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Indokolt-e síketnéma iskoláinkban a fiú növen
dékek gyakorlati irányú iparos képzése ?
Iskoláinkban a gyakorlati irányú iparos képzés alatt a jelenlegi 

kézügyességi oktatás fejlesztését értem. Gyakorlati irányú képzés! 
szépen hangzik, szó sincs róla. Fontos is, hasznos is, szép is, szükséges 
is, de annak mikénti, s mily mértékben való alkalmazása az elmé
leti képzés mellett, egészen más elbírálás alá esik, mint annak az 
egyes szakiskolákban való keresztülvitele. Szóval alig fejezhető ki 
a gyakorlati irányú iparos képzés haszna az életben, a mi termé
szetes is. Az olyan egyén, a ki gyermekkorában nem szokta meg 
a munkát, jobban mondva nem szerette meg a folytonos foglalatos
ságot, kevés reményt nyújt jövendő élete munkásságát illetőleg; 
mert hiszen tényleg úgy van, hogy a munka által elfoglalt lélekben 
az erkölcsi gyom nem találja meg fejlődése feltételeit; a munka által 
igénybe vett lelki erők sokkal inkább egyensúlyban vannak, hogy- 
sem a lélekben akár a beteges képzelgés, akár a hiúság, vagy 
egyébb ilyes, a mi az erkölcsi romlásnak szülőanyja, túlsúlyra jut
hatna. A munka a lélek egészségét épúgy fentartja, mint a testét; 
az ép lélek pedig nem hajlik a roszra.

Siketnémáinkról lévén ez esetben szó, az a kérdés, hogy indo- 
kolt-e ezeknek a gyakorlati irányú iparos képzése ? A fent elmondottak 
után szinte fölöslegesnek látszik a felelet erre a kérdésre, de ha 
viszont tekintetbe vesszük a mi speciális viszonyainkat, a fent el
mondottak után is számolnunk kell azzal, hogy mily mértékben ré
szesítsük, s részesítsük-e egyáltalában gyakorlati irányú iparos kép
zésben intézeteinkbe járó fiú növendékeinket.
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Az első kérdés e tétel fejtegetésénél az, hogy intézeteink mily 
intenciókkal működnek, s mi azoknak kitűzött célja ? Furcsának s 
talán kicsinyesnek is tűnhetik fel az, hogy ezzel a sokszor és sokak 
által elmondott thémával előhozakodom, de a logikai sorrend ked
véért meg kell tennem, bár tudom, hogy csak vajmi kevés, vagy 
épen semmi újat sem mondhatok ezúttal; csupán más szavakkal 
leírva, új köntösbe öltöztetem a régi igazságot.

Mi adja'meg a mi intézeteinknek a létjogosultságot? Az a tö
rekvés-e, hogy megtanítsuk beszélni növendékeinket, vagy pedig az, 
hogy előkészítsük őket jövendőbeli iparos foglalkozásukra ? Váljon 
miért létesítik siketnémák számára az intézeteket ? A beszéd meg- 
tanúlhatása, vagy pedig valamely iparág elsajátíthatása kedvéért-e? 
Ezekre a kérdésekre oly egyszerűek a feleletek, s nem hiszem, 
hogy akadna kartársaim közül csak egy is, a ki intézeteink célját 
másban látná kicsúcsosodni, ha nem abban, hogy: beszélni tanít
suk meg növendékeinket első sorban, s csak azután gondoljunk 
utasra, ha ezt a célt elértük, ha kötelességeinknek ebben az irány
ban minden tekintetben eleget tettünk. Ezen cél mellett minden más 
dolog, s így a gyakorlati irányú iparos képzés kérdése is leszorúl, s 
másodrangúvá válik. Azután meg minek terheljük meg növendé
keinket a gyakorlati irányú iparos képzéssel vele járó dolgokkal, 
hiszen azok amúgy is oly nagy mértékben vannak elfoglalva az 
iskolában _ való tennivalóikkal, hogy ezeket ezen felül munkáltatni, 
legalább is lelkiismeretbe vágó dolog, ha mint emberek vesszük 
bírálat alá a dolgot. De azt hiszem, hogy mint paedagogusok sem 
juthatunk egyébb meggyőződésre. Erősen hangoztatjuk mindenkor, 
hogy intézeteink célja növendékeinkkel szemben az, a mi a nép
iskoláé ; csakhogy mi más eszközökhöz, más módszerhez kell, hogy 
nyúljunk célunk elérhetése érdekében, mint a milyenekhez amazok 
a paedagogusok nyúlnak, a kiknek tanítványait a természet nem 
fosztotta meg attól, a mit nekünk pótolnunk, kell: a hallástól.

Ezeket tudva elfogadhatjuk e azt, hogy növendékeink az el
méleti képzésen kívül, még gyakorlati irányban is képeztessenek. — 
En a magam részéről „nem“-mel felelek, első sorban azért, m ert: 
intézeteink eltérnének tulajdonképeni céljuktól, ha ezt az irányt 
követik; másodsorban pedig azért, m ert: növendékeink, akik amúgy 
is túl vannak terhelve, testi és szellemi erejüket szétforgácsolva, 
megosztva egyik célnak sem volnának képesek tökéletesen meg
felelni; a fő  cél niellékcéllá fajiehia idővel s intézeteink lassan-lassan 
úgy tömhetnének fel, hogy azokban az ipari-, mondjuk gyakorlati 
képzés mellett beszélni „ is “ tanúinak a siketnéma fiuk. Folytathat
nám tovább is ez irányú fejtegetéseimet, mert hiszen általánosan  
ism ert anyagom elegendő volna ehhez, de nem teszem; átadom 
a szót V. Zs. kartársamnak, aki a „Gyogypaedagogiai .Szemle“ 
1901. november hó 1-én megjelent számában „Növendékeink túl
terhelése“ című cikkében a fent elmondottakra vonatkozólag a követ
kezőképen fejti ki nézeteit: „Míg a siketnéma gyermek annyira ju
tott, hogy az artikuláció fokán átlépett, bátran állíthatjuk — többet
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dolgozott, mint az épérzékü gyermek egész iskoláztatásának ideje 
alatt. Az artikuláció foka után következő munkáról nem is akarunk 
szólni. Hisz nap-nap után látjuk azt a véres verejtékes testi és szel
lemi munkát, a  mit tanár és tanítvány egyaránt végez a nyelv meg
tanítása, illetve megtanulása kedvéért. — Ha az épérzékü tanulónak 
minden tantárgyat más-más nyelven kellene tanulnia, még mindig 
nem végezne oly munkát, mint a siketnéma, a ki anyanyelvén 
tanuljon meg gondolkozni és beszélni.

