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Olvasóinkhoz.
Mai számunkkal a kilenczedik évfolyamot, zárjuk le.
Azt hiszsziik joggal mondhatjuk el azt, hogy kitű

zött czélunkat mindig szem előtt tartottuk s közlemé
nyeink mindenkor egy czél szolgálatában állottak, a siket
némák ügyének előmozditására irányuló törekvés szolgála
tában.

Lehet, hogy törekvésünk és munkásságunk nem érte 
el azt a magaslatot, melyet elérni óhajtottunk, lehet, hogy 
nem minden olvasónk volt megelégedve azzal, a mit nyúj
tottunk, de a mikor birálja működésünket, jusson eszébe, 
hogy mi is csak emberek vagyunk, véges tudással s koránt
sem követeljük magunk részére a teljes tökéletességet.

Munkatársainknak, a kik oly szivesek voltak ben
nünket támogatni, ez úton is köszönetiinket fejezzük ki, 
azzal a kérelemmel, viseltessenek irántunk jövőben is 
azzal a jóakarattal és barátsággal, a melyet eddig tanú
sítottak, támogassák lapunkat továbbra is. Együttes mű
ködéssel sikerülni fog bizonyára olvasóinkat kielégíteni.

A viszontlátásra.
A  K a la u z  sz e r k e sz tő sé g e .
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M ilyen legyen  intézeteink berendezése  

nevelés tekintetében?
E lapok 7. és 9. számában, gyanítom a szerkesztő 

tollából, figyelemre méltó czikk jelent meg „Nevelési rend
szerünk“ czim alatt. Erre a czikkre kívánnék néhány meg
jegyzést tenni, mintegy kiegészítéséül azoknak, a miket 
benne jóknak és helyeseknek tapasztaltam.

A czikk iró mindenekelőtt leírja a mostani nevelési 
rendszert, kikapva egy-egy példát illusztrálásául annak, 
hogy mennyiben nem tartja megfelelőnek a mostani eljá
rást s különösen a testi és erkölcsi nevelést illetőleg ajánlja a 
rendszer olyatén átalakítását, hogy az intézetek családos 
rendszerű beosztást nyerjenek s ezen családok fejeiül idő
sebb, nős tanítók alkalmaztassanak.

Az értelmi nevelésre nézve a lapok régebbi czikkeire 
történik hivatkozás.

Általánosságban véve helyeslem a czikk intentióit s 
hozzá teszem, hogy magam is czélszeriibbnek tartom a 
kisebb gyermekek számára az internatusos nevelést s 
elismerem, hogy az idősebbek részére jobb volna, ha az 
intézet zárt és egyoldalú falai közül az életnek megfele
lőbb helyzetbe jutnának, egyes családokhoz helyeztetvén 
el, mert igy a való élettel jobban megismerkedhethetné- 
nek. Nekem csak egy aggályom van. Az, hogy p. o. egy 
megyében létesül 2— 3 kicsiny internatus, vájjon az a 
megye hajlandó lesz-e még egy újabb 4-ik iskolát is léte
síteni ? Hiszen még az is kérdéses, hogy azt a kisebb 
intézetet is felállítanák-e a megyék? (Bizonyára nem., 
hacsak erre a törvény által nem kényszerittetnek. Szerk.)

Én azt hiszem, hogy megelégedhetnénk mi annyival, 
hogy a megyék egyelőre egy intézetet létesítsenek, és 
ezt úgy szervezzék, hogy a kisebb gyermekek számára 
internatus, a nagyobb gyermekek számára már t. i. akkor, 
a mikor a 4-ik vagy 5-dik osztályt elvégezték, externa- 
tus berendezésű legyen. így kevesebb költséggel lehetne 
elérni a czélt és talán épp oly szép eredményeket tud
nánk elérni, mint amúgy.

Igaz, hogy ezt nem tarthatom olyan nagyon lénye



ges kérdésnek. Azt hiszem, hogy a jó externatus éppen 
olyan jól megfelel, mint a jó internatus, a fődolog az, 
hogy kellőleg legyen szervezve egyik is, másik is.

Én magam sem vagyok barátja a nagy intézetek
nek. Még az externatusnak hagyján, de internátusbán nem 
szeretnék több gyermeket tudni 40— 50-nél, Az externa- 
tusra nézve mindegy volna, ha 200, vagy még több növen
déke is volna, csak kellő számú osztályok álljanak rendel
kezésre s legyen elég tanerő, de az internátusbán, ha csak 
kaszárnyaszerü nevelést nem akarunk adni a növendékek
nek, a mit mindenütt elitéinek, a nagy számot nem merném 
ajánlani.

