokkal szórjuk tele a kívülünk álló s a siket
némában már megszokásból is csodálatost, rendkívülit kereső érdek
lődők szemét, az még nem jelent slöjdöt; ily irányért az igazi célt 
feláldoznunk nem szabad. A tulajdonképeni slöjd nálunk sem térhet 
el messze attól a bölcsőtől, amelyben igazi hazájában ringatták, 
ahol még ma is a legvalódibb értelmében kultiválják, csupán csak a 
hasai szempontból számításba jövő s fogyatékos érzékű növendé
keink érdekét támogató oly kívánalmakkal, szükségletekkel egé
szíthetők ki, amelyek csakis a gyakorlati irányt szolgálják. Mivei 
pedig csakis abban az esetben teszünk eleget kötelességünknek, ha 
a végrehajtható szellemi munkán kívül a k óz. ii gyesi lés, a formaérzés, 
az ízlés, a tisztaságszeretet és pontosság, a szemmérték, az alakító
képesség fejlesztése által megkedveltetjük növendékeinkkel a mun
kát, amely az életben majd egyetlen, elválaszthatatlan társuk, fenn
tartójuk leszen: csakis ez lehet törekvésünk egyetlen célja.

De hát nem úgy van! Nem pedig azért, mert csak produk
tumokra törekszünk, amelyek növendékeink kézügyességének fokát 
egyáltalában nem fedik hűen, sőt sokszor még csak meg sem köze
lítik. A sok mester között elvész a lényeg.

De van még más hiba is. Kinek-kinek meg van a maga speci
alitása, akár az anyagban,, akár az alakban. Az egyik csak a fát 
szereti, a másik a bádogot, a harmadik mást; a rajztanár talán egyi
ket se. Miután pedig a kézügyességi oktatásban csakis fokozatosan 
haladó, felmenő rendszerről beszélhetünk, — szakok nincsenek s 
nem is lehetnek, — ebből tehát a végeredményben az következik, 
hogy az egyik esztendőben asztalosok, a másikban bádogosok, a har
madikban más tudással bírók kerülnek ki az intézetből.

Van ugyan részletes tantervűnk, mely irányt szab munkánk 
elé, de ezzel az irányítással az a kötelezettség, hogy mindenkinek 
mindenhez kell értenie, nem járhat együtt.

A röviden vázoltakból tehát az tűnik ki, hogy a kézügyességi 
oktatás igazi rendeltetésének, amelyért a tantervbe felvétetett, nem 
felel meg. Hol van a hiba?

Ha sokan foglalkozunk a kérdéssel, talán megleljük egyesült 
erővel, ügy vélem, ott kezdődik már a baj, amikor a kézügyesítési 
oktatást csak órakiegészítésnek tekintjük, s folytatódik ott, amikor 
szétdaraboljuk és pedig annyira, hogy a legnagyobb igyekezet sem 
volna képes e láncszemek összetartozandóságát — s ami a legfonto
sabb — egy fokozatos haladást feltűntető láncolatot felismerni. 
Mert hát nincs is.

Szükséges ennélfogva a slöjdoktatás újjá szervezése. Amint 
az irány s az út újból való kijelölésével szükséges itt-ott a kiter
jeszkedés, éppen úgy szükséges a fölösleges, céltévesztett kinövések 
megnyírása is.' Mert nem téveszthető szem elől soha sem a cél, 
melyet kézügyességi oktatásunknak szolgálnia kell.

Lapunk, mely oktatásügyünket mindig a legnagyobb szere
tettel, lelkesedéssel szolgálta, — hozott legutóbbi száma hasábjain 
szakemberek tollából nehány fejtegetést, amelyek által sok értékes
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eszme került napvilágra. Kell, hogy örömmel töltsön el mindannyi
unkat még a legkisebb gyertyafény is, amely e téren a tisztalátás' 
elősegítéséhez hozzájárul.

Teljesen egyetértek azokkal a kartársakkal, akik a rajzot s a 
női kézimunkát, — a rajzot s a fiúk kézügyességi munkáját az egy
másra való utaltság s kölcsönös támogatás nélkül elképzelni nem 
tudják; akik a rajztól, a női-kézimunkától, vagy a fiúk kézügyességi 
oktatásától nem csak a produktumok elszigetelten álló konglomerá
tumát várják. Tudjuk, hogy mind a három oktatási ágnak felvétele 
mily célból történt. Csak azt nem tudjuk, hogy mikor, hogyan s mily 
módon teremtsük meg azt a közelhozó kapcsolatot, amellyel mind 
a három ágat — alárendeltség nélkül — egymással összeegyez
tessük. Pedig a tantervűnk sok világos s megtartása mellett célhoz 
vezető utasítással szolgál. De vannak körülmények, áthághatatlan 
akadályok, amelyek miatt az ez irányú munkálkodás sikertelen 
marad.

Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, nem rajtunk múlik.
Tudom, hogy akik a kézügyességi oktatást nem kényszerből 

tanítják, hanem hozzáértésükből kifolyólag a legteljesebb ambíció
val s ügyszeretettel fognak hozzá kötelezettségük teljesítéséhez, — 
azoknak sok oly akadállyal kell megküzdeniök, amelyeknek meg
szüntetésére, vagy legyőzésére hiába való a tudás, az igyekezet. A 
munka meddő, az eredmény kétes értékű marad. Természetes, hogy 
ilyen körülmények között nem csak a munkakedv fokozásáról nem 
lehet szó, de önkényt jő a kérdés: „mivel szolgált reá X. vagy Y. a 
nagyobb megterheltetésre, ha sem a kellő növendék anyag, sem az 
óra-idő felett nem rendelkezik úgy, amint azt legjobb tudása a nö
vendékek előnyét illetőleg megkívánná. S viszont, ha áldozatokkal 
nem iparkodnék a mostoha körülmények összehalmozódásán segíteni, 
kit terhelne a felelősség, ki tartoznék számadással? Nem mondom, 
hogy e tárgy speciális szeretete és a növendékek jövőben való bol
dogulása nem ösztönzi az embert a munkálkodásra, — ez a kettő 
pedig együtt jár, — de azt érzem, hogy a tudások lelkiismeretes, 
életre kiható átruházása amint öröme a tudást adónak, éppen úgy 
javára van a tudást nyerőnek is.

Kézügyességi oktatásunk érdekében mutattam rá azokra a 
bajokra, amelyeknek első sorban való eltávolítása hozhatná csak meg 
azt az eredményt, amelyet ez oktatási ágtól várnunk lehet, kíván
nunk kell.

Véleményem szerint a következő teendők végrehajtása ered
ményhez vezetne:

1. A tantervben ne csoportok, hanem osztályok szerint jelöl
tessék meg a fokozatos munkakör.

2. A tantervben előírt s amúgy is minimális óraszámok min
denkor engedélyeztessenek.

3. Hogy az intézetek a slöjdöt tanítani tudó szakemberekben 
szükséget ne szenvedjenek, egy 6—8 hétig terjedő nyári slöjd-tan- 
folyam rendeztessék.

4. E tanfolyam munkaköre lenne a) az agyagmunka s a min
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tázás; b) a famunka s az ezzel összefüggő s hasonló célt szolgáló 
többi kézügyességi ág; c) a karton munka.

5. A tanfolyam rendezését a nm. vall. és közoktatásügyi mi
nisztérium intézze.

6. A tanfolyamon legalább annyi szakember vegyen részt, a 
mennyire intézetenkint szükség van.

7. A tanfolyam munkakörét egy úgy az agyag-, valamint a 
fa- és kartonmunkákból is előzetesen, az összes siketnéma intézetek 
által rendezett kiállítás s ugyanakkor megállapított fokozatos soro
zat támogassa.