És a siketnéma iskolának célja mégis ugyanaz, mint a nép
iskoláé, sőt nagyobb. Mert a siketnémának 8 évi képzése alatt kel
lene, hogy megtanúlja a családi iskolát és az elemi iskolát is, tehát 
8, a legújabb kilátások szerint 6 év alatt tanulja meg ugyanazt, a 
mit az épérzékü 6 +  6, tehát 12 év alatt tud csak megtanúlní. — 
De még ez is hagyján! Még mesterséget is tanuljon a 8—6 évi 
képzési idő alatt a siketnéma. Vagy ha a szó valódi értelmében ne 
is sajátítson el egy mesterséget, de ilyenre kellőleg elő legyen ké
szítve. Hát nem lehetetlen igényeket támasztunk növendékeink és 
magunk ellen, midőn ily rövid idő alatt ily magas és kettős cél 
elérésére törekszünk ?■ Már a „Mester“ is azt mondta, hogy egy 
ember két urat nem szolgálhat. Mintha csak a siketnéma profes- 
sorokat és azok tanítványait akarta volna ez axiómával apoströfálni. 
És tény az, senki sem tagadhatja, mert hisz a tapasztalat is iga
zolja, hogy a kettős cél után való hajhászás keservesen megbosz- 
szúlja magát. Mert meggátolja a növendékeket a beszéd megtanulá
sában és a testnek túlságos megterhelése beléjük oltja a betegség- 
csiráit.“

Eddig az ezúttal idézőjel között elmondottak. Szükségesnek 
véltem felhozni ezúttal mindezeket, mert ezekben is látom az én 
álláspontom egyik támasztékát, erősségét.

Ellenzője vagyok a leghatározottabban annak, hogy a gya
korlati irányú iparosképzés jellegzetes alakot öltsön növendékeink 
intézeti képzésénél, hogy miért, arra azt hiszem a fentebbiekben is 
eléggé megfeleltem; vagy legalább is iparkodtam megfelelni. Rátérek 
még azonban erre a dologra, bár csak röviden is akkor, ha majd 
a következményekkel vetek számot, a melyeket a mostani gyakor
lati irányú képzés gyümölcseként tekinthetünk.

Nem tartom, nem tudom indokoltnak tartani a siketnéma fiúk 
gyakorlati irányú iparos képzését sem általában, sem pedig az egyes 
intézetekben. Hogy általában miért nem helyeslem már elmondot
tam. Mivel pedig intézeteink mind egy célt szolgálnak, nem tar
tanám indokoltnak azt sem, hogy e tekintetben egyes intézetek 
kivételt képezzenek illetőleg tegyenek. Erre sem ok, sem szükség 
nincs.

Meglehet, hogy mindezekre valaki azt fogja mondani, hogy 
aggályaim túlzottak s hogy a rendszeres gyakorlati irányú iparos 
képzés nem veszélyezteti intézeteink tulajdonképeni célját s hogy 
föltétlenül szükséges a siketnéma intézetekbe járó fiú-gyermekeknek 
valamelyes iparágra való előkészítése, hogy az életben könnyebben
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boldoguljanak. Én azt hiszem, hogy mi akkor készítjük igazán elő 
az életben való küzdelmekre növendékeinket, ha megtanítjuk őket 
beszélni. A beszéd a legszükségesebb az embereknél, mert hiszen 
ezzel adunk kifejezést benső érzelmeinknek, ezzel fejezzük ki óha
jainkat, a beszéd által érintkezünk az emberekkel. Azzal, hogy meg
tanítjuk: jól beszélni növendékeinket, megadjuk nekik a gyakorlati 
irányú képzés első és fő  feltétételét. A többi ne az iskola, hanem a 
műhely, az iparos-mester dolga legyen !

A jelenlegi kézügyesítő oktatást is kissé túlhajtott dolognak 
tartom. Ma már nem ott vagyunk ezzel, a hová tulajdonképen jutni 
akartunk, mert ha mi a slőjd órákon azt tanítanék csupán a mit 
tulajdonképen tanítanunk kellene, akkor nehezen hiszem, hogy ma 
a gyakorlati irányú iparos képzés kérdése felszínre kerülhetett volna. 
Ezért azonban tiszta lelkiismerettel senkit sem tudnék vádolni. Pedig 
mégis nagy hiba, hogy a kézügyesítő oktatás intézeteinkben ma 
már nem a kéz ügyesítésére szorítkozik csupán, hanem a gyakor
lati irányú iparos képzés kezdeténél is több.

A slőjd-termek ma már valóságos, felszerelt kis műhelyek. 
A növendékek nem szórakozni, hanem dolgozni, testi fáradság
gal járó munkát végezni járnak oda. Az agyagból, fából, nem az 
ő gyermeki. fantáziájuknak megfelelő dolgokat csinálják, hanem 
stilizált leveleket, stilizált fejeket mintáznak; barokk-stílű díszeket 
faragnak stb. S váljon mi ennek'a következménye? Az, hogy nö
vendékeinkbe bizonyos beteges ambíciót öntünk s azok, ha el
hagyják az intézet falait nem iparosok, hanem „művészek“ akarnak 
lenni; úgy ̂  gondolkozván, hogy az, aki az intézetben mintázni, 
faragni tanúit, az az életben nem tanúlhatja a biztos megélhetést 
nyújtó czipész- vagy szabó mesterséget. Ez nekik derogál. Az iparos 
kevés nekik, az ő szemeik előtt folyton a művész lebeg. Hisz magam 
sem bánnám, ha művészek lehetnének a mi intézeteinkből kikerült 
ifjak. De csak gondolkozzunk egy kissé e fölött s be fogjuk látni, 
hogy ez csak ritka esetekben lehetséges. Sok, nagyon sok lélektani 
körülmény zárja azt ki, hogy ők a szó-szoros értelmében véve mű
vészek lehessenek. S ha már egyszer nem lehetnek azzá, miért 
legyenek proletárokká, s nem tisztességes, mesterségüket tökéletesen 
tudó iparosokká ! Mert bizony akárhányszor megtörténik, hogy el
hagyva az intézetet, iparművészeti iskolába mennek a siketnéma 
ifjak, mert az intézetben felkorbácsolt nagyzási hóbortjuk azt dik
tálja nekik. Ott kínlódnak 2—3 évig s mikor látják, hogy boldo
gulni nem tudnák, kétségbe esve állnak tehetetlenül az emberek 
között s 18—20 éves korukban kénytelenek inasoknak menni; tehát 
oly időben, a mikor már rég a saját kenyerüket ehették volna ren
des körülmények között. — Ez a nagyzási hóbort átragad azután 
azokra a siketnéma fiatal emberekre is, akik nem „művészek“, 
hanem iparosok. Megtörtént az, hogy a múlt napokban egyik kar
társunkhoz eljött egy siketnéma fiatal ember s arra kérte, hogy neki 
„állást“ szerezzen. Tehát nem „munkát“, hanem állást! Kartársunk 
tudta, hogy az illető a szabó mesterséget tanulta s megígérte neki,
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hogy valamelyik szabónál elhelyezi őt. Erre a fiatal ember kijelen
tette, hogy ő nem fog, nem akar varrni, ő csakis „szabász“ akar 
lenni. így beszélt az a fiatal ember akkor, a midőn minden kere
seti forrás nélkül állt, s a saját szavai szerint egy nap óta nem 
evett semmit. Hát bizony ez beteges állapot, s ezt, valljuk meg 
őszintén részben mi is tápláljuk akkor, a midőn a már fentemlített 
helytelen alapokra fektetett, beteges ambíciót növeljük fiú-növen- 
dgkeinkben.