Czikkirónak azt a nézetét is osztom, hogy a gyer
mekeket ne foglaljuk el olyan házi munkával, melynek 
rájuk nézve semmi gyakorlati haszna nincs. De azt se 
szeretném, ha urakat nevelnénk belőlük. Igenis szokjanak 
a gyermekek a munkához, de válogassuk meg a nekik 
valót. A kicsiny gyermektől ne kivánjuk, hogy seperjen, de 
azt megkívánhatjuk, hogy asztalt, vagy széket letörüljön.

Nem tartom  azonban helyesnek azt a szokást, hogy 
p. o. a gyermekeknek csak egy-egy csapata végez mun
kát, mig a többi tétlen ez idő alatt, ügy kell beosztani 
a munkát, hogy minden gyermek minden nap dolgozzék, 
így  egyre kevesebb ju t s nem érzi egyik sem, bárha csak 
rövid időre is, hogy nagyobb úr társánál. Azután meg 
a tanulási időben együtt vannak mindig, a dolog időben 
is foglalkozzék mindegyik s ne juthasson egyiknek sem 
eszébe, hogy játszszék, mert ezzel a munkás gyermeket 
csábítja arra, hogy abba hagyva m unkáját ő is a játszók 
közé keveredjen.

Általában az idő beosztásnak olyannak kell lenni, 
hogy megszabott időben mindenki egyforma foglalkozást 
űzzön.

E zt a beosztást is csak családi rendszerű intéze
tekben lehet helyesen követni, nagyobb intézetben a fel
ügyelő személyzet sokasága mellett is előfordulhat, hogy 
egyik másik lustálkodik s mással végezteti el munkáját.

A testi nevelést illetőleg talán  nem állunk olyan 
rosszul, mint czikkiró mondja.
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Igaz, hogy sok intézetben nagyon szaporítják a 
tanórák számát, azért még sem történik ez a gyermek rovására.

Szerintem is helyesebb volna, ha a gyermekek leg
feljebb 24 órát töltenének iskolában s még vagy 8 órát 
tanítójuk felügyelete alatt játszva és beszélve, de akkor 
le kellenék szállítani a tananyagot, általában kevesebbet 
kellenék kívánni növendékeinktől, vagy pedig, a mi még 
helyesebb lenne, a tanulási időt kellenék meghosszabitani.

A tanulási idő meghosszabitásával már a külföldön 
és kezdenek megbarátkozni.

Nem óhajtom ugyan, hogy mi a külföldet majmoljuk, 
de sok helyes berendezést lehetne nálunk is meghonosítani, 
a mit a szükség reánk parancsol.

Igaz, p. o. a tanulási időt illetőleg, hogy még Német
országban is van intézet, mely 4 éves tanfolyamit, de ezt 
még azok sem tartják jónak, a kik ilyen intézetben működ
nek, ezekkel szemben pedig vannak intézetek, a hol a 
tanfolyam 8— 10 éves.

Az intézetekben az értelmi nevelésnek kell u ral
kodni a testi és erkölcsi nevelés felett. Mi első sorban 
is a megélhetési eszközök megszerzésére akarjuk képe
síteni a gyermeket. Nem akarom azt állítani, hogy azért 
a testi nevelést el kell hanyagolni s az erkölcsit talán 
ignorálni, hanem a fősúlyt mégis az értelmi nevelésre 
kell fektetnünk.

Ez okból szeretném és óhajtanám, hogy eltekintve 
a külső berendezéstől — nem vitatva az internatus előnyeit 
és hátrányait, nem keresve az externatus nehézségeit —  
intézeteink úgy legyenek szervezve, hogy a lehető legmaga
sabb fokú értelmi nevelést nyújthassanak s e végből 
szükségesnek tartanám, hogy a következő intézkedések 
tétessenek.

a) csak olyan intézet ruháztassék fel nyilvánossági 
joggal, melynek legalább 8 osztálya van nyolcz éves 
tanfolyammal s legalább 8 tanítóval;

b) dolgoztasson ki a vallás és közoktatásügyi m. k. Minis- 
terium az összes intézetekre nézve kötelező tantervet, mely :

1. Az ismeret kört, mit a siketnémának tudnia kell, 
m eghatározza;
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2. mely megállapítsa a minimumát az ismeret anyag
nak, a mit minden körből végezni kell.