8. Nyújtassék mód, hogy a kiállítást intézeteink rajztanárai 
is meglátogathassák.

9. A rajzoktatást intézetenkint egy ember lássa el.
10. A kézügyességi ágak úgy, amint azok természetüknél 

fogva is együvé tartoznak, egy—egy kézben legyenek s ne dara- 
boltassanak szét. Adassék tehát egy kézbe az agyag-munka, egy 
kézbe a fa-munka s hasonlóképen a kartonmunka.

Ha teljesülnek azok a kívánalmak, melyeket most nélkülö
zünk, akkor nem csak produkálunk, hanem növendékeinknek életüket 
irányító, megkönnyítő tudást is fogunk nyújtani.

. Hagy különbség az! Gondolkozzunk rajta!
Hribik L. Aladár.

Egy el nem mondott hozzászólás.
A S. T. 0. E. választmányának legutóbbi ülésére csekély 

magam is meghivót kaptam. Nem volt nehéz kitalálnom, hogy ez 
a többi tárgy között napirenden levő slöjdoktatási megbeszélni
valókkal állott összefüggésben. Hogy azonban a gyűlés a késő esti 
órákba nőtt volt már bele, mire e tárgy sorra került, —• egyenként 
és együttesen is már kifáradva — igazán visszaélésnek kellett vón 
magam is bélyegezzem, ha az elhangzott felolvasások és hozzá
szólások után még a magam számára is mertem volna türelmet és 
időt igénybe venni. Mégis, hogy hozzászólásom egy és másban új 
oldalról világította volna meg a dolgokat, talán még sem lesz az 
ügy rovására, ha — bár anélkül, hogy értékét túlbecsülném — utó
lag mondom el, amit ott szóvá tenni a körülmények nem engedtek 
meg. Ha pozitiv irányban nem, talán negativ irányban szolgál
hatom vele az ügyet, no és ha így sem, még mindig megmarad a 
jószándék.

*

Bár nem tudjuk, hogy miért élünk, — kifejezőbb, lényegbe
vágóbb, találóbb meghatározás hijján meg kell nyugdjunk egyelőre 
abban a feleletben: azért, hogy fejlődjünk, tökéletesedjünk. Tény, 
hogy a világon minden fejlődik; a tökéletesedés-, fejlődésnek neve
zett továbbélési folyamatnak semmi ki nem térhet útjából.

Tárgyamnál maradok, ha részben összehasonlításképpen is, 
egy pillanatra a rajzoktatással hozakodom elő. Mi volt régebben
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a rajzoktatás, kik voltak a rajzoktatók? Olyan kis kézügyesség félé
nek tekintődött a dolog, s tanította, aki valamelyest jobban tudta 
a ceruzát forgatni másnál. Rajzpedagógia igazán a minimális volt, 
s kiki tanította ahogy éppen tudta, vagy gondolta hogy tudja, vagy 
nem is gondolta hogy tudja. S nem is oly régen volt ez még így! 
Még közülünk is többen ilyen rajzoktatásban részesültünk. S mit 
látunk ma? Kivévén a kiveendőket, specializálódott, és részben 
folyik e folyamat az egész vonalon oktatási anyag és oktatók dol
gában egyaránt; azelőtt nem is gondolt részleteknek is meg van 
— ha nem is épp fölös számmal, de mégis — a maga irodalma, s ez 
évben Drezdában a már nemtudomhányadik nemzetközi rajzoktatás- 
íigyi kongresszus ül össze. Szinte szemünk előtt játszódott le minden.

Hasonlóképp kell legyen a slöjddel is, mely ina még alig 15 
éves kamaszkorát éli. És nem a véletlen munkája, hogy követ,ni 
fogja, de sőt szükségképp követi a fejlődésben oktatásügyi testvérét 
a rajzot, a többek között nem csak azért, mert hisz normális körül
mények között előbb is kell, nem csak törvényelőtti eztelismertség, 
de élettani, fejlődési tekintetben is a — mondjuk — nagykorúság
nak az idősebbnél bekövetkeznie szemben a fiatalabbal, de különö
sebben azért is, mert épp eme fejlődött, átalakított, specializálódott, 
e más, új rajzoktatás új lehetőségeket is nyitott meg, melyek a dol
gok természete szerint önként kinálkoznak a kézügyességi oktatás 
számára is kapukul.

Ez elmondottakkal annyit kivánok konstatálni, hogy két 
faktor is működik közre az intézeteink kézügyességi oktatásának 
jelenlegi kialakulni törekvésében. Egyrészt az a lassú magátólérés, 
mely minden egyébre való tekintet nélkül kell is minden életképes 
dolognál, hogy bekövetkezzék, másrészt az a figyelemreméltó lökés, 
melyet e fejlődésbe való beleszólásképp a már sokkal előbbre lévő, 
bevált, gyakorlatibb modern rajzoktatás szükségszerüleg kellett, 
hogy adjon. Megjegyzem, ez nem jelenti, nem is szabad jelentenie, 
egyiknek a másik fölé- vagy alákerülését, pusztán rokon dolgok 
összejátszódását, találkozását. A kettő körülbelül úgy egészíti ki 
egymást, mint ahogy pl. egyik technikai vívmány már egy másik 
számára kósziti elő a talajt.

E fejlődésnek senki útjába nem állhat, de azt hiszem, nem is 
akar, hisz végtére is csak késleltetni lehetne, de nem végleg feltar
tani, s az söprődnék el, vagy lenne legalább is komikus, aki ebben 
fáradna. Ha tehát lehetne is észlelni ilyesfélét, nem minősíteném 
azt holmi a haladás kocsijának kerekei elé való magát-odavetésnek, 
hanem a helyzet és fejleményekbe való belátási hiánynak, amit 
egyébként kettős okból csöppet se csodálnék. Egyik ók sem a slöjd- 
oktatók hibájából való. Az egyik a kézügyességi oktatásra való 
képesítésnek jelenlegi nagyon is kezdetleges, az anyagot ki nem me
rítő volta, a másik ok pedig az a körülmény, hogy a siketnémák 
intézeteinél csak kivételes esetekben észlelhető az a fentebb említett 
fejlettebb rajzoktatás, ami pedig az eredményesebb slöjdoktatásnak 
is elengedhetetlen alapfeltétele.

Minthogy mindakettő nem csak a jelenben, hanem a jövőben
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is kerékkötő lesz állandóan, amíg csak a baj gyökerén orvoslás nem 
történik, sürgősnek tartom az erről való gondoskodást.

Az első kérdést legalaposabban a kézügyességi oktatásra vo
natkozó képesítés reformja oldaná meg. A slöjdöt minden iskolánál 
speciálisan erre hosszabb tanulmány után szakképesített — magától 
értetődőleg paedagogus — erőkre kellene bízni, de külön, egész em
berre, mint ez pl. a rajzi szaknál van, vagy a női kézimunkánál; 
minthogy azonban e dolog egyelőre a vajúdástól is messze van még, 
s így előreláthatólag igen sok viz fog lefolyni a Dunán, míg ily 
célzatú reformok tényleg napvilágot is látnak, s ezért ha erre vár
nánk és csak ettől várnók a dolgok javulását, egész bátran hagy
hatnék a dolgok felőli gondolkodást fiainkra és unokáinkra, mon
dom épp azért e helyütt ezt számításon kivül is hagyom, jóllehet, 
— ismétlem — a dolgok fejlettebb állapotában ennek az időnek is 
okvetlen el kell jönnie. Ám addig is más megoldásról kell gondos
kodni, amit kérdés alakjában teszek fel. Nem lehetnie-e ezt a gyógy
pedagógiai tanárképző keretében elvégezni? Részletekbe persze itt 
most nem bocsátkozhatom, de annyi magától értetődik, hogy akkor 
itt úgy a tanításnak, mint felszerelésnek mintaszerűnek kell lennie. 
Ebből kettős haszon is származnék. Egyrészt azok a hallgatók, 
kik erre jelentkeznek — minthogy természetesen nem a slöjd-órákon 
egy-kétszer történő vendégszereplésből állana teendőjük — teljesebb 
áttekintést nyernének és némi gyakorlatra is tennének már szert, 
mire kikerülnek az egyes iskolákhoz, másrészt minthogy ezekben 
némi segitséget nyerne a slöjd-mester is, erre támaszkodva legalább 
ez intézetnél mégis keresztülvihető lenne az a kívánandó dolog, 
hogy a slöjdoktatás felsőbb fokán részben, vagy időnként legalább 
az egyénenkénti oktatásnak is tere és alkalma nyilnék.