Ha már nem vagyok a rendszeres gyakorlati irányú iparos
képzés híve, s a jelenleg gyakorlatban levő kézügyesítő oktatást is 
túlzottnak tartom, önként következik az a kérdés, hogy mit akarok, 
jobban mondva, mit szeretnék helyette; mivel akarom a_ siketnéma 
fiú gyermek tanulás közben elfáradt agyát, lelkét, kedélyét felfrissí
teni ? Tapasztalataimat bár rövid, de mégis a gyakorlat adta meg 
nekem, e tapasztalatokból formáltam meg a fentebb elmondott Íté
letemet s meggyőződésemet; de mivel én mindig csak egy személy 
vagyok, ezúttal csakis a magam nevében beszélek és beszélhetek; 
ennek folytán alább elmondandó nézetem is csupán a fentebb fel
hozottak extraktuma és" eredményeként szerepelhet, tehát: egyéni 
nézet. Megmondom szerény nézetemet ez irányban is, nehogy az 
a vád érhessen, hogy meggondolatlanéi török pálcát oly dolog 
felett, melynek helyes megoldása mindannyiunk hő óhaja,

A kézügyesitő oktatás teljes mértékben való elejtésének én 
sem vagyok híve, mert hiszen akkor az egyik szélsőségből a má
sik szélsőségbe esnék.

A kézügyesítő oktatást én úgy képzelem el, hogy az ne le
gyen más, mint a mit az a szó „kézügyesités“ a szó szoros értel
mében véve kifejez. Ügyesítse a kezet a mellett, hogy a gyermeki 
fantázia megnyilatkozásának szabad folyás engedtetik. Erre legal
kalmasabb az agyag és a fa. Dolgozzék a gyermek agyagból és 
fából azt a mit akar; mi csak arra ügyeljünk, hogy azt, amihez 
hozzá kezdett be is fejezze s adjuk meg neki a kellő utasításokat 
az irányban, hogy azt mi módon csinálhatja meg legjobban, vagy 
legalább is jól. Adjunk a gyermek kezének általános ügyességet, 
olyan ügyességet, a minek minden később tanulandó iparágnál 
hasznát tudja venni. Ennyit szabad tennünk, ennyit kell tennünk, 
mert legújabban ezt minden valamire való iskola megteszi. Meg
engedhetőnek vélem azt is, hogy fiú-növendékeink ott, a hol ez 
módjukban van foglalkozzanak kerti munkálkodásokkal, de szintén 
csak szórakozás céljából. Legyen a kézügyesítő oktatás szórakoz
tatóan képző, s ez nekem elég volna, egyébb célt nem óhajtanék 
vele szolgálni, sem pedig elérni.

Természetesen el kell hárítanunk azt az akadályt is, amely 
esetleg illuziorussá tehetné az imént vázolt kézügyesítő oktatás mér
vét. Nem volna szabad a jövőben 7—8 évesnél idősebb fiú-gyer
mekeket felvenni a siketnéma intézetekbe, nehogy, ha ennél idő
sebb gyermekeket veszünk fel, ismét azon kényszerítő hatás alatt,
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melyet a 17— 18 éves fiú-nőfendékek jelenléte teremt, oda jussunk, 
a hol jelenleg vagyunk.

A tantervet ezek folytán módosítandónak vélném ez irányban 
úgy, hogy a Fröbel-féle gyakorlatokat teljesen elhagynám, mivel 
ezt nem tartom fiuk számára való foglalkozásnak ; megengedem 
azonban, hogy ez csak egyéni nézet. Az agyag és a famunkák kö
zül elhagynám mindazokat a dolgokat, a melyek már a rendszeres 
gyakorlati irányú iparos képzés keretébe tartoznak. A cartonnage 
munkákat nagyon semlegeseknek tartom s így nem tudnám magam 
sem elejtésük, sem pedig fentartartásuk mellett exponálni.

Kzekben voltam bátor szerény nézetemet előadni tiu-növen- 
dékeink gyakorlati irányú iparos képzését, az ez irányban jelenleg 
követett eljárást s annak esetleges módosítását illetőleg.

H ere sutit K álm án.

\

Állandó otthont az áll. Kisegítő Iskolának!
Nálunk a kisegítő iskola ügye sokáig húzódott, halasztódott, 

mig végre valóra vált és a kérdéses iskola immár másodéve, sze
rényen bár, de tényleg működik. Nézzük már most, megfelelt-e a 
Kisegítő Iskola ama várakozásoknak, melyeket alapításához fűztünk 
hozzá és melyek azon szempontok, melyeket vizsgálódásunk tárgyává 
kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy ezen áldásos intézmény a számos 
előítélet dacára is nálunk gyökeret verjen és eredményesen működjék

Hazánkban évek óta Dr. Nárai Szabó Sándor úr fáradozik a 
gyógypaedagogiai intézményeknek lehető intenzív fejlesztésén. Az ő 
érdeme tehát, hogy a Kisegítő Iskola alapíttatott, és ő, nemes törek
véseiben valószínűleg oda akart hatni a főváros illetékes tényezőire, 
hogyha egykor a mi fővárosunk is — a külföld mintájára — ilyen 
Kisegítő Iskolákat fog alapítani, már egy kész mintaiskolát találjon. 
Hisz elvégre is első sorban a főváros érdeke, hogy a maga gyönge- 
tehetségű gyermekeit neveltesse és taníttassa.

Sikerült-e már most a fentnevezett tényezőket a Kisegítő Iskola 
szükségességéről meggyőzni ? A tanférfiak, a tanítók, kik első sorban 
hivatottak arra, hogy e fontos társadalom-paedagogiai kérdésről 
nyilatkozzanak, mind elismerőleg nyilatkoznak, róla. Nincs talán egy 
fővárosi tanító sem, ki osztályában egy pár gyöngetehetségüt ne 
tanítana; tanítaná őket, ha az osztálya többi hatvan növendéke nem 
sürgetné a napról-napra való előmenetelt. S vájjon ki venné rossz 
néven az ilyen tanitótól, ha ő e kényszerhelyzete folytán ezen tehe
tetleneket magukra hagyja ? Másrészt, fényes bizonyítékot nyújt az 
iskola jövőjét illetőleg^ azon körülmény, hogy ma már 32 növen
déke van, noha tavaly óta a legrosszabb anyag, a nagyon gyöngék, 
a kiknek száma körülbelül tízre rúgott, visszautasíttatott. Az iskola 
képe tehát az anyagra való tekintettel az idén szemlátomást ked
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vezőbb, mint a minő a múlt évben volt, bár sok szülő, ki gyönge- 
tehetségű gyermekét is kész láng észnek tartja, azt egykönnyen ebbe 
az iskolába, mely egy-két rosszul informált újság révén a „buták 
iskolája“ címmel ékeskedik, nem szívesen küldi. Minden dolog csak 
évek múltán tökéletesedhetik, hisz még a „jó bornak is idő kell, hogy 
kiforrja magát“ és „Róma sem épült föl egy nap alatt“. —

Ily módon az iskola beléletét tevén vizsgálódásunk központjává, 
szép jövőt jósolhatunk annak, különösen, ha még azt is tekintetbe: 
vesszük, hogy a tanácsos úr az egyes osztályok vezetését kizá
rólag a hülyék és gyengeelméjüek oktatása terén már kipróbált 
tanerőkre bízta. De viszont bizonyos aggodalmaknak is kell, hogy 
kifejezést adjunk, midőn e lelkesült tanítók által elért eredménytől 
eltekintve, az iskola külképét szemléljük.