Hiszem azt, hogy ha a szervezés e két szükséges 
kellékre nézve keresztül vitetik, úgy nagy lépést tettünk 
növendékeink értelmi nevelésének érdekében.

— 133 —

A  II. orsz. egyetemes tanügyi kongresszus 
emberbaráti szakosztálya.

A szakosztályban, a mely helyesebben úgy alakulhatott volna 
meg, hogy minden külön érdeket képviselő csoport külön tanács
kozzék, együttesen tárgyaltak az árva- és szeretetházi tanítók 
a siketnéma-tanítók, a vakok és hülyék tanítóival július 4-én 
délután és folytatólagosan julius 7-én délután. Bennünket 
közelebbről csak a siketnémákra vonatkozó rész érdekel s csak 
ezzel fogunk foglalkozni. Az előadói javaslatot Roboz József 
terjesztette elő még 4-én délután, a mikor is levették azt a 
napirendről s a folytatólagos tárgyalást 7-ére tűzték ki.

Az előadói javaslat a következő volt:
Hazánkban (Horvát-Szlavonországot nem számítva) az 

1890-iki népszámlálás adatai szerint a siketnémák száma 16,073, 
a vakoké 15,430, a hülyéké és gyengeelméjüeké 15,908, mig a 
dadogok és hebegők száma megbízható számítás alapján 60,000-re 
tehető. A gyengébb tehetségüekre vonatkozó statisztikánk még 
nincs. A fogyatékos érzékiiek és szelleműek ily ijesztően nagy 
száma mellett azonban elenyészően csekély az ily szerencsétle
nek nevelése és oktatása czéljából fennálló intézetek száma. A 
siketnémák számára ez idő szerint ugyanis az országban hét 
intézetünk és iskolánk van, melyekben összesen legfeljebb 
380—400 növendék helyezhető el; mig ellenben az egyetlen 
budapesti vakok intézete csak 100, és a hülyék és gyengeelmé- 
jüek államosítás küszöbén álló intézete egyelőre 50 növendéket 
fogadhat be. Gyengébb tehetségű gyermekek számára intézetünk 
vagy iskolánk nincs is még. A dadogok és hebegők oktatásával 
szintén csak a legújabb időben foglalkoznak egyesek.

Ily szomorú viszonyok között méltán képezheti nemcsak a 
szakembereknek, de minden paedagogus és szülő érdeklődésének 
tárgyát azon kérdés, hogy:

1. miképen teremtsük elő azon tetemes összegeket, melye
ket a fogyatékos érzékű és szellemű gyermekek számára fel
állítandó kellő számú intézetek igényelnek ?



2. Hogyan szervezzük legezélszerűbben a siketnémák, vakok, 
hülyék és gyengeelméjüek, gyengébb tehetségnek, dadogok és 
hebegők oktatásügyét ?

ad 1. a) Az állam a siketnémák váczi, a vakok budapesti 
és a hülyék és gyengeelméjüek budapesti intézeteit mintainté
zetekként szervezvén és tartván fenn, feladatát képezi még az 
emberbaráti tanintézetek számára tanerőket képezni és azok 
számára állami alkalmazást biztosítani.

b) A törvényhatóságoknak, az egyháznak és a társada
lomnak feladata pedig az volna, hogy alapítványokból, hagyo
mányokból és adományokból létesítsenek és tartsanak fenn 
kellő számú intézeteket.

ad 2. a) A siketnémák intézeteit rendkívül megdrágítja az 
internatus, a nélkül, hogy erre szükség volna. A sikeres oktatás 
érdekében továbbá nem szabad, hogy 80—100 növendéknél 
több növendéke legyen egy-egy intézetnek. Miért is a siketné
mák számára vidékenként vagy megyénként 40—48 növendéket 
befogadó iskolákat, kellene felállítani, a hol a siketnémák 8 év 
alatt lényegében ugyanazon ösmereteket sajátítanák el, melye
ket az épérzékü gyermekek az elemi népiskolában 6 év alatt 
elsajátítnak. Az a rendszer, mely szerint a tanítóképző-intéze
tekkel gyakorló-iskolák kapcsoltatnak össze siketnémák számára, 
túlhaladott álláspontot képez.

