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V ilágosság és határozottság a tan terv  fel
osztásában.

H. Hoffmann után németből.

II. Miként a nyelvoktatásnál, úgy a vallástani oktatásnál is 
anyagi és alaki célt kell megkülönböztetnünk. Sőt itt ez utóbbit még 
különösen kell kiemelnünk, mivel itt nemcsak ismeretgyarapításról 
és szellemi ügyesség elsajátításáról, hanem lelki szabadság szerzé
séről, az önrendelkezési jog kialakulásáról van szó. A szabad aka
rat gyakorlására azonban csak akkor vagyunk alkalmasak, ha tette
inknek rugója a jóra irányuló akarás, melyet az ideálisát megköze
lítő állapotoknak és viszonyoknak elképzelése és érzése táplál 
Mint a nyelvoktatásnál, a hol az anyagi oktatás környékező 
világ megismerésére vezetett, úgy a vallástani oktatásnál is első
sorban olyan való tényeket kell megismertetni, a melyek a képze
lődésre, érzésre és akarásra elhatározólag hatnak. E tények Isten 
országának keletkezése történetében tárulnak szemeink elé és akkor 
a mikor már egész Összefüggésükben áttekinthetők, képezik azt a 
talajt, a melyből kihajtanak az utánzásra méltó igazságok és irány
elvek, azt az alapot, a melyen fölépül az erkölcs. És mivel ez 
összefüggésben van a vallással, azért emez is ott gyökerezik a szent- 
irásban. Az itt elmondottakból következik az az általánosan ismert ) 
szükségesség, hogy Isten országának történetével kezdjük meg a vallas- 
tanitást és csak később következzék a katekizmusban foglalt hit- és

*) Ismerik azok is, a kik azzal dicsekednek, hogy 20 esztendő alatt sem volt 
könyv a kezükben.
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erkölcstan. Habár felteszem, hogy ezt mindenki helyesli, mégis, nem egy 
tantervből azt látom, hogy annak készítőjétől többet ennél nem igen 
lehetett várni; mert azzal, hogy „bibliai történetek“-et és „katekiz
must“ különböztetnek meg, már is ki van merítve a hittan felosz
tása és e főcímek alatt is legfeljebb nehány történet és a tárgya
landó hitcikkelyek ;záma van felsorolva. És különösen ott, a hol 
a bibliai történetek tanításának befejezésére csak oly történeteket 
szemelnek ki, melyek a katekizmus megértésénél használhatók fel, 
nagyon távol vannak attól, hogy a szent történetek tanításának 
jelentőségét megértsék, a melynek ilyformán csak kisegítő szerep 
jut. Pedig a vallástanítás ezen két főága, ámbár szoros összefüg
gésben vannak, önálló: emitt történet, ott tan ; a hol egyik hátraszorul, 
ott vagy az ismeret nem lesz határozott, vagy pedig a megismert 
konkrét dolgokon nem fejtik le analytikai úton a vallás-ethikai 
igazságokat.

A vallásoktatást nagy jelentőségéből fogva, — hiszen, mint 
láttuk, első sorkan nevelőleg kell hogy hasson — nem lehet mind
egy, hogy hogyan végezzük. Ha egy órán négy történetet vagy 
ellenkezőleg egy héten csak egy rövidke fejezetet tárgyalunk; ha 
azt hisszük, hogy a katekizmusnak eleget tettünk, hogy ha betanít
tattuk annak szövegét, vagy pedig az egész kátét egy, sőt egy fél
évben „átvettük“, akkor vajmi siralmasan vagyunk az oktatás neve
lői értékét illetőleg és akkor bizony mi is mondhatjuk, hogy „Sirán
kozom a népeken“. Ily viszonyok közt, föltéve, hogy a tanító szor
galmas és ügyes, csakis egy jó alapokon nyugvó tanterv és annak 
keresztülvitelét illetőleg szigorú ellenőrzés segíthet. Először is arról 
kell gondoskodni, hogy a vallásoktatás minden ága kellő figyelem
ben részesüljön, hogy, a mit nyújtunk, az kellő időben és minden
kor a növendékek értelmi fokának megfelelő módon történjék.