Egy oly iskolának, mely a főváros előtt mintául akart szol
gálni, okvetlen saját házára — szép tágas és világos tantermekre —* 
van szüksége; ennek hiánya miatt azonban, bár ez idő szerint csak 
két osztálylyal bir, már eddig is, sok félreismerésnek és igazságtalan 
megítélésnek volt ez az iskola kitéve. Hisz maguk a szülők is attól 
tartanak, hogy ez az intézmény a bolygó hollandi jeligével bír, a 
mennyiben tényleg másutt találta otthonát még minden évben és 
sajnos ezen otthon nem bír mindig azon kellő méltósággal, a mely- 
lyel egy állami jog- és jelleggel felruházott intézetnek okvetlenül 
bírnia kell. Ne resteljünk ellátogatni a régi vakok intézetébe és lehe
tetlen, hogy erőt ne vegyen rajtunk egy kimondhatatlan fájó érzés, 
mely világosan azon tudatot ébreszti bennünk, hogy ime, e helyen 
taníttatnak a társadalom legszerencsétlenebbjei! Itt e sötét, rideg és 
teljesen elhanyagolt falak között él harminc gyermek, itt nyer 
nevelést és taníttatást; igaz: oly odaadással s oly szeretettel, mely 
a természet által könyörtelenül ejtett, sebet enyhíti, ha már azt 
gyökeresen gyógyítani nem áll hatalmában. De mily impressióval 
távozhat a gyöngetehetségüek iskolájának látogatója akkor, midéin 
azt tapasztalja, hogy az iskola —• létesítésének és fennállásának 
második évében, midőn tehát az illetékes hatóságok részéről még 
a leggyöngédebb támogatásban kellene részesülnie, — a legprimi
tívebb közegészségi szabályoknak sem felel meg. — S vájjon hol 
keresendő a hiba ? A tanítókban talán ? Miért nem emelik föl esdő 
szavukat az általuk nevelt kisdedek érdekében ? „Hisz a néma gyer
meknek még saját anyja sem érti a szavát! Nem ! Azok nem segít
hetnek e bajon, de nem segíthet ezen az iskola vezetője, Berinza 
János úr, a képezhető hülyék intézetének érdemes direktora sem, 
mert az igazgató úr csak a szorgalmas és eredményes tanítás ellen
őrzője lehet, nem pedig egyúttal gondnoka is az iskolának, mely 
intézetétől távol feküdvén, amúgy is sok idejét köti le.

Tudvalevő, hogy jövőre a Kisegítő Iskola a Siketnémák inté
zetében talál otthont. Hogy meddig, azt nem tudjuk ; de valószínűleg, 
csak rövid ideig, mert a szép fejlődésnek indult siketnémák iskolája 
nemsokára kiszorítja a befogadandó mostoha-gyermeket. — Tehát 
ismét csak rövid vendégszereplés!
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Arról is szól a fáma, hogy a főváros néhány tanférfiának 
buzgólkodása folytán az intéző körök egy-egy népiskola mellé kise
gítő osztályokat kívánnak felállítani. Minden e téren kifejtett buzgalom 
és újítás feltétlenül dicséretre méltó, de ha azt akarjuk, hogy a 
gyöngetehetségüek iskolája célját elérhesse; hogy mindazoknak, 
kik áldásos istápolásra szorulnak, tényleg segítséget nyújthasson, 
úgy első sorban szükséges, hogy a már fennálló iskola a modern 
igényeknek megfelelő, de mindenekfölött állandó otthont találjon.

K elem en  Ignác.

A  jelbeszéd.*
1. A jelbeszéd fejlődési formái.

1. A je lb e s sé d  fo g a lm a  és tu la jdon ságai.
Fordította : V.

A jelbeszédet „a^gondalatoknak látható, de nem ballhahLinoz- 
gásokban -való jnegnyilatkozásának“ szokás de'ffifiain: és ennek foly
tán helyét az írás és a nyelv' közÖUHetóIikdri. Az íráshoz hason
lóan a fogaimaícaT látható ^Jelekben állítja~elenk, de e jelek épúgy 
mint a beszéd hangjai, gyorsan múló cselekvések. Oly kép- vagy 
jelíráshoz hasonlít eszerint, a mely symbolumait a gyorsan múló 
jelekkel a levegőbe rajzolja a helyett, hogy egy szolid és megörö
kítő anyagot használna azoknak megőrzésére.

Miután az írás a beszéddel szemben későbbi és nagymérvű 
feltalálási képességet igénylő termék, érthetővé válik egyszersmind 
az a nagy körben elterjedt nézet, hogy a jelbeszéd — mint az 
eredményekből megítélhető — a hangos beszédet pótolja és direkt 
azzal a szándékkal keletkezett, hogy vele azt helyettesítsük. Ennek 
folytán e szempontból épen oly tervszerű találmánynak tartják, 
akárcsak a hangos beszédet. És mivel önkényüleg találtattak fel, 
azért a jelek könnyebben érthető vonatkozásban vannak azon tár
gyakhoz, melyek megjelölésére szolgálnak.

E felfogás azonban egy másiktól kereszteztetik, mely felfogás 
abból a nem kevésbbé jellemző különbségből indúl ki, mely a jel 
és a hangos beszéd közt fennáll. A hangos beszéd egyes alakulásai 
áttekinthetetlen tömörséggel állnak előttünk, melyeknek közelebb 
vagy távolabb fekvő vonatkozásai csak a nyelvtudományi analysis 
segítségével tárúlnak elénk és így minden nyelv a jelek conventio- 
nalis rendszerének tűnik, melynek alkalmazását meg kell tanúlni és 
be kell gyakorolni. Ez egész másként van a jelbeszédnél, melyet 
már Quintilian „omnium hominum communis sermo“ **-nak nevezett. 
A jelbeszéd — ha mindjárt nem is egészében, de legfontosabb és 
legelterjedtebb formáiban — úgyszólva köznyelv (Universalsprache),

* Szemelvény Wilhelm Wundtnak „Völkerpsychologie“ című nagy művéből.
** Az emberiség közös nyelve
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melynek különféle keletkezési körülményei mellett is számos közös 
alkotórésze van, úgy hogy a különféle — a hangos nyelv tájszólá
saihoz (Dialekte) hasonló — fejlődési formák között az érintkezés 
minden különös nehézség nélkül lehetséges.. Ez a~z universalis vo- 
nása azonban eredménye annak a vonatkozásnak, mely a jel és az 
általa megjelölt tárgy közt létezik. ir^'önatk(izá's krivetkeztéhcn á 
jelnyelv őseredeti és természetes jellenxmnást nyer, melylyel a han
gos nyelv sem ma, sem a múltban sohasem bírt. Ha hozzá tesz- 
szük, hogy az állatoknak bizonyos kifejezési mozgásai az ember je
léhez hasonlók és így az ember előtt könnyen megérthető jelentésük 
van, akkor könnyen pártjára állhatunk annak az antropológusnak, 
ki szerint a jelnyelv (Geberdensprache) tulajdonképen ősnyelv és 
hogy mint a közlésnek természetesebb segédeszköze, a hangos be
szédet megelőzte. ~ -----  - - • ----- -

A nezötciterés, mely e különféle felfogásokban nyilvánul való
színűvé teszi, hogy a jelnyelv egyáltalán eredetét illetőleg nem oly 
egységes, összetartozó egész mint a minőnek az utóbbi jellemzes 
szerint, hogy t. i. ő a j ts közös nyelv — képzelik. És tényleg kelet
kezésének különböző föltételei oly eltéréseket mutatnak, a melyek 
eleve arra késztetnek bennünket, hogy különféle fejlődési formákra 
következtessünk.