A javaslathoz elsőnek Scherer István szólt.
Nem tartja megfelelőnek a javaslatot, nem pedig először 

azért, mert ellenmondások vannak benne s másodszor mert az 
általános és részletes kérdések összehalmozása zavarossá teszik. 
Az 1. a) és b) pont egymásnak ellentmondó mert, p. o. ha az 
állam tanítókat képez is, nincs biztosítva, hogy azokat elhelyez
hesse, miután kérdéses, hogy a törvényhatóságok állítanak-e 
fel kellő számban iskolákat. Megfordítva, ha vannak iskolák, 
nem biztos, hogy az állam fog-e képezni s fog-e elhelyezni 
annyi tanítót a mennyi szükséges. Ez az államra nézve sokkal 
nagyobb teher, semhogy reménység volna arra, hogy ezen a 
módon a siketnéma iskolák száma a szükséghez mérten szapo
rodni is fog.

Az iskolák és intézetek berendezése a növendékek számá
nak meghatározása a mellett, hogy páedagogiai tekintetben 
nem állhat meg, nem eléggé világos s már részletkérdést képez.

Ezen okokból nem fogadhatja el a határozati javaslatot. 
De nem fogadhatja el azért sem, mert egy fontos elvi szem
pontot teljesen ignorál. A javaslatának főhibája az, hogy a 
siketnémák tanítási ügyét nem tekinti az állam érdekének, 
tehát közügynek, hanem csak magán érdeknek. Hogy közérdek, 
azt az előadó javaslatának indokolásában, melyben a tanított 
siketnémák munkaképességére s hasznosságára utalt, maga is 
kifejezte. Ezt nemcsak hazai, ezt külföldi példák is bizonyítják.
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De ha nevelésük közérdek, akkor első sorban a tekintetben 
kell állást foglalnunk, hogy a tankötelezettség reájuk nézve 
kiterjesztessék. Ennélkül, a mint azt a külföld példája tanú
sítja, a társadalom nem sokra viszi. Bizonyítja még ezt p. o. 
az aradi iskola is, mely társadalmi alkotás s mely 10 év alatt 
egy lépést sem haladt előre.

A tankötelezettség az államra nézve akkora teher, a 
mekkorát áz állam belőle elvállalni akar. A törvény úgy intéz
kedhet, hogy a megyék kötelesek a területükön élő siketnémák 
tanításáról gondoskodni, mint az általános népoktatás tekinte
tében is intézkedett.

Az államnak az volna még a feladata, hogy az iskolák 
kellékeiről, tantervről, tankönyvről stb. gondoskodjék, mert ezt 
illetőleg valóban furcsa állapotok vaunak nálunk. A hány intézet, 
annyi berendezés, annyi tanterv, annyiféle tanításin ód s ennek 
az a hátránya is van, hogy a hatóság még csak nem is szólhat, 
mert nincs szabály, mely a minimális vagy maximalis követel
ményeket előírná. Végül a következő határozati javaslatot ter
jeszti elő :

Mondja ki a kongresszus, hogy a siketnémák nevelés- és 
oktatás ügyét közügynek tekinti s ennélfogva:

1. Szükségesnek tartja, hogy a siketnémák nevelés- és 
oktatásügye törvényhozásilag rendeztessék s ezekre nézve a 
betöltött 7-ik életévtől a 15-ig, a tankötelezettség kimondassék;

2. Szükségesnek tartja, hogy megfelelő állami tanítóképző- 
intézet létesittessék, megadatván egyeseknek és egyesületeknek, 
hatóságoknak, felekezeteknek is az a jog, hogy a törvény által 
meghatározott feltételek mellett ilynemű intézetet, valamint 
siketnémák számára is intézeteket és iskolákat létesíthessenek 
és tarthassanak fenn.

3. Szükségesnek tartja továbbá, hogy az iskola, vagy 
intézet kellékeinek és felszerelésének meghatározásáról, meg
felelő tanterv készítéséről és tankönyvek íratásáról az állam 
gondoskodjék.