A rajzoktatás eredményesebbé tételére szükségesnek tartom 
minden teljes osztályú intézetnél rendes rajztanári állás szervezését, 
a többinél pedig a felsőbb osztályokban a rajznak szintén szak
emberrel való ellátását. De sőt még ez sem elég. Minthogy a siket
némáknál az oktatásnak a 8. évnél vége szakad, minthogy továbbá 
náluk a rajznak roppant nagy a fontossága, hisz beszédpótló sze
repe is van, és minthogy végre náluk eziránt nem csak a kedv, 
hajlam, de a .rávaló készség is nagyobb, mint az épérzéküeknél, 
célszerűnek tartanám, ha már az alsóbb osztályokban is nagyobb 
céltudatossággal és tervszerűséggel — hogy ne mondjam: hozzá
értéssel — történnék a rajznak tanítása. Könnyen elérhető lenne 
pedig ez, ha a tanárképzőn az alsó négy osztály rajzanyaga akár a 
fentebb említett slöjddel kapcsolatban, akár attól függetlenül rész
letesen ismertetnék és a szükséghez mérten fel is dolgoztatnék. 
Ilyenformán a jelölteknek maguknak is gyarapodnék a rajzbeli tu
dása, amit azok is, kik talán soha se fognák a rajzot az alsó négy 
osztályban sem tanítani, mégis haszonnal tőkésíthetnének egész 
pedagógiai működésük folyamán.

Eme, részleteiben még persze kifejezést igénylő újításokkal, 
melyek terjedelmileg is a szükséghez képest szűkülnének és bővül
nének, — mondom — evvel vélem én egyrészt a siketnéma-intézetek
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slöjd-oktatásának állandó nívón tartásához a feltételeket megadni, 
másrészt az ugyanezt célzó, de kívülről jövő s ezért a siketnéma- 
intézeti tanároknak nem kedvére való további segítséget feleslegessé 
tenni. (Bár ez utóbbi dologhoz lenne még — legalább zárójel kö
zött — szavam. Tapasztalatból mondhatom, hogy én azokat az 
ismereteket, melyek révén esetleg előnyben érezhetném magam 
szűkebbkörü szakmámbeli kollegáimmal szemben, jóformán mind 
éppen külső és különböző oldalról jövő hatásoknak készséggel való 
magamodaadásnak köszönöm; kívánom is magamnak, hogy még 
mennél több kívülről jövő ismeretlen, vagy kevésbbé ismert, vagy 
akár ismert hatásnak legyek még a jövőben is kitéve. Ám készséggel 
elismerem, hogy mindenkinek mástól független joga megállapítani 
azokat a határokat, melyeken belül ő a hatásokat elfogadni és be
fogadni hajlandó, vagy nem hajlandó, s ezért erről többet beszélni 
céltalan lenne.)

Az eddig mondottak mind a slöjdben csúcsosodtak ki.
Ám lehetetlen, amidőn ennek kialakulásáról beszélünk, figyel

men kívül hagyni ennek idősebb — de úgy látszik — mostohatest
vérét, a női kézimunkát. Szegény, jóformán úgy áll most is, ahogyan 
megteremtődött annak idején.

A rajzról — bár csak érintőleg — úgy is megemlékeztem már. 
Általában ez áll legjobban.

Ám, minthogy a háromnak igen sok találkozó pontja van és 
szakemberek előtt már egyáltalán vita tárgyát se teheti, hogy e 
közös kapcsok úgy az egyes szakok speciális-, mint a magasabb 
közös cél érdekében keresendők, megállapítandók, és a szintén meg
állapítandó mértékben kölcsönösen figyelembe veendők, tehát némi
képp irányjelzők is, — mondom, ezért nekünk is kötelességünk a 
dolgok felőli gondolkodás.

És itt üti fel fejét a legtöbb nehézség, aminek gyökere az, 
hogy a három érdekelt szakerő közül jóformán egyik se tud többet, 
mint amennyit annak idején tanult. Már pedig annak idején nem 
csak ilyen összefoglaló és összefüggést firtató kérdések nem lógtak 
a levegőben, de a szűkebb szakma maga is embrionálisabb állapot
ban volt. Már most hogyan is lenne várható ilyen körülmények kö
zött innen a továbbfejlesztéshez szóló tanácsadás? Még örülni kell, 
ha idegen szakember tanácsadása talál nem bizalmatlankodó és fél
tékeny kedő, hanem jóindulatú meghallgatásra, és ezt végrehajtani 
is tudó és akaró képességre.

Igen, itt van, és ezért van a főnehézség. Mert ha lenne is 
talán itt egy alkalmas slöjd-mester, ott egy kézimunka-tanítónő 
vagy rajztanár, mit ér, ha irányító befolyása megtörik a másik 
kettő arranemvalóságán?

Itt új tanulmányok alapján új emberekre lenne szükség. Ám 
nem lehet, mert egyrészt — s ennek méltányosságát senki sem 
vitatja — szerzett jogokat csorbítani nem szabad, de meg másrészt 
honnan is, amikor a dolog még rendezve nincs? Tanulmánytárgya
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ez — már félre is tett, meg újra elővett — illetékes köröknek. A 
dolog érik. Sokáig érik. S addig marad minden a régiben.

S ez így sehogy sincs jól. Ebből is kell kivezető utat talál
nunk. S ezt megtalálom a szakfelügyeletben. A siketnéma-intézetek 
rajzi, női kézimunkái és kézügyességi oktatási szakfelügyeletében. 
Ha a szakfelügyelő a „többet észszel mint erővel“ elve szerint fel
adatává tenné, hogy megismerve a szakerők képességeit, ehhez és a 
körülményekhez mért jóakáratú irányító befolyását hármuknak 
eredményesebb, harmonikus működésénél érvényesítse a cél meg
közelítése érdekében, továbbá terjesztené az egyes helyeken nyert 
tapasztalatok leszűrt tanulságait s a szükséghez mért tapintatos és 
célirányos intézkedésekkel előbbre vinné mindhárom szaktanításnak 
ügyét, — akkor megtétetett mindaz, ami ezidőszerint megtehető, — 
de vele megtétetett egyszersmint az a szükségesség is, ami nélkül 
sok idő, sok erő pazarlódnék el az óhajtott nagyobb eredmény nélkül.

*

Ezzel le is teszem a tollat. Csak rámutatni akartam mind
azokra a kisérődolgokra, melyek a slöjclreformmal együtt járnak s 
együtt is kell, hogy megoldódjanak. Részletek ezúttal nem izgattak. 
Kivánom, hogy mennél előbb valósággá váljanak, fejlődés látása 
mindig kellemes érzéssel tölti el az embert. Ifj. Bründl Ödön.