A vallásoktatás minden ágát kell figyelemben részesíteni. 
Nem elég, ha eleinte csak bibliai történeteket nyújtunk. Már itt is 
rá kell szoktatni a gyermekeket, hogy jámbor emberek' példáját 
követve imában érintkezzenek Istennel. Az ima tanításán és gya
korlásán kívül akkor, a mikor a történetből valami tanulságot vo
nunk le, vagy annak tartalmát röviden összefoglaljuk, ki kell ter
jeszkednünk az egyházi költészetre is, keresvén belőle azt, melynek 
tartalma lélekemelő. A bibliai történeteknek folytatása és befejezése 
lesz az egyháztörténet, hogy annak alapján a növendékek megért
hessék a mai egyházi viszonyokat. A mint már a középfokon fel
lép a katekizmus, hogy a vallás-erkölcsös szellemre célzó alapelvek 
és igazságok fejlesztését, megvilágítását előmozdítsa, úgy a felső
fokon biblia-olvasás a minden igazság kútforrását képező szentirást 
ismerteti meg, valamint a perikopus magyarázat az egyházi évet 
és annak lefolyását fogja megértetni.

De amit tanítunk az egyszersmint a kellő időben és alkalmas 
módon is tanittassék a gyermekeknek. Minden elemi iskolai tanítónak
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tudnia kell, hogy az egyes fokozatok számára ki kell szemelni 
az alkalmas történeteket és hogy a tanítás módja mindenkor a 
növendékek felfogási képességéhez kell hogy alkalmazkodjék. Tud
nia kell, hogy az alapfokon egyszerű, egyes vonásokban rajzolt 
életképek „vonzó gyermek- és családi történetek“ veendők elő, hogy 
a középfokon, hol még mindig a bibliai történet képezi a vallás- 
oktatás alapját, az eddigi elbeszéléseket bővíteni, ujjakat hozzáfűzni 
kell, hogy azok élet- és jellemképekké alakuljanak, valamint hogy 
a felső fokon Isten országának keletkezéséről annak főbb stádiumai
ban áttekintést nyerjenek és a mai vallásos életet is megértsék a 
gyermekek. Nézzük most meg a tanterveket; ilyen szempontok sze
rint való elrendezést nem igen találunk és ilyen körülmények közt 
az előírt történetek alapján bajos volna egy bibliai alak, legkevésbbé 
pedig Jézus életképét rajzolni. A milyen szegényes és rósz az el- 
rendézés ép oly hiányosak a további adatok. Hogy mely idézeteket, 
énekszövegeket vagy közmondásokat vegyük elő és tanítsuk be, 
mikor tárgyaljuk az egyes történeteket, azt hiába keressük, épp oly 
kevéssé találunk az egyháztörténet és bibliaolvasást illető útmuta
tásokat. És így vagyunk a katekizmussal is. Túlságosan lakoni- 
kusnak találom azt, ha a főcím alatt pl. ezt olvasom: „A 10 
parancsolat, az apostoli hitvallás és a miatyánk“ vagy pedig „A 3 
utolsó hitcikkely.“ Mit kezdjen a tanító ilyen adatokkal? Semmit, 
— segíts magadon, akkor az Isten is megsegít, — a hol az ügy- 
buzgóság nem készteti az illetőt önálló gondolkodásra, ott — sit 
venia verbó — tovább is „wurstliznak“. De tegyük fel, hogy min
den tanitó, önmagától is képes a tanterv hiányait kiegészíteni, még
sem „dolgozhatnak egymás kezére“ azok, a kik a vallástanitást 
végzik. Mindegyik, nem törődve a másikkal a saját útján haladna 
s a közös munkának eredménye illusorikussá lenne. Mindezeknél 
fogva a tantervben a következők kifejezésre kell, hogy jussanak:
1. A vallásoktatás tagozódása és megjelölése, az egyes ágak fellé
pése idejének, valamint a heti órák számának meghatározása. 2. A 
részletes tananyag felsorolása és az irányadó szempontok megjelö
lése; 3. Módszeres utasítások, hogy egyöntetű legyen az egyesek 
munkája; 4. A felhasználandó tanszerek és eszközök felsorolása.

Ezen tárgyról szóló fejtegetéseimet nem akarom befejezni 
anélkül, hogy a felosztást és az órabeosztást is megadjam és meg
okoljam.

I. Alapfok. (2—3 iskolai év).
Heti 2 és 3 óra.

Bibliai szemléleti oktatás illetve bibliai történettanítás, (Imák 
minden fokon fordulnak elő.)