Adler Simon magáévá teszi az előtte szóló határozati 
javaslatának első és második pontját, ez utóbbinál azonban 
kimondandónak tartja, hogy a szakvizsgát csak állami-bizottság 
előtt lehessen letenni. — Az előadói javaslat azon részét, mely 
az internatus és externatusról szól nem osztja. Az externatus 
temérdek veszélyei mellett, mint elgázolás stb. olcsóság tekin
tetében sem nagyon ajánló. A növendékek nem egy helyről 
valók s a vidékieket családoknál kell elhelyezni, már pedig a 
családoknál is ugyanannyiba kerül, sőt többe, mint az intéze
tekben, mert p. o. 200 írtért az intézetben teljes ellátást nyer
hetnek, mig jó családban ennyiért alig kapnak lakást és élel
mezést. De nem szeretné, hogy a kongresszus ilyen értelmű
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határozatot hozzon, hogy az externatus ajánlatosabb, mert ezt 
a közönség megtévesztésének tartja.

Frim Antal konstatálja, hogy az externált növendékek 
közül az ő intézetében sem elgázolás, sem más veszély nem 
fordult elő, sőt azt mondhatja, hogy növendékei sokkal óvato
sabbak, mint ő maga s az utczán meg őt figyelmeztetik, ha 
kocsi jön.

Éliás Jakab Schererrel szemben megjegyzi, hogy a társa
dalom külföldön igen is sokat tesz, majd az előadói javaslatra 
teszi azt a megjegyzést, hogy ő az iskolák berendezésének 
kérdésében nem látja helyesnek a növendékek számát 40—48-ban 
megállapítani, mert akkor olyan beosztást keltenék követni, 
hogy egyik évben páros, másikban páratlan számú osztályok 
legyenek. Ez a beosztás azonban nem helyes, csak abból a 
szempontból sem, hogy a gyengébb tehetségű és előmenetelü 
gyermeknek, vagy két évvel kellene hátramaradni, vagy pedig 
a felsőbb osztályba soroztaim, a mi a gyermekre, de a tanítás 
sikerére nézve is kész veszedelem.

Végül az előadó tesz megjegyzést az elhangzott kifogá
sokra nézve.

A szavazásnál a szakosztály elfogadta az előadói javas
latot, kiegészítve Scherer határozati javaslatának első pontjával.

Egy megjegyzést nem hallgathatunk el. Sokan hiányoztak 
kartársaink közül azok, kik tapasztalataik és képességeiknél 
fogva hivatva lettek volna a kérdés tisztázásához hozzájárulni. 
Ezt a körülményt csak sajnálni tudjuk. Mennyivel hatásosabb 
lett volna s mennyivel nagyobb súlya határozatainknak, ha az 
összes kartársakat összehozta volna az ügyszeretet, hogy ha 
minden tekintetet félre téve resztvettek volna a tanácskozás
ban őszintén és nyíltan kifejezést adva nézeteiknek.

Váljon megérjük-e mi azt valaha, hogy mindnyájan együtt 
tanácskozunk a reánk nézve, de különösen a siketnémákra 
nézve fontos kérdések felett ?!

Hazai intézeteink és iskoláink.
A király az emberbarát ti intézetek csarnokában.

Junius hó 18-án megtekintette 0 Felsége az „emberbaráti inté
zetek csarnokát, hol dr. Wlassics Gyula 0 Nagyméltósága 
Szathmáry' György ministeri tanácsos és György Aladár csoport
biztos fogadták. A bejárat előtt a Mária intézet 120 díszruhába 
öltözött növendéke állott sorfalat s benn az épületben szintén 
több árvaház növendéke volt fölállítva.



Legelőször Frimm Jakab hülyék intézetének kiállítását 
szemlélte meg, különösen érdeklődéssel nézte meg a térképet, 
a melyen a hülyék elterjedése megyénként van bemutatva.

A pesti izr. jótékony nőegyletnél bemutatták az egylet 
intézőit, kik közül Bischitz Dávidnét, mint régi ismerősét üd
vözölte s megemlítette, hogy az egyesület nagyszabású műkö
déséről, az árvaházról és népkonyháról is bír tudomással.

A vakok intézetét is nagy figyelmére méltatta. A minister 
bemutatta Pivár Ignácz igazgatót és dicsérettel emelte ki mű
ködését. A király érdeklődéssel nézte meg a gyermekek mun
káit. Sajnálattal értesült, hogy Magyarország 18000 vakja 
számára csak egy intézetünk van.