Tanulmányozásra kitűzött kérdések
a „Bulletin international de l’Enseignement des Sourds-Muets“ IV.

(1912) évi kötete céljaira.*)
(Nemzetközi jelentés a siketnéma-oktatásról.)

I. K ísérle t a szájról való leolvasáshoz.

I I .  kötetünkben m egtalálhatók az u talások e k ísé rle t cé ljára , a 
kezelés m ódjára és az arró l való szám otadásra vonatkozólag. Ú jból m eg
jegyezzük m unkatársa inknak , hogy e k ísérle t m inél világosabb kifejtése 
és leírása kedvéért a te rjedelm et csökkentettük , szorítkozván csupán 
a „1“ és „ n “ m ássalhangzókra, kapcsolatban az „a“ és „o“ m agánhang-
zókkal, valam in t a „p “ m ássalhangzóval.

1. gyakorlat. 2. gyakorlat. 3. gyakorlat.
í. a—na — pa o—lo —po lo—na
2. la—na—la no—no—no na —no
a. a—la —la o—lo —n no — la
4. na—la —na no—lo —no na —lo
5. pa—na—pa o—no po po — la
6. na —na— na o lo —lo lo —la
7. a— pa —1 po —no—po po — na
8. a—-la —pa o —po —1 lo—pa
9. la—la — la lo —lo —lo la—lo

10. a—la — n lo —no— lo no— na

G yakorlatok végzendők a legalkalm asabb tárgynevekkel. K iejtés
sebesség : 3— 4 szótag másodp ercenkin t. Term észetes kiejtés.

* V. ö. Magyar Siketnéma-Oktatás f. é. 6. sz. 120. 1.
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11. A z artikulációs oktatás és a beszédösztön.

Mely ésszerű okokra h iva tkozhatunk  ama hipotézis érdekében, 
amely elfogadhatóvá teszi a születése óta siketnél is a beszédösztön 
létezését? a) A hasonlóság a lap ján  ügyesen levont következtetések, a 
szó á ltal előidézett h a tározo tt külső befolyások kifejlődésének a m ódjá
ról ; b) az ism eretszerzésre vonatkozó és igen meggyőző megfigyeléseken 
alapuló tények, valam in t az épérzékűek és fogyatékos érzékűek beszédé
nek ez alapon való kifejlődése.

E lsőrangú  bizonyítékként nem  szükséges-e az á lla t és az ember 
közös vonásait m egkülönböztetni és az em beri fa j lényeges tu la jd o n 
ságait jellem ezni? M iként lehetne m eghatáro ln i azt, hogy mi ille ti az 
átöröklést és m i a nevelést? És m ilyen m értékben sugalm azott e té te 
lek levezetése (dedukció) a különféle ö rök lö tt képességek tanu lm ányo
zása által, vagy mely tapasz ta la tok  és ism eretek alkalm azhatók az a r t i 
ku lá lt szó bonyodalmas jelenségeinél?

U talással a m ásodik (b) csoportban é r in te tt  tényekre, lehetséges-e 
az átöröklés fon tosságát a beszélni tanu ló  gyerm eknél bebizonyítani?
A reflex- és akaratlagos izmok term észetes já ték a ; az öröm és a szükség 
á lta l előidézett általános u tánzási ösztön; a hallókon e j te t t  és egy több 
évfolyamból álló szakoktatási tanfo lyam on szóbelileg fo g an a to síto tt 
tapasztalatok  sokfélesége, nem  látszanak-e a létező tényezők elégtelen 
vo ltá t igazolni, a nyelvnek egy jó tehetségű  gyerm ek álta l összes érzék
szervei segítségével való elsajátításához? H a  igen, akkor k ísére ljük  meg 
az átöröklés bővítő szerepét elemezni. Egy oly őszinte szándékot aka
runk  m egindítan i, am ely vélem ényt mond az a rtik u lá la tla n  hangokró l és 
fogékonyságot szeretnénk k artá rsa in k b an  gerjeszten i oly k ísérletek  vég- , 
zésére, amelyek létrehozzák azokat a különböző m egnyilvánulásokat, 
melyekből nyelvünk ío n é tik á ján ak  elem ei szárm aznak. F igyelem m el 
volna követendő pl. az, hogy egy más vidéken szü le te tt és nevelt gyer
mek szülei term észetes ügyességgel m iképen tesznek próbát a m agán
hangzóknak, a m ássalhangzóknak, vagy szótagoknak gyerm ekükkel való 
k iejtésére; nem  az ő befolyásuknak tudható-e be a kezdetleges nyelv?

O ktatásunk  te rén  több szerzőt a beszéd öröklött ösztönének a 
hipotézise lá tszo tt vezetni a következő gyakorla ti következtetésekben:
1. F ia ta l korban kezdődjék a sn. szóbeli nevelése; 2. a korábbi m eghatá
rozások helyesbíttessenek és m ár az első ok tatásban is terjedelm esebb 
té r  b iztosíttassék a szótagnak, a szónak és a m ondatnak ; 3. a szájról való 
leolvasás működési mezeje kibövítendő, alkalm aztassák az egyenesen 
m in t közvetítő eszköz a beszédre való áttéréshez; 4. ne fo lyam odjunk 
id ő -e lő tt az akaratlagos figyelemhez és ne tö reked jünk  tú lságosan a 
kiejtés szabatosságára, fődolog a m agánhangzók figyelemre m éltatása.

E  pontok m indegyike k ifejtendő , tám aszkodván a nézet, az érző- 
tehetségek szerepe és az eljárások  szám otadására vonatkozó mód meg- 
határo lásának  válogatott, konkrét példáira , amelyek a fonétika főele
m einek oktatása és szokásos összeállításuk körül követett m unkánkkal 
megegyeznek.

Több szerző tá rg y a lta  m ár e különféle problém ákat a sa já t fe l
fogása szerin t és m indegyik függetlenül a lko tta  meg az átöröklésről
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való fogalm át; ezek m egm uta tják  nekünk, m ennyiben kell ez utóbbi 
fogalom alkotásnál közrem űködni, hogy az, az e dolog kö rü l javaso lt m eg
oldásokat akár kiegészítse, akár m egjavítsa. N em  valószínű-e, hogy a 
te s ti állapotok és az a r tik u lá lt  nyelv gondolatisága lesznek azok, am e
lyeket vizsgálódásunk és kísérletezésünk folyam án felfedezünk, lóvén 
azok a beszédösztönnel egybehangzók, —  ha az lé tezik ; és vá jjo n  nem 
kell-e az ism eretnyú jtásná l vagy egyéb körülm ényeknél a siketném a- 
oktatásban az érzékszervek term észetének állapotaihoz nagyon sokszor 
szorosan alkalm azkodnunk?

T ehát: m eghatározandók a szem ügyre veendci mód alapelvei és 
e ljárásai, alkalm azásuk a legvilágosabban b izonyítható  lehetőségekkel 
legyen m egerősítve, le írandók  azok az eredm ények, am elyeket a beszéd
ösztön hasznosításának tu la jd o n ítan ak , te ljesen  mellőzve amaz okokat, 
amelyek az átöröklés fogalm ával sem m iféle vonatkozásban nincsenek.

II. M arichelU . F ranciábó l fo rd íto tta : Schu lm ann  A do lf.

Fonetizáló állvány és asztalka.
(Két képpel.)

Nem tudom , más is úgy  já rt-e , de nekem, valahányszor első osz
tá ly t vezettem, m indig  volt 1, néha 2 olyan tan ítványom  is, akinek 
olyan kellem etlen szagú volt a lehelete, hogy a vele való foglalkozás 
igazán gyötrelem  volt. H iába m osták a fogaika t s öb lítették  a szájukat, 
s hiába garga lizá ltak  állandóan sós vízzel, a baj, m inthogy nem  a száj
ban volt, sehogysem a k a rt elm úlni.