Szakirodalmi szemle.
A J. Triiper és Chr. Ufer szerkesztésében megjelenő „Die Kinder- 

fehler“ c. gyógypaedagogiai folyóirat f. évi 1. füzetével immár VII. év
folyamába lép ; az abban megjelent és megjelenő tartalmas és szakszerű 
értekezések cs közlemények magas niveaura emelték e lapot és nélkülözhe
tetlenné tették â  gyógypaedagogiai pathologiával és therapeuticus paedago- 
giával foglalkozóknak.

Jelen számban első helyen J. Trüper : „medicina és paedagogia együtt
működése az abnormis gyermekek gondozásánál“ c. alatt párhuzamot von 
az orvosnak és nevelőnek feladaat között, rámutat arra, hogy az abnormis 
gyeimekek gondozásánál mindkét factor egyenlő mértékben van egymásra 
utalva s a miként a nevelő munkáját az orvos kutatásaira, az általa meg
állapított diagnosisra kell, hogy alapítsa, éppúgy az orvos igen gyakran 
tévedésnek teszi ki magát, ha a prognosis megállapításánál figyelmen kívül 
hagyja a psychologia és paedagogia tapasztalatait. Mindkettő egymástól 
kell, hogy tanuljon, egy.nás mellőzésével egyik is, másik is sántít, a minek 
kárát a gyámolításra szorult abnormis gyermek vallja. Első sorban mégis a 
paedagogia az, a mely a medicinától tanul, a minek egyszerű oka az, hogy 
ott, a hol a tudományokat művelik, az egyetemen: a paedagogia ma is 
mostoha gyermek, míg az orvostannak tucatokra menő tanszéke van.

Hogy a kívánt együttműködés meglegyen és ez együttműködésből 
áldás származzék az abnormis gyermekekre, meg kell ' szűnnie az egész 
társadalmat átölelő azon bizonyos rangi elzárkozottságnak, egymás fölé 
helyezkedésnek, a melyből kifolyólag a nagyobb rangúnak derogál a kis- 
sebbiktől, valamit elfogadni, tőle tanulni.
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Triiper a folyóirat infentióinak megfelelőig e különbségeket megszün
tetni igyekszik, a paedagogiának hozzáférhetővé teszi a jobb orvost műve
ket, egyúttal azonban mérlegeli is ezeket paedagogiai értékükre nézve.

E füzetben az összes művek legjelesebbikét Dr. Weygand: Die Be~ 
Handlung idiotischer und imbeciller Kinder stb című könyvét tárgyalja.

A könyv rendeltetése: feltárni az orvosi tapasztalatokat a paedagogu- 
soknak, másrészt megismertetni az orvosokkal a paedagogiai eljárást.

Az orvosi kutatások eredményeiről szóló része a könyvnek kitűnő, 
hézagtalan paedagogiai része azonban sok helyen hiányos, sőt hamis. A 
paedagogiának a 4> -es évek óta tett haladásáról egyáltalán nem vesz tudo
mást. A szellemi abnormitás eredetének és fokának megállapításánál a pa- 
thologikus anatómiát alkalmazza, e helyett Triiper genetikus psyehologiát 
ajánl" Dr. Weygandt az ethikus defectusokat (pl. erkölcsi gyengeséget) az 
értelmi gyengeségből magyarázza, az intelligentia defectusainak alárendeli, 
az értekező szerint azok önállóan is felléphetnek. W. prophylactikus intéz
kedésekkel apaszthatónak mondja a szellemi abnormitások számát, ez helyes 
ugyan, azonban csak. ott lehetséges, a hol a graviditás alatt állandó orvosi 
felügyelet van a leendő anya, sőt orvosi tanács szerint kellene házastársat 
is választani; de ki teszi azt? A ragályos betegségekkel szemben is tehe
tetlen a prophylaxis.. Szól az iró az operatív beavatkozásoktól De az ily 
inhuman eljárástól maga is visszaborzad. A koponya felnyitásának kínjaival 
és veszedelmével nincs arányban az elért eredmény. A psychikai kezelés a 
nevelő feladata, az orvos legfeljebb tanácsadó lehet. W. igen könnyen bá
nik a kedélyneveléssel, főleg a bibliai és egyébb történetek alkalmazását 
rosszalja, holott éppen ezek alkalmasak arra, hogy a hülye és imbecilis 
gyermekek lelkét megragadják, őket gondolkodásra indítsák s mellettük fel- 
hevüljenek, lelkesedjenek, ezeket nevezte a század egyik legjelentékenyebb 
paedagogusa: Dörpfeld „az iskola lelkének.“

Hermann Grünewald-Herborn : „A gyermekek szórakozottságáu-vó\ 
értekezik;

A szórakozottságnak ellentéte a figyelem, .a concentráció, azaz a szel-, 
lemi látásnak egy közös gyújtópontba való egyesülése a szélek egyidejű 
elhomályosodásával. A concentráció az akarat funktiója, ezzel szemben a 
szórakozottság magában foglalja az akaratnak időleges vagy állandó tétlensé
gét. A szórakozottság e szerint a gyermeknél akkor léphet fel, a mikor már 
az akarat is működhetik.

A szórakozottság lehet pillanatnyi vagy állandó. Előbbinek oka a moz
gási ösztön megfékezése : a) az iskolai olvas .s-tanításnál; b) a játék meg
szakítása után : c) a szellem elfáradásánál. A gyermek kedélyének oktatási 
óra előtt először nyugalomba kell hogy jöjjön. Indián kalandok olvasása 
vagy kedélyképző olvasmányok, történetek tárgyalása után nem fognak 
azonnal pl. mennyiségtanra figyelhetni. Közbe olyan órát kell tenni, a mely
ben a kedély hullámai lecsillapulhatnak, egyensúlyba jöhetnek. A családi 
élet viszonyai sok okot adnak a szórakozottságra, éppúgy a gyermek érdek
lődésének sajátos iránya; pl. a hiú kis leánykáknak hekuba a számvetés 
vagy más figyelmet igénylő tantárgy, ha ők ruhájukra, babájukra gondolnak.

A szórakozottság állandó jellegére példa: Don Quixote A szórako
zottságnak ez a neme inkább csak felnőtt korban jelentkezik.

A „Blätter für Taubstummenbildung“ ez idei (XV. évfolyam) 1. szá
mában E. Büttner a siketnéma-tanári vizsga-szabályzat megváltoztatását 
hozza javaslatba. Megindokolja ez óhaját az elemi isk. tanítóképzők új tan
tervével és vizsga-szabályzatával. A jelenlegi szabályzatban hiányosnak ta
lálja a psychologiai részt, minden nevelés és oktatás alapját. Teljesen mel-
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lőzottek a szellemi anomáliákról és a beszédhibákról szóló ismeretek. To
vábbá követeli két idegen nyelvnek, a természet utáni rajzolásnak felvételét 
es a phonetikával való behatóbb foglalkozást.