A szünidei gyermek telepnél gróf Teleky Géza v. b. t. t. 
elnök és Sturm Albert a íőadomáuygyűjtőt fogadták. Különösen 
a hegybányai telepet magyarázták meg. Érdeklődéssel tekin
tette meg a király a bábukat, a melyek a szünidei gyermek- 
telepre menő s onnan visszajövő gyermekek egészségi állapota 
közti különbséget frappáns módon teszik szemlélhetővé. E 
helyütt említette meg a minister úr, a ki általában sokat 
magyarázott, hogy az emberbaráti csarnok közadakozásból 
épült s hogy ebben az ügyben Szathmáry György ministeri 
tanácsos a legtöbbet buzgólkodott.

0 felsége bemutatta magának a Mária-egyesület és az 
Istvántelek elnökségét, a kik közül gr. Károlyi Sándorné gyöngél- 
kedéssel mentette ki magát.

A balatonfüredi szeretetház, a nagyszebeni árvaház, a 
protestáns orsz. árvaház, a Mária-Dorottya-egyesület, a Gizella- 
egyesület, a kolozsvári és váczi sik'etnéma-intézetek kiállításait 
figyelmesen megtekintvén, a látottak fölött teljes megelégedését 
nyilvánította.

0  felségét az egész emberbaráti csarnok nagyon érdekelte 
s utánzásra méltó humanisztikus érzületének adott kifejezést, 
midőn sajnálatát nyílvánította azon, hogy csak egy hülyeápoló 
és csak egy vakok intézete van az országban és hogy a 
legtöbb árvaház szegénységgel küzd, bárha sporadikus kivételek 
is vannak, mint pl. Bischitz Dávidné, aki 28 évi elnöksége 
alatt közel 2 millió forintot gyűjtött össze.

Távozásakor a királyt az árvaházak növendékei és az 
egybesereglett közönség élénken megéljenezték. (Pesti Hírlap).
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Külföldi szemle.

Tankötelezettség. Úgy látszik, a siketnémák tanköte
lezettsége mind inkább nagyobb tért nyer külföldön. Jelen év
folyam 8-ik számában jelentettük, hogy immár Poroszország is 
Németország azon államaihoz tartozik, melyben a siketnémák 
tankötelezettsége törvényhozásilag kimondatott. Ezen országok 
száma a közel jövőben egygyel szaporodni fog. A dicsőség itt 
is Németországot illeti. Á Bl. f. Taubstummenbildung szerint 
ugyanis kilátás van arra, hogy Strassburgban (Elsass-Loth.) a 
legközelebbi országgyűlés alkalmával törvényjavaslat (Fürsorge- 
gesetz) kerül tárgyalásra a siketnéma, vak és gyengeelméjű 
tanköteles korú gyermekek érdekében.

Sicard abbé és a franczia forradalom. Mindnyájan 
tudjuk, hogy az 1792. évi gyászos napokban Sicard is közel 
volt ahhoz, hogy a nyaktiló alá kerüljön, az okáról azonban 
nem volt tudomásunk. Újabban a Bl. f. Taubstnmmenbildungban 
jelent meg egy czikk Sicard üldöztetéséről, melyből kisül, hogy 
a vádaláhelyeztetés pusztán kenyéririgységből történt. Ugyanis 
Sicardnak egyik társa, (Salvan) ki szintén pap volt, az igaz
gatói állást akarván megszerezni, barátai által bevádoltatta és 
üldöztette Si.cardot s ha Isten csodát nem tesz, valószínűleg el 
is érte volna a czélját. De azon délután, melyre Sicard lefejeztetése 
kitiizetett, oly borzasztó zivatar volt, hogy az Ítélet végrehaj
tását későbbi időre kellett halasztani. Az igy nyert idő alatt 
sikerült Sicard barátainak a kiszabadítást kieszközölni.

Kitüntetés. A berlini kir. siketnéma-intézet a múlt 
chicagói világkiállításon mint kiállító részt vevén, kitüntetést 
nyert. E napokban vették át az elismerő oklevelet és bronzéremét.

Tanítóképző-intézet a kézügyesség! oktatás számára. 
Valamint a náasi slöjd-intézet góczpontja az összes svéd slöjd- 
intézetekuek, épúgy illeti az első helyet a lipcsei kézügyességi 
oktatás elsajátítására 1887-ben felállított tanítóképző-intézet 
az összes németországi hasonczélu intézetek közt. Ezen inté
zetet eddig több mint ezer tanító látogatta s hogy ezen inté
zetet e helyen megemlítjük annak egyedüli oka az, hogy ezen 
1000 tanító között, mint az Organból értesülünk, több siket- 
néma-intézeti tanító is volt. A németországi siketnéma-intéze- 
tekben tehát nem az iparra, hanem a kézügyesítósre fordíta
nak nagyobb gondot.