A m ikor velük foglalkoztam , próbáltam  a lélegzetem et v issza tar
tan i, egyszer-egyszer az o rrom at is befogtam , de így is 1-— 2 percnél 
tovább nem  b írtam . A velük e lé rt ta n ítá s i eredm ény is ennek következ
tében nagyon csekély volt. B á n to tt a le lk iism eret, de meg sa jn á ltam  is 
őket, hogy önhibájukon kívü l rövidséget szenvedtek. Sokáig tö rtem  a 
fejem et, hogy m itévő legyek. V égre úgy oldottam  meg a kérdést, hogy 
a n y ito tt ablakszárnyhoz állva, azon keresztü l fonetizáltunk . A köztünk 
levő üvegtábla fe lfog ta  és v issza ta rto tta  a gyerm ek szájából felém  áram ló 
kellem etlen bűzt.

Azonban m it tapasz ta ltam  ezenközben?! Az ablaktábla a sok fú 
vóstól és a h irte len  zá rla tn y itás  okozta köpködéstől ham arosan  an n y ira  
elhom ályosult, hogy csak nehezen leh e te tt r a j ta  á tlá tn i. Egyik-m ásik 
nyálas szájú gyerm ek u tá n  pedig  u tá la t volt ránézni. Ez a megdöbbentő 
tapasz ta la t igazán gondolkodóba e jte tt.

E gy  belügym iniszteri rendele t é rthe tő  okoknál fogva m eg tiltja  
a patikusoknak, hogy a porok szétosztásánál a papírzacskókba fú jja n ak  
s azok m egny itására egy e rre  a céra szolgáló fú jta tó g u m m in ak  a köte
lező használa tá t rendelte  el. R ánk  pedig  nem csak fú jn ak , hanem  le is 
köpdösnek tan ítványaink  fonetizálás közben. Nem csak a kezünket, ru 
hánkat és a rcu n k a t éri 1— 1 fröcscsenés, hanem  egyszer-egyszer a 
szánkba is ju t  egy anélkül, hogy azt nagy buzgalm unkban észrevennők, 
vagy felvennék. Ez pedig m ár nem csak az ízlés és a nevelés dolga. Ez 
egészségünk, sőt életünk  körébe vág!
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A Nagy Péter-féle fonetizáló asztalka.

A Nagy Péter-féle fonetizáló állvány.
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T anítványaink  legnagyobb része te rh e lten  lép az intézetbe. Azok 
a sávos betegségek, amelyek siketségüket okozták, jórészt egész szerve
zetükre k ihatással voltak. N em csak fejlődésükben h á trá lta ttá k  őket, 
hanem  ellenálló képességüket is gyengítették  a különféle betegségek
kel szemben.

E ltek in tve  a tiídővésztöl, a többi fertőző és ragályos betegségekre 
is erős hajlam m al b írnak . Ezeknek cs írá it a kevésbbé óvatos és kevésbbé 
tisz ta  környezetben élő siketném ák rész in t a belélegzésre h asznált leve
gővel, részin t a táplálékokkal veszik m agukba. Egy részük m ár a száj- 
üregben, illetve gara tban  telepedik le s o tt alkalm as ta la jra  ta lá lván , 
vígan tovább fejlődnek.

A szájnyílás volt a képen az a kapu, am elyen á t a legtöbb fertőző 
betegség belénk sétál. Nem csak a különféle száj- és to rokbajokat sze
rezhetjük  meg ezen az úton, hanem , m in t azt a legújabb orvosi vizsgá
latok m egállapíto tták , az oly gyakran  fellépő influenza, tífu sz  és tüdő- 
vész, sőt még a nyakszirtm erevedés és vakbélgyuladás első tü n e te i is 
m ind a száj, g ara t, vagy légcsőben lépnek fel.

M indezeknek ki lehetünk  téve mi is, ha kellő óvatossággal nem 
já ru n k  el a fonetizálásnál. Sőt kétszeres gondot kell fo rd ítan i az óvó- 
intézkedések m egtételénél, m ert a növendékeinkkel való foglalkozás fo
kozottabb erők ife jtést igényel, te h á t ham arább bekövetkező kim erüléssel 
is já r. A ki m erü lt szervezet pedig, m in t tu d ju k , fogékonyabb a kü lö n 
féle betegségek irán t,

De legyen bár im m unis a szervezetünk m indenféle ragályos be
tegséggel szemben, veszedelmessé v á lha tik  esetleges nem törődöm ségünk 
azáltal, hogy könnyen terjesztő i lehetünk  e betegségeknek és elsősorban 
hozzánktartozóinak az egészségét veszélyeztetjük akkor, am ikor az isko
lából hazaérkezve, gyerm ekeinkkel gondatlanul végig csókolta tjuk  a 
kezünket, arcu n k at s mi is osztogatjuk  az in fectiós csókokat nekik.

Azonban nem csak mi inficiálódhatunk az iskolában. M egfordítva 
is á llhat a dolog, m ert mi sem vagyunk m indnyá jan  makkegészségesek 
s mi is v ihe tjük  valam elyes bajnak  a cs írá it hazulról, vagy m áshonnan 
az iskolába. Az óvintézkedéseket te h á t kölcsönös érdekből kell végre
h a jta n i s ezek nézetem szerin t a következők:

1. M inden osztályban legyen egy te ljes felszereléssel e llá to tt 
mosdóasztal. A ta n ítá s  befejeztével ne csak a kezünket, hanem  az a rc u n 
kat is mossuk meg lehetőleg fe rtő tlen ítő  szappannal. A ján latos kaucsuk- 
gallért és kézelőt v iselni, hogy óra u tán  azokat is lem oshassuk.

2. H ogy a növendékekkel való közvetlen érintkezésnél ru h án k a t 
valamelyes in fectió tó l m egóvhassuk, kívánatos, hogy ta n ítá s  közben egy 
térden  jóval alul érő, szürke vászonból készült úgynevezett m unkakabá
to t v iseljünk, mely időről-időre kimosandó. L áttam  eddig is itt-őrt ilyen t 
viselni, de azt inkább ruhavédelm i, m in t egészségi szempontból hasz
nálták.

3. H ogy a gyerm ek lehelete, vagy a hangképzéssel és kapcsolással 
járó  esetleges nyálfröccsenések ne egyenesen az a rcu n k a t érje, üvgla- 
lapon át fonetizáljunk  csak.

Terveztem  a tükö rre l kapcsolatban egy fonetizáló asztalkát, illetve
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állványt, m elyet egyesületünk választm ányának 1912. márc. 31-én Vácon 
ta r to tt  gyűlésén m u ta ttam  be s m elyet az azon m egjelen t k a rtá rsak  
m ind m egfelelőnek ta lá ltak .

Lássuk először az állványt! Első te k in te tre  ko tta ta rtóhoz hason
lít. Az állvány te te jén  elhelyezett kettős k ere t egyikébe tisz ta  üveglap, 
a másikába pedig tükörlap  van bevágva. A tü k ö r szükség szerin t kiem el
hető, vagy ú jra  betaszítható, aszerin t, am in t az á llvány t a hangok kép
zésére, a hangképek összehasonlítására, vagy az egyes hangok és h an g 
kapcsok begyakorlására ak a rju k  használni. A bcszédszervek beá llításá
nál s a hangok képzésénél a tü k rö t használjuk , am ely ilyenkor a k e re t
ben van elhelyezve. A hangok és hangkapcsok gyakorlásánál a tü k rö t 
kihúzzuk s elő ttünk  van a tisz ta  üveglap, m elyen á t kedvünk szerin t 
fonetizálhatunk  m inden kellem etlenség és veszély nélkül, m ert az üveg
lap m inden t felfog.