E cikkhez Walther azt a megjegyzést fűzi, hogy a jelenlegi szabály
zat revidealasát^ már felsőbb helyen is tervbe vették, maga is kívánja, hogy 
e kérdés nyilvánosan megvitattassék s azért ő is vagy egy tucat kérdést 
vet fel.

. Dr- Schumam-Leipzigegy a XVIII. században élt orvosról : Dr. Kari 
Friedrich Struve-vől tesz említést, a ki a siketnémák oktatásával behatóan 
foglalkozott, a kiről azonban Walther az ő könyvében nem tesz említést. 
Slruve 1774-ben a veszettség és a vörhenynyel foglalkozott s valószínű, 
hogy ez vezette őt a siketnémákra és ezeknek oktatására. Ő is, mint az ak
kori idők orvosai, a siketnémaság gyógyítására különféle arkánumokat, öblö
getést stb. ajánl, különösen makacs esetekre tartogatja azonban a paeda- 
gogiai beavatkozást s ehhez egy folyóiratban megjelent cikk szerint 4-féle 
(később 6-fele) nyelvet javasol: a) hangos nyelvet, ehhez beszélési csövet 
azok szamára, a kik ( a szájon keresztül hallanak; egy pálcikát, mely 
a fogakhoz^ illesztendő; b) jel- vagy arc- és ajaknyelvel; c) ujj- 
nyelvet (kézi abc.) 4 rajz-, kép- és irás-nyelvet. A gyakorlatban szerinte 
mind a 4-et kapcsolatban kell alkalmazni. Majd az akkori ismert szakiro
dalmat és néhány intézetet, így a leipzigi, berlini, zürichi, wiéni és párisi 
intézeteket ajánlja a siketnémáknak és azok szülőinek. Minthogy a heves 
természetű Petschke a cikkben magát és intézetét némileg mellőzöttnek és 
az ajánló eljárást is sokban helytelennek találta, polémiába kezdett Struve- 
val, sót erősen megkritizálta. Mindazonáltal Struve 1804-ben egy kis mód
szertani munkát adott ki : „Kurzer Unterricht fi ir  Taube ti. Tanbstumnié“ 
címen.

Az „Organ“ ez idei (48 évf.) 1. számában közli Finckh-Schlesndg egy 
olyan szakember, Georg Jörgensen Fridericia Loew-nek a „Taubstummen- 
Couiii -ben: „Mit akarnak a siketnémák“ cím alatt megjelent cikkére írt 
feleletét, a ki leghivatottabb megítélni a siketnémának sokszor hangoztatott 
azon követelését, hogy a siketnémák intézeteiben a jelnyelv míveltessék és 
ennek segélyével folyjék a tanítás. Leghivatottabb Jörgensen azért mert 24 
even at oktatott jelnyelven és immár 21 év óta tanítja a hangos nyelvet, 
megismerte mindkettőt, gyakorlatot és tapasztalatot szerzett egyikben is má
sikban is.

Jörgensen : Ha összehasonlítjuk az előbbi és a mostani módszer szeint 
kiképzett siketnémákat, éppen a siketnémáknak kellene a haladás fölött 
örülniük. Azelőtt csak kivétel volt az, a ki confirmáláskor a tett kérdésekre 
önállóan tudott telelni. Ma ez máskép van, s ezt a hangos beszéd módsze
rének köszönhetik. A jelnyelvet nem is kell, hogy tanulják, azt úgy is tud
jak valamennyien. A templomi prédikációnál sem szükséges az már. Ha a 
lelkész a siketnémák íelíogási és beszédkészségéhez alkalmazkodik, vala
mennyien megérthetik beszédét.

Egyesületi élet,
A siketnéma-intézeti tanárok országos egyesületének választ

mánya, miként múlt számunkban jeleztük, 1901. dec, 29-én tartotta 
első rendes közgyűlését Vácon. A gyűlésről a következőket jelent
hetjük :
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Jelen voltak Pertik Gyula alelnök elhöklése mellett: Borbély 
Sándor, Egytid Lajos, Klis Lajos, Németh László választmányi 
tagok, Klug Péter jegyző és Bihari Károly titkár.

Elmaradását kimentette: Bellii (fér Károly elnök.
A főbb határozatok ezek voltak:
A tagsági díjak 1902. január 1-től számíttatnak; ennélfogva 

a már befizetett dijak 1902-re vezettetnek be. Az 1902. évi költség- 
vetés is ennek megfelelőleg fog a közgyűlés elé terjesztetni.

Az egyesület ügyrendjének szervezete felolvastatván, annak 
részletes tárgyalása a legközelebbi választmányi gyűlésre tűzetett ki.

Az 1902. évi közgyűlés Vácon, a jubileumi ünneppel egy
idejűleg fog megtartatni. Tételek ajánlására, a közgyűlésen való 
felolvasás, előadás tartására a tagok külön-külön kéretnek fel.

Kimondja a választmány, hogy a siketnémák váci intézete 
alapításának 100 éves évfordulóját nemcsak a váci intézet, hanem 
egyúttal a. hazai siketnéma-oktatásnak is örömünnepeként tekinti, 
s ennélfogva szükségesnek tartja, hogy azon az egyesület is tevé
keny részt vegyen.

Az 1898. évi X X L  t. c. 8. §. b) pontjának, valamint az ezt 
magyarázó 51.000— 1899 sz. belügyminiszteri rendeletnek végre
hajtása tárgyában a választmány felir a belügyi m. kir. miniszterhez

Egységes rendtartás (szervezeti szabályzat) kidolgozása is 
tervbe vétetett. Tárgyalása a húsvéti választmányi gyűlésre tűzetett ki.

Az első osztályok növendék-létszáma ügyében a választmány 
átír a tanári testületekhez.

A siketnémák ügyét az egyesület naptárakban is propa
gálni fogja.

A siketnémák jogvédelmének tárgyalása a legközeleebi választ
mányi gyűlés napirendjére tűzetett ki.

A pragmatika ügyében a választmány érintkezésbe lép az 
állami tisztviselők kongreszszusi bizottságával.

Az alapfizetésnek a régi 1600 koronában való megállapítása 
végett az egyesület memorandumot intéz a közoktatásügyi és a 
pénzügyminiszterhez.

A nyugdíj-sérelmek orvoslását a választmány a nyugdíjtörvény 
folyamatban levő revíziójától reméli és várja. Az e tárgyban beadott 
memorandumokban kifejtve látja igazainkat. A további lépéseket, 
amennyiben szükségesnek mutatkoznék, meg fogja tenni.

A „Szeretet“ egyesületnek az erkölcsi támogatás felajánltatik.
Felmerült indítványra elhatároztatott, hogy az egyesület ké

relmet terjeszt fel a közoktatásügyi miniszterhez, hogy a gyógy
paedagogiai intézetek orsz. szaktanácsának üléseire minden alka
lommal legalább 1 — 1 vidéki tag is hivassák be.

Rendes tagul felvétetett: Rózsa Ede.
A jövő választmányi gyűlés febr. 9. és 11. között kecskeméten 

fog megtartatni.
K ö zli:  B ih ari K áro ly

titkár.
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Hazai hírek.
Lapunk jelen számához az „Elvijelentőségü miniszteri rende

letek“ vannak mellékelve.
Tisztelettel kérjük lapunk előfizetőit, hogy hátralékaikat és elő

fizetési díjaikat mielőbb küldjék be Fritz Árm in úr VIII. József- 
körút 9. sz. címére, ki ez összegeket a következő számban nyugtatja.