Osztrák állapotok. Nem vagyunk a legutolsók a siket- 
néma-oktatás terén. Bár nagyon sok a kívánni való nálunk e 
téren, akad még több ország, mely hasonló, vagy még roszabb 
oktatási viszonyokkal bir. Ilyen a többek közt a mi szomszéd 
Ausztriánk is. Egy osztrák kollegánk nyílt levélben panaszolja 
el az Organ szerkesztőségének az ausztriai rendezetlen viszo
nyokat. Ezen panaszból tudjuk, hogy Ausztriában oly intézet
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is található, melyben kézi Abc-vel tanítanak; — hogy több 
intézet fennállása a nagy közönség jótékonyságától függ s így 
koczkázott; — hogy nincs általános tantervűk; — hogy a 
tanítási idő nem lévén megszabva, teljesen a szülők belátásától 
függ 4, 6 vagy 8 évig tanuljanak-e a gyermekek; — hogy a 
növendékek felvételére sem lévén szabályzat, az igazgató vagy 
gondnok tetszésétől függ 30—40 avagy 100—2Ó0 vétessék-e 
fel. Osztrák kollegánk ügy találja, hogy az államnak többet 
kellenek ez ügyben áldozni.

V é g  y e  s e k.
Új iskola keletkezőben. Purt K. ágfalvai (Sopron-m.) 

tanító, ki éveken át a budapesti hülyék intézetében volt alkal
mazva és a váczi siketnéma-intézetben is 8 hónapig működött 
Ágfalván is értékesíti azt, a mit e két intézetben tanult. A 
múlt tanévben ugyanis 4 siketnéma és 1 hülye gyermeket taní
tott. A siketnéma gyermekek mind Sopron megyeiek s közülük 
egyik gyermek tanítási és nevelési költségeit Sopron városa 
viselte. Üdvözöljük Purt kartársunkat e téren s óhajtjuk, hogy 
kezdett kis iskolája mihamarabb intézetté fejlődjék.

Számológép a törtek szemléltetéséhez. Scháffer Károly 
kartársunk a temesvári intézet igazgatója új számológépet 
talált fel a törtek szemléltetésére. Találmányát bemutatta az 
orsz. tanszermúzeumnak, mely azt csekélyebb jelentőségű kiiga
zítással approbálta. Üdvözöljük kartársunkat s őszintén szerencsét 
kívánunk neki találmányához!

Lapunk jelen száma a kongresszusra való tekin
tettel némi halasztással jelenik meg, a miért olvasóink 
szives elnézését kérjük.
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Me gj el  e n t

. es

a „Kalauz" kiadóhivatalában megrendelhető:
A sikstnéma-oktatás és nevelés

kézikönyve.
Siketnóma-tanitók és tanügybarátok számára

i r ta
S e h e r e r  I s t v á n .

A m ű  t a r t a l m a :
I. rész.

A siketném ák élet- és lélektana.
II. ‘rész.

A siketnőm a-oktatás története.
III. rész.

Phonetika. A beszódszervek és azok működése
IV. rész.

A siketném a-oktatás m ódszertana.
A könyv ára t frt 50 k i\  Ez összeg előleges beküldésével a 

példányok bérm entve küldetnek meg.

Ugyancsak a „Kalauz“ kiadóhivatalánál
rendelhető meg a következő tankönyv:

A siketnémák
tárgyi és alaki nyelvoktatása

S eh erer  Istv á n
B udapest.

í r t á k :

I. fok.

B er in za  Ján os
Vácz.

Előkészítő nyelvok tatás
az I. iskolaév szám ára 10 kr.

II. fok.
Gyűjtő nyelvoktatás.

A II. iskolaév s z á m á r a .................... 20 kr.
A III . „ „ .....................30 kr.
A IV. „ „ .....................40 kr.

Tömegesebb m egrendelésnél s az összeg előleges bekül
désével a példányok bórm entísíttetnek.

■fii i j i  ti» i j i  V '« » «  íj» «  n» n» v  w
Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, III .
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