A keret az állványoszlop felső végén alkalm azott foglalóba illesz
kedik, melybe egy csapos szeggel van erősítve. H a  a szeget kihúzzuk, 
a keret m indenestől levehető s a szekrénybe zárható. T an ításon  kívül 
teh á t baj nem érheti. A foglaló alul egy hosszú, hengeres csapban vég
ződik, mely mélyen lenyú lik  az oszlop megfelelő üregébe, úgy, hogy 
az oszlop oldalán alkalm azott csavarra l a keretbe fog la lt tükö r, illetve 
üveglap tan ítv án y ain k  nagysága szerin t alacsonyabbra, vagy m agasabbra 
állítható.

A fonetizáló asztalka annyiban  különbözik az állványtól, hogy 
a kettős keret nem  oszlopon, hanem  asztalkán nyugszik s onnan levéve, 
az asztalka fiókjába zárható. Az asztalka fiókjában 15 rekesz van a nö
vendékek nyelvesontocskáinak külön-külön való elhelyezésére s 1 a 
tükör, illetve üveglap le törlésére szolgáló rongy, illetve szivacs, ta rtá sá ra .

TTgy az állvány, m in t az asztalkának sokszorosító jo g á t egyesü
letünknek  engedtem  át, m ely azokat az alábbi feltéte lekkel szállítja :

1 drb állvány kem ényfából (tölgy-, bükk- vagy kö rte fa) 32 K 
(10 drb 300 K ) ; 1 drb állvány fenyőfából, olajfestéssel, v. b a rn á ra  p á 
colva 27 K  (10 drb 240 K ) ; 1 drb asztalka kem ényfából 54 K  (10 drb 
490 K ) ; 1 drb asztalka fenyőfából 42 K  (10 drb 360 K ). A m egrende
lések egyesületünk pénztárosához küldendők és oda fizetendők.

A- vasú ti szállítási d íja t  és a csom agolást u tán v é tte l a m egren
delő fizeti; ez utóbbi önköltségi áron szám itta tik  és a küldem ény é rté 
kének 4— 5% -ánál több nem  lehet.

(Kolozsvár.) N agy Péter.

A siketnémák váci intézetének növendékei a pécsi 
kerületi tornaversenyen.

Oktatásügyünk egy lépéssel ismét előbbre haladt. Eddigelé 
oktatásügyünk történelmében magában áló esemény vitte azt 
előbbre. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr f. évi 
45540. számú rendeletével megengedte ugyanis, hogy a siketnémák 
váci kir. orsz. intézete is részt vehessen az idei ifjúsági tornaverse
nyen. És a váci intézet 16 növendéke június 7-én és 8-án együtt
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versenyzett Pécsett a középfokú intézetek tanulóival, mely szereplé
sével nemcsak a váci intézetre, hanem egész oktatásügyünkre dicső
séget szerzett. Bizonyságot tett oktatásügyünk fejlettségéről, intéz
ményünk különleges voltáról és arról, hogy mi, fogyatékos növen
dékeinket valóban vissza tudjuk adni a társadalomnak, kik képzé
sük alapján bele tudnak illeszkedni az épérzéküek társadalmába, 
s akik a hazának nem ke’gyelemkenyéren eltartott emberei, hanem 
hasznos, értékes polgárai lesznek.

A váci intézet kék inges, piros öves és fehér nadrágos, majd
nem egyenlő magasságú növendékekből álló csapata, a versenyen 
általános érdeklődés tárgya volt. Az egész város, az összes diákság 
róluk és velük beszélt. Maga a székesfehérvári kir. tankerületi fő- 
igazgatóság is melegen érdeklődött szereplésük iránt és a versenyen 
való résztvételüket — a hazai kultúra fejlődésére való tekintettel — 
üdvös dolognak minősítette.

A versenyző növendékek részt vettek a súlydobásban, a közös 
szabadgyakorlatokban és a korláton csapattornázást mutattak be.

Mind a három számban derekasan megállták helyüket. A súly
dobásban Drágán János VII. o. tanuló bronz-érmet nyert.

A közös szabadgyakorlatokat a többi 2000 tanulóval együtt 
— harangjelzésre — hibátlanúl végezték. Ennek magyarázata az, 
hogy igen jó helyütt voltak. A középső oszlop közepén állottak. 
Előttük állt a gyöngyösi főgyimnasium 63 tanulóval, mögöttük pe
dig az újvidéki kir. kath. főgymnasium 31 tanulóval. Helyükről 
pompásan láttak a vezénylő emelvényre. Jól látták mindig, mikor 
ütődik a harang szíve az oldalához, s így a gyakorlatokat harang
jelzésre is halló társaikkal egyidőben végezhették. Dacára tehát fo
gyatékosságuknak, nem zavarták meg a közös gyakorlatok össz- 
hangzatos festői képét, sőt szabatos mozgásaikkal csak emelték azt.

A közös szabadgyakorlatok után csapattornázás következett. 
Az egyes intézetek bot-, buzogány- és szabadon választott szabad- 
gyakorlatokat végeztek; a legtöbb intézet azonban korláton szerepel
tette növendékeit. A váci intézet növendékei is korláton tornáztak. 
És dacára annak, hogy tíznél több intézet mutatott be korláton 
csapattornázást ugyanazon időben, a versenybíróság, a közönség és 
a diákság figyelme mégis a váci siketnéma-intézet növendékeinek 
tornázása felé irányúit. Szabatosan végzett mutatós gyakorlataik 
lekötötték az ottlevők figyelmét. Minden egyes gyakorlat után a 
közönség lelkes éljenzésben és zajos tapsviharban tört ki. Magas- 
rangú tisztek és a versenybíróság sok előkelő tagja gyűlt egyhamar 
a siketnémák csapata köré, kik elhalmozták dicséretükkel az ügyes 
siketnéma-növendékeket. Gróf Zichy Gyula pécsi püspök úr Öméltó
sága, is sokat gyönyörködött tornázásukban. Megelégedésének és el
ragadtatásának kifejezést is adott. Ott a hely színén, még a növen
dékek tornázása közben egy őrnagyot küldött Záborszky Árpád ta
nárhoz azzal a megbízással, hogy Öméltósága a püspök úr nevében 
a váci siketnéma-intézetnek — a formázásban is elért kiváló eredmé
nyéért !— elismerését fejezze ki. A szercornázás végeztével a kisded 
csapat — a többi diák közé — különítményébe vonult vissza.
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Ezernyi diák lelkes éljenzése, sapkalengetése fogadta itt, az intéz
ményünkre hírt és dicsőséget szerző siketnéma-növendékeket.

A tanulók kiváló tornázásáért a versenyhiróság a siket né nák 
váci kir. orsz. intézetét ,,Elismerő-oklevél“-lel tüntette ki.

Mondassák köszönet és elismerés valamennyiünk részéről Zá- 
borszky Árpád kartársunknak azért, hogy a siketnémák pécsi sze
replésével — mely az ő évek óta tartó lelkes, tervszerű munkájának 
az eredménye — oly erkölcsi tőkét teremtett, mely az egész magyar 
siketnéma-oktatásügynek fog gyümölcsözni.