Kinevezés és elismerés-nyilvánítás. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Dr. Sarbó Artúr egyetemi m.-tanárt, a dadogok 
és egyéb beszédhibában szenvedők oktatására képesítő tanfolyam 
vezetőjét a „Gyógypaedagogia intézetek orsz. szaktanácsa“ rendkívüli 
tagjává nevezte ki, egyben buzgó . műkdéseért elismerését fejezte 
ki neki.

Előleges jelentés. A legközelebbi napokban megjelenik „ABC-s 
könyv az elemi beszédtanítás szolgálatában a siketnéma iskola I. 
osztálya számára“. írták: Németh László, a siketnémák kecske
méti intézetének igazgató-tanára és Váradi Zsigmond, a siketnémák 
budapesti intézetének tanára. Bolti ára 80 fillér.

Izraelita vakok intézete. A liptószentmiklósi izr. hitközség- 
évekkel ezelőtt váratlanul nagy örökséghez jutott. Herz Fülöp ottani 
polgár 500.000 koronát tevő vagyonát a hitközségre testálta azzal 
a meghagyással, hogy azt kulturális célokra fordítsa. A hitközség 
az örökséget zsidó gimnázium létesítésére szánta, de ez összeg kevés 
lévén egy oly nagy személyi és dologi javadalmazással járó intéz
mény fentartásához, a kultusminiszterhez fordult, megfelelő segélye
zést kérve. A miniszter nem hagyta jóvá a hitközség terveit, mivel 
nem rendelkezik oly összeg felett, melyet a község kér. Felszaba
dulván ennek folytán a szép summa, Váradi Zsigmond a „Magyar 
Nemzetben“ felhívja a liptósztmiklósi zsidó hitközséget arra, hogy 
vesse egybe Flerz hagyatékát a Taub által hagyott 200.000 koro
nával és . létesítsenek e tekintélyes összegből a körülbelül 150 tan
köteles izr. vak számára tanintézetet és a felnőtt izr. vakoknak pedig 
foglalkoztató telepet. Reméljük, hogy a hitközség meg fogja szívlelni 
ez üdvös indítványt.

Felolvasás. Váradi Zsigmond, a „Siketnémák budapesti isko
lájának“ tanára f. é. márc. hó 1-én felolvasást tart a „Szabad Lyceum“ 
keretében a „Kelenföldi Kaszinóban“ a siketnémákról és azok 
oktatásáról. A felolvasás este 8 órakor kezdődik.

Nyugdíj-ügyünk. A napilapok az utóbbi időben sűrűn foglal
koznak a tanítói nyugdíj revíziójának kérdésével és már két ízben 
is olvastuk két előkelő és rendszerint jól értesült fővárosi újságban, 
hogy a gyógypaedagogia terén működők kivétetnek a tanítói nyugdíj 
alapból, a hová 10 év előtt egy szerencsétlen összetévesztés miatt 
méltánytalanul jutottak. E fontos kérdés mindnyájunkat közelről 
érdekelvén, utána jártunk a dolognak abban a reményben, hogy 
határozottabb formában adhatunk hirt a tények állásáról. De sajnos, 
nem tudhattunk meg e dologról, a mely még az előkészületek
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stádiumában van, semmit és igy még igen korai valami nagyon 
örülni és mint sokan gondolják — a dolog fölött napirendre térni.

Mulatság. A mint már lapunkban is jeleztük, a képezhető hülyék 
gyengeelméjüek budapesti orsz. m. kir. nevelő- és tanintézete tanári 

testületében alakult s a szegénysorsu fogyatékos elméjű gyermeke
i t  »Segélyző-bizottság“ jótékony alapja javára folyó évi január hó 
18.-án, zárt körben, tánccal egybekötött társas estélyt rendezett. 
Az estély, melyen csak a legközelebbi ismerősök vettek részt, erköl
csileg úgy, mint anyagilag jól sikerült s a kiadások levonása után 
meg 105 koronával gyarapította a „Segélyző-bizottság“ alaptőkéjét. 
A rendezés körül kiváló érdemeket szereztek a bizottság hölgy tagjai 
is, kiváltképen pedig az intézet igazgatónéja; az ő érdemük az is, 
hogy az estélyen mindenki baráti körben és jól érezte magát s a 
legjobb emlékekkel távozott a mulatságról. A bizottság, több oldal
ról kifejezett felszólításnak engedve, de másrészt azért is, mert ko
runkban a jótékonyságnak ezt a módját kiváltképen alkalmasnak 
tartja nemesszívü adományok gyűjtésére — elhatározta, hogy a 
mulatságot kellő időben többször is megtartja. A nemes célra felül
fizettek . Szabó Jenő 5 koronát, Szőcs csendőrfőhadnagy 2 koronát, 
Kovács Gyula dr. 1 kor. 60 fillért, Kelemen Ignác 1 koronát, dr. 
Szűcs min. hivatalnok 1 koronát, Beke Mózes 1 koronát, Mayer 
Antal 1 koronát, Halenkovics Fanny 60 tillért. Összesen 13 korona 
20 fillért, fogadják érte ezúttal is a „Segélyző-bizottság“ hálás kö
szönetét. Budapest, 1902. január 28-án ' Ellenbach M átyás.

Megjelent: a „Gyógypaedagogia Könyvtár“ 4. sz. füzete, 
melynek címe . „Közérdekű tudnivalók a hülyékről, gyengééiméjüekről 
és gyengetehetségüekről . Összeállította a minisztérium megbízásából 
Skultéty Lajos. „Tanulmányúti jegyzeteim“ Herodek Károly tói. 
Bolti ára 2 kor. Alkalomadtán visszatérünk még mindakét művecskére.

A. dadogok és egyéb beszédhibákban szenvedők állami gyógy- 
tanfolyamának vizsgálata. Az 1901. évi szeptember hó 15-én meg
nyílt dadogok és egyéb beszédhibában szenvedők állami gyógytan- 
folyamának növendékei majdnem öt hónapi kezelés után "folyó évi 
január hó 29-én tettek nyilvánosan tanúságot arról, hogy beszédhibá
juk, a melynek nyűge alatt.sínylődtek eddig, mennyiben javult, s