Küzdelem a létért.
— Az izr. siketnémák orsz. intézete tanárainak helyzete. —

Néh. Fochs A ntal, akinek 400.000 f r tn y i  hagyom ányából az izr. 
siketném ák orsz. in tézete lé tesü lt, B udapesten  1874. márc. 18-án kelt 
végrendeletében (19. §. b) úgy in tézkedett, hogy ez in téze t egyedüli 
alap ító jának  örök időkre a pesti izr. hitközség tek intendő. Em e jogálla
potnak fo lyom ányaként a hitközség elöljárósága évi je lentéseiben —  
egyebek között —  részletesen beszámol az izr. siketném ák orsz. in té 
zetéről is. A legújabb jelentés, m elynek a siketném ák in tézetére vonat
kozó része ezú tta l sok m indenről szám ot ad, egy nagy hiányosságával 
vonja m agára figyelm ünket. M egállap ítha tjuk  e jelentésből, hogy am i
dőn az in tézet vezérlőbizottsága t—- a pedagógiai bizottsággal egyetértő- 
leg >—  m inden t elkövet, hogy az in tézet berendezése, felszerelése a kor 
követelm ényeinek m egfeleljen: ugyanakkor azoknak ügyében, akik az 
in tézet m odern eszközeibe lelket, élete t adni h iv a to ttak  —  a legkevésbbé 
sem buzgólkodik.

P edig  ezt illetőleg is volna ám tennivaló, sőt fe le tte  tágas az a 
tér, mely cselekvésre kínálkozik!

Szabályozásra vár k a rtá rsa in k  benlakási ügyé. A tan áro k  ben- 
lakási dolgának teljesen  rendezetlen volta okozza azt a nagym érvű sze
mélyi változást, mely az in tézetben s az ok ta tás rovására —  ta 
pasztalható. •;

Eoehs A ntal, a b. e. hagyományozó, végrendeletében ha tározo ttan  
kifejezte azt a k ívánságát, hogy az in tézet más hasonló célú in tézet 
m in tá já ra  szerveztessék. E nnek  dacára az in tézet ta n á ra i m áig is 28 
ó rát ta n ítan ak  (az óratöbbleti d íjnak  gyakorlatból való ism erete nélkül) 
és a benlakók ezenfelül 15 óra felügyeletet te ljesítenek  —  hetenk in t.

H asonlóképen rendezetlen a fizetés és lakáspénz ügye is.
Ezek az állapotok annyival inkább sajnálatosak  —  és így távolról 

nézve a dolgot, te ljesen  érthe te tlenek  is —  m ert, am in t az „Izr. T anügy i 
É rtesítő “ f. é. 6. száma h írü l ad ja : a pesti izr. hitközség m ost rendezte 
ta n ító i személyzetének a fizetését. Ez az új fizetési szabályzat (1912. 
jan . 1-étől) m egállap ítja  az elemi-, polgári- és középiskolai k a rtá rsak  
fizetését, lakbérét, korpótlékát, óratöbbleti d íjá t és kötelező óraszám át. 
A szabályzatnak az óraszám okra vonatkozó —  m inden tek in te tben  ú t 
törő  —  része így szól:
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K ötelező  óraszám.
S zo lg á la ti év Elem i isk . P o lg á r i isk . S z o lg á la ti év K özép isko la

1— 2 5 2 4 2 0 1 - 2 0 18
2 6 — 3 0 2 0 18 2 0 - 2 5 16
3 1 — 3 5 18 16 2 6 - 3 0 14
3 6 — 4 0 16 14 3 1  — 12

A hitközség elöljárósága a W echselm ann Ignác-féle  vakok intézetének 
alapításakor k im ondotta, hogy ez in tézetnek  ta n á ra i a po lgári isko
láinkkal b írá lta tn ak  él: az ú j fizetési szabályzat m egalkotásénál te h á t 
csak az izr. siketném ák orsz. intézetének ta n á ra it  hagy ták  figyelmen 
kívül.

Épen most egy éve is k ife jeztük  azt a vélem ényünket, hogy az izr. 
siketném ák intézetében működő k artá rsa in k  helyzetének jav ítá sá t, az 
in tézetbeli rendezetlen dolgoknak szabályozását elsősorban ügyünk  é r
deke követeli, parancsolja. R em éljük, hogy ez az állapot m ár nem  ta r t  
sokáig! H isszük, hogy az állam hatalom nak ham arosan alkalm a lesz e 
sokféle baj orvoslására. Ebben a h itben  és rem ényben b iz to sítjuk  k a r
tá rsa in k a t a velük való együttérzésről. K .

PEDAGÓGIAI MEGFIGYELÉSEK.

Jutalm azás és büntetés.*) Ú gy tapasz taltam , hogy a hanyag, rossz 
m agaviseletű tan u ló t a rá n y ta la n u l gyakrabban b ü n te tjü k , m intsem  a 
jó tan u ló t m egjutalm aznók. P ed ig  >— úgy vélem —  a ju ta lm azás helyes 
alkalm azása sok tek in te tben  fontosabb, nevelői h atása  mélyebb és nem e
sebb, m in t a büntetésé. K ülönösen a sok büntetés nem  alkalm as egy 
egész osztály növendékeinek a le lkü le té t jó irányba te re ln i és őket ne
mes versengésre ösztökélni. A helyesen alkalm azott ju ta lm azás azon
ban erre  igenis alkalm as. A ju ta lm azással a gyerm ek m u n k á já t m éltá
nyolva lá tja , az elism erés öröm et szerez neki, önérzetét nem esíti és am i 
nagyon fontos: tanu ló társa iban  vágyat ébreszt hasonló ju ta lm ak  m eg
szerzésére. M ert igazság az, hogy: becsületes m unkájának  gyüm ölcsét 
élvezni m inden ember kívánja.

A siketném ák ok ta tásánál az okszerű ju ta lm azásnak  igen nagy 
szerepet kellene já tszan ia ; em berek ők is —  legtöbbször a h iúságnak  
nem  kis fokával —  s ebbeli tu la jd o n ság u k at haszonnal kellene k iaknázni 
és jav u k ra  értékesíten i; a beszéd m eg tanu lásá t pedig  h a tározo ttan  meg- 
könnyíthetnők és m egkedveltethetnők.

Ju ta lm a zn i sokféleképen lehet. E zú tta l egy m ódjára szeretném  
rá te re ln i a figyelmet. H a  a gyerm ek jól tu d ta  a leckéjét, egy cédulára 
ezt írom : „Te ma jól tu d ta d  a leckédet.“ V agy „Szeretlek, m ert szor
galm as fiú vagy.“ „Te derék leány vagy, m ert jó l m eg tanu ltad  a lec
két.“ „Te pom pásan számolsz.“ stb.

H a  a gyerm ek a ta n ítá s  a la tt figyelmével, jó m agaviseletével tű n t

) Hasonló megfigyelések feljegyzését, beküldését kérem kartársaimtól. A szerk.
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ki, ezeket írom : „ Jó  gyerm ek vagy, m ert ma szépen viselkedtél.“ „A jó 
gyerm eket m indenki szereti.“ „Te jó gyerm ek vagy, azért szeretlek .“ stb.

A cédulát term észetesen a növendék kap ja  ju ta lm u l.
Effélét sokat lehet írn i a növendékről, m indenféle vonatkozásban. 

H a alsóbb (II .,  I I I . )  osztályú gyerm eknek szól a dicséret, zárójelbe írh a 
tom  az önönm agára v iszonyíto tt m ondato t is.

Az ily fa jta  ju ta lm azásnak  is term észetesen m ódjával kell tö r té n 
nie, nem  szabad nyakra-főre dícsérgetni. A gyerm eknek ily eljárással 
nemes öröm et szerzünk, önérzetét és m unkakedvét fokozzuk, a beszéd- 
tudásának  is használunk vele, vagyis: tan ítv a  jutalm azzuk.

Á llíthatom , hogy m indegyik gyerm ek igyekszik ily  cédulákat k i
érdem elni. A.