mennyiben válik be az a kezelési módszer, a melynek segítsé
gével őket beszédhibáiktól megmenteni iparkodtak azok az ember
barátok, kiknek hivatása segíteni a szenvedőkön. A vizsgát a gyógy- 
tanfolyam helyiségeiben tartották meg, mely a Rökk Szilárd-utcai 
állami siketnéma-intézet bérházában van elhelyezve. A dr. Sarbó 
Ai thur egyetemi magántanár és Váradi Zsigmond siketnéma-inté- 
zeü tanár vezetése alatt álló gyógytanfolyam vizsgálatán megjelent 
Karai Szabó Sándor dr. osztálytanácsos, mint ministeri biztos, a 
növendékek hozzátartozói és számos érdeklődő. A ministeri biztos
nak a vizsgálatot megnyitó szavai után Váradi Zsigmond a gyógy- 
taníolyam paedagogia vezetője bemutatta azt az eredményt, a melyet
hibás beszédű növendékeinél elért a beszéd megjavítását illetőleg.'__
Elismeréssel kell, hogy adózzunk Váradi Zsigmondnak mi, a kik ott
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voltunk s láttuk, hogy mily nagy munkát kellett neki végeznie, hogy 
azt az eredményt elérhesse, a mit tényleg elért. Mi, a kik ösmerjük 
a dadogás súlyos voltát s e téren szakemberek vagyunk, megnyug
vással nézhettük és néztük is az elért sikert, melyet a növendé
kek folyékony s minden akadozás nélkül elmondott feleleteiben lát
tunk megnyilvánulni. Igaz, láttunk oly gyermeket is, a kinél az imént 
befejezett tanfolyamon kifejtett fáradtság sem tudta a bajt orvosolni, 
vagy legalább is enyhíteni. Megnyugvással konstatálhatjuk azonban, 
hogy ilyen eset csak 1 volt. A túlnyomó többségnél nem veszett 
kárba az állam részéröl a költség, a tanfolyam vezetői részéről 
pedig a fáradság. A vizsgálat befejeztével egy növendék egész folyé
konyan mondta el társai nevében köázönetét a tanfolyam vezetői
nek azért a nagy munkáért, melyet ezek az ő érdekökben kifejtettek ; 
egy másik növendék a jelenlevő ministeri biztosnak köszönte meg 
a vizsgán való megjelenést s arra kérte, tolmácsolná hálájukat O 
Excellentiája előtt azért a sok áldozatért, a mi érdekökben hozatott. 
Végül pedig Nárai Szabó Sándor dr. osztálytanácsos, mint minis
teri biztos fejezte ki elismerését a tanfolyam két vezetőjének odaadó 
munkálkodásukért s ezzel végett is ért a közel 2 óra hosszat 
tartó vizsgálat. A jelenleg befejezett tanfolyamnak 13 növendéke 
volt; 3 kimaradt, vizsgázott 10. A 10 közül teljesen meggyógyult 5; 
lényegesen javult 3; keveset javult 2. Az uj tanfolyam folyó évi 
február hó 3-án nyílik meg. th. —n.

Uj építkezések. Alig múlik el hónap, hogy valamely új moz
zanatról ne adhatnánk hírt hol az intensív, hol a az extenzív fej
lesztés tekitetéből. A közel múltban emlékeztünk csak meg a váci, 
budapesti, kaposvári építkezésekről és most újabb építkezési hírről 
értesülünk. A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízá
sából Gyalus László iparművészeti iskolai építő-tanár lent járt 
Kolozsvárit, hogy az építendő vakok új intézete tevreinek elkészít- 
hetése végett helyszíni szemlét tartson. Ugyancsak a kecskeméti 
intézet ipítkezési ügye is nemsokára napirendre kerül és igy újabb 
két állandó otthon fogja hirdetni a társadalomnak és kormánynak 
a fogyatékosok iránt meg-megnyilatkozó meleg érdeklődését.

A szegedi intézet fejlődése. A szegedi intézet alapjának szilárd 
megvetésékez igen örvendetes lépés történt. Mint örömmel értesü
lünk, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter az intézet igazgatóságához 
intézett 86483 - 1901. sz. magas — és humánus szívre valló — 
rendeletében arról értesíti azt, hogy a ,m. kir. államvasútak szegedi 
internátusában 10 siketnéma növendéknek (vasúti alkalmazottak 
gyermekeinek! biztosított ingyen eltartást. Valamennyiünk szívében él 
még a hála és elismerés azon buzgó munkálkodásért, melyet Hegedűs 
Sándor miniszter úr, annak idején a kolozsvári siketnéma-intézet 
létesítése körül kifejtett. E fenti rendeletével újabb jelét adta a siket
némák irányában táplált humánus érzelmeinek és valamennyiünket, 
kiknek élete a siketnémák mostoha sorsával összeforrt, ismételten 
hálára kötelezett. Bárcsak hatna a nemes példa!!
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Külföldi hírek.
Tanfolyam fülorvosok és siketnéma intézeti tanárok részére 

nyílik meg a müncheni kir. központi intézetben f. é. május hóban, 
melyen í)r. Bernit egyetemi tanár, udvari tanácsos, a siketnéma 
fülének megvizsgálási módszeréről Dr. Wanner a beszédszervek 
anatómiájáról és physiologiájáról és Jupiter igazgató a részleges 
hallással bíró siketnémák nyelvoktatásáról fog előadást tartani. A 
tanfolyam 1902. május hó 27-én reggél 8 órakor kezdődik.

Jubileumok. Linnartz W. a siketnémák aacheni intézetének 
érdemes igazgatója, kinek nevével nem egyszer telálkoztunk már, 
az irodalom terén f. é. febr. hó 1-én ünnepli meg 25 éves szol
gálati idejét.

Voígt Róbert iskolatanácsos a siketnémák leipzigi intézetének 
érdemes és tudós igazgatója nemrég ünnepelte működésének 40-dik 
évfordulóját. Mint egyszerű elemi tanító kezdte meg 40 év előtt 
működését 1861-ban egy kis faluban, ahonnan a minister bizalma 
1863-ban a leipzigi intézethez nevezte ki tanárrá. A siketnémák 
tanításában elért sikerei ismertté tették nevét. Egyik magán növen
dékét annyira képezte, hogy az a leipzigi egyetemnek rendes hall
gatója lett és ott a doktorátust szerezte meg, miközben az állam
tudományokból kitűnő sikerrel levizsgázott. Fényes sikereinek kö
szönhette, hogy midőn a siketnéma intézet ősz igazgatója: Eichler 
nyugalomra tért, őt állították a traditiókban gazdag intézet élére, a 
hol felső hatósága megelégedését annyira kiérdemelte, hogy a múlt 
évben iskola-tanácsossá neveztetett ki. Tanári testületé és az intézet 
növendékei meleg szeretettel ünnepelték érdemes vezetőjüket a jubi
leum alkalmából.

Szerkesztői üzenetek.
D. A. 13427 szám ú  e lő fize tő  B udapest. Örvendünk, hogy lapunk any- 

nyira megnyerte tetszését; ezután is arra fogunk törekedni, hogy lapunk olvasóinak 
kívánalmait mindenben kielégítsük. A jó kivánatokat köszönjük s hasonló jó kivá- 
natokkal viszonozzuk; egyelőre azonban 127 előfizetővel is megelégednénk.

Sz. O. K a p o svá r  Kérdezi On, hogy mi módon szerezhetők meg a „Gyógy
paedagogiai könyvíár“ kiadványai? Ha ugyan még megszerezhetők^ annak legegy
szerűbb módja, ha egy folyamodványt ir az illető művek szerzőihez. A nagy közön
ség számára ezek ingyen osztattak szét s így hisszük, hogy a kollegák számára is 
ingyen küldik azokat meg, ha kérelmezik. A folyamodvány talán bélyegmentes. Bizony 
mi is méltányosnak tartjuk, hogy ezen kiadványok a kollegáknak is.megküldessenek. 
Ha rajtunk állana, mi még azt is megtennők, hogy az intézetek értesítőit, amelyeket 
csak az igazgatóknak szoktak megküldeni — még a szolgálattételre berendelt kol
legáknak is megkiildenők.

Fritz Ármin könyvnyomdája Budapest, Jőzsef-körút 9.