VEGYESEK.
L ap u n k  8. száma a 9-lcel eg y ü tt szept. 1-én fog m egjelenni.
Gyászrovat. Firczále Gyula dr.. m unkácsi püspök, v. b. t. t., ju n , 

hó 1-én U ngvárt m eghalt. A nem esszívű főpap e lh u n y tá t fá jla lja  első
sorban egyházm egyéje és szülő-, nevelő szűkebb hazája, Ungm egye, de 
fá jla lju k  mi is, m ert a sn .-oktatásügynek jóakaró m egértője vo lt ő. A 
siketném ák ungvári intézetének igazgató-tanácsa társe lnökét, az in té 
zet egyik alap ítványtevőjét vesztette el benne. Tem etésén (jun . 4.) az 
ungvári in tézet ta n á r i k ara  te s tü le tileg  vett részt.

V issi János váci k a rtá rsu n k  édesanyja ju n . 4-én Lövőn m eghalt,
—  M edgyesi P é te r volt tan ító  —  M edgyesi János k a rtá rsu n k  édesaty ja
—  jun . 5-én életének 77. évében Hódm ezővásárhelyen elhunyt. —  
Mlirűcó E rzsébet ny. tan ítónő  —  M linkó Is tv án  k artá rsu n k  testvére  —  
jun . 8-án életének 45. évében Vácon m eghalt, M ayer A ndrás váci k a r
tá rsu n k  10 hónapos kislánya, Klárilea ju n . 18-án m eghalt. Ny. b.

Ausztriában egyesület alakult,, hogy összeírja a ta n ítá s i koron 
alu l levő sném ákat, szám ukra óvodákat állítson, szüleiknek pedig  ta n á 
csot és szükség esetén anyagi tám ogatást adjon.

Fáklya Károly, a sném ák ungvári intézetének ta n á ra , eljegyezte  
Mihalleovich I ré n t, M ihalkovich József ügyvéd leányát U ngvárt.

Szünidei nomádéletre keres tá rsa k a t a kollégák között dr. B ih a ri 
K ároly. E lindu lás U ngvárról a közgyűlés befejezése u tán . Je len tkezn i 
levélben jún iu s 26-ig lehet az egyesület titk á rán á l.

Beküldött könyv. G. F erreri: II  sordom uto e la  sua educazione. 
Volume I I .  (D idattica .) Seconda edizione in te ram en te  r ifa tta .  (A si
ketném a és a nevelése. I I .  kötet. D idaktika. M ásodik te ljesen  átdolgo
zo tt kiadás.) —  1912. D itta  G. B. P arav ia  e Comp. (E ig li di I . V ig lia rd i 
P arav ia ) L ibrai, E d ito ri, Torino, Roma, M ilano, F irenze, N apoli.

Pótlás. L apunk  6. számából tévedésből k im arad t, hogy Scháffer 
K ároly  tem etésén —  a sném ák bpesti áll. in tézete ta n á r i .testü letének  
képviseletében —  dr. B ih ari K áro ly  és Sim on József k a rtá rsa in k  is 
resztvettek.
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Tanulm ányi kiránduláson voltak Bsidapesten a sném ák szegedi 
intézetének V— V II I .  osztályos növendékei jun . 14— 17-én. I t t  em lít
jü k  meg, hogy a székes-főváros tanácsa  a M agyar T an ítók  T u ris ta  Egye
sületének kérésére egyelőre két iskolában 50— 50 ágygyal diákszállót 
rendezett be a fővárosba ránduló  tanulók  és k ísérőik szám ára. Az ingye
nes szállás a főváros tanácsátó l kérendő. (1 K -ás bélyeg'.) —  A M. T. 
T. E . nem csak a tu ris ta ság g a l foglalkozik, de hazafias, k u ltu rá lis  cé
lokért is m unkálkodik. M éltó a tám ogatásra!

Az „Állami Tisztviselők Z sebnaptáráénak 111. évfolyam a  
(1913-ra) a f. év derekán fog m egjelenni. E hasznos, p rak tik u s  és cél
szerű ú tm utató-tá jékozta tó  kézikönyv ta rta lm ábó l közöljük a következő
ket: N ap tá ri rész. B élyegilleték táblázat. K ü lfö ld i pénznem ek. É rem 
pénzeink súlya, ötvözete és zsákolása. P ap irpénzeink  m éretei és érvé
nyessége. Törvénykezési szünnapok. P o sta-táv ird a  szabályok, különös 
tek in te tte l a h ivatalos postai küldem ényekre. A különböző tisztv iselő i 
szakvizsgák vizsgabizottságai ta g ja in ak  névsora. H ivatalos eskü. Á llam i 
tisztviselők adómentessége. Á llam i alkalm azottak  jövedelm i adója. Táb
lázat az állam i tisztviselők, altisz tek  és szolgák állandó term észetű  ille t
m ényeiből levonandó állam i adóösszegekről. P o litik a i jogok gyakorlása. 
K inevezési jog. Á llam i tisztviselők fizetése, lakáspénze. P o sta-táv ird a  
tisztviselők fizetése és lakáspénze. A m. k ir. állam vasúti tisztviselők 
fizetése. A várm egyei tisztviselők fizetési osztályai. A ka tonai fizetés 
és lakáspénz. Az osztrák állam i tisztviselők fizetése. Az alsó-ausztriai 
tisztviselők fizetése. A cs. és k ir. udvari tisztviselők fizetése és lakás
pénze. Az osztrák állam vasúti tisztviselők fizetése. Bosznia és hercego
v inál tisztviselők illetm ényei. T áblázat az egy évi fizetés vagy nyugdíj 
összegének első és a következő hónapokra eső részleteiről. Családi pó t
lék. Term észetbeni illetm ények. A közigazgatási bíróság igénybevétele. 
V égrehajtási eljárás. A lapok, alapítványok és ösztöndíjak tisztviselők, 
ezek özvegyei, gyerm ekei és árvái részére. A tisztviselők büntető jogi 
és fegyelm i felelőssége. Szabadságidő az állam i szolgálatban. V asá r
napi m unkaszünet. A legfelsőbb kézjegy. T isztviselői h ite linézetek  (h i
vatalos órák, a kölcsönök m ily feltéte lek  a la tt és hány %-os kam atra  
ada tnak). T isztviselői kölcsönök törlesztési részletei. V asú ti és hajó
zási kedvezmények a m. k ir. állam vasútakon, a cs. és k ir. szab. déli- 
vasúton, a zágráb-sam obori hely iérdekű vasúton, az első cs. és k ir. szab. 
D unagőzhajőzási T ársaság kedvezménye, az A dria  m. k ir. tengerhajózási 
tá rsaság  kedvezményei, a szamosvölgyi vasút kedvezm ényei. A m. k ir. 
állam vasútak ú j szeméy-díjszabása. Fürdőkedvezm ények. B iztosítékul 
és bánatpénzül elfogadható é rtékpap írok  jegyzéke. In te rn á tu so k , kon- 
viktusok, középiskolák és tan in téze tek  a vidéken. 1867. óta a lko to tt fon
tosabb törvények. Az állam i tisztviselők létszám a és esetleg az új ny u g 
díj-törvény. •—  Egy példány ára díszes kötéssel 3 korona. Tíz pld. u tán  
1 tiszteletpéldány. A m egrendelés —  a nyom atandó példányok száma 
irá n t való tá jékozta tás céljából —  m inél előbb beküldendő; az előfizetési 
összeg pedig  legkésőbb f. övi október hő 5-ig okvetlenül beküldendő; 
a zsebnaptár u tánvétte l nem rendelhető  meg. C í m C sikvári Jakó, M á
tyásföld (P est megye.)