II. Középfok. (4—6 iskolai év.)
Heti 4 óra.

4. iskolai év.
Bibliai történetek ... .... ... ... .... ...   3 óra
Katekizmus ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 „*)

) 6 évi képzésnél.
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5. iskolai év.
Bibliai történetek ... ... ... ___ .... ... ... 3 óra
Katekizmus ... ... ... ... ... ... .... ... ... 1 „

6. iskolai év.
Bibliai történetek ... ... ... ..." ... ... ... 2 óra
Katekizmus ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 „

(Bevezetés az egyházi költészetbe a 4. iskolai évből.)

III. Felső fok. (7—8 iskolai év.)
Heti 4 óra.

7. iskolai év.
Bibliai történetek ill. egyháztörténet ... ... 1 óra
Katekizmus ... ... ... ... ... ... ... .... ... 2 „
Bibliai olvasás és perikopus-magyarázat ... 1 ,,

8. iskolai év.
Egyháztörténet ... .... ... ... ... ... ... ... 1 óra
Katekizmus ... ... .... .... ... ... .... ... ... 2 „
Bibliai olvasás és perikopus-magyarázat ... 1 „

Az a körülmény, hogy a siketnéma-intézet vallásiam anyaga 
több a népiskoláénál, a mennyiben még a konfmnálandók oktatását 
is magára vállalta, indokolttá tenné a vallásórák felemelését és 
ez egyedül csak a csekély növendék-számra való tekintetből mellőz
hető. A mennyiben a bibliai szemléleti oktatás, ill. az első bibliai 
történet-tanítás csak magában lép fel, azért" itt már 2 és 3 óra is 
elegendő. (Csak a 6 éves képzésnél kellene a 3. iskolai évben már 
4 órát felvenni). A középfoktól kezdve a vallásoktatásra heti 4 órát 
osztunk be, de olyformán, hogy ámbár az 5. évben fellép már a 
katekizmus is, mégis a biblián van a súlypont, később azonban, 
nemcsak egyenlő felosztás, hanem a katekizmusok előtérbe helye
zése vá'ik szükségessé. így lehet majd a középfokon az első 3 hit- 
czikkelyt (az 5. évben a 10 parancsolat és 1 czikkely és az Úr 
imája) a felső fokon (7. év) a szentségeket tárgyalni és az utolsó 
évben épületes beszélgetés alakjában a keresztény tant áttekinthe- 
tőleg elismételni. A történettanítás befejezésére elegendő lesz a felvett 
egy óra, mert az egyháztörténetből csak a főbb mozzanatokat vehet
jük elő. Ha a biblia-olvasás és perikopus-magyarázatra felvett 1 óra 
(felső fokon) az anyag feldolgozására nem volna elegendő, akkor a 
katekizmus oktatást a 8. évben \ xf% órára lehetne leszállítani s az 
így nyert 1/9 órát a biblia-olvasásra fordítani. Az ilyen órabeosztás 
a kezdetben az alaki képzéssel szemben élőnybe jutott anyagi 
oktatást ki fogja egyenlíteni az által, hogy az előbbire a felső fokon 
több időt veszünk fel és minthogy egyik ágnak a másik fölé való 
helyezését kizárja, biztos alapját nyújtja a vallás-erkölcsös kikép
zésnek.

III. Ha e helyen még a reál-oktatásról is megemlékezünk, úgy
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az csak ennek is sajátszerű bő elágazására való tekintetből történik, 
továbbá azért, mert az ma még a legtöbb tantervben szánandó 
helyre szorult. Igaz, hogy akkor, a mikor Hill írta meg az ő tan
tervét, alig méltatták a reáloktatást némi figyelemre is.

Ha már most valakinek tantervet kellett készítenie és nem 
értett hozzá, épp úgy bízván az elhalt, mint az élő Hill-ben, szépen 
lemásolta ennek tantervét, elfelejtvén, hogy az iskola is, habár nem 
minden kategóriában egyformán, haladt a korral. Sajnos, a különböző 
iskolákban kisebb-nagyobb mértékben ott voltak a fékezők is és 
ezek gondoskodtak arról, hogy az egyöntetű haladás csak jámbor 
óhaj maradjon. így jogos a maradiság fölötti panasz ott, a hol a 
tantervben még mais „világismeret“-et találunk. Igaz, hogy Hämisch 
és Hill idejében a „világismeret“ haladást jelentett a „közhasznú 
ismeretek“«kel szemben. Csakhogy be kellett látni, hogy a külön- 
böző tantárgyak ilyetén összefoglalásánál ajtó-kapu nyitva volt az 
oktató önkényének ; hogy az, ha valakinek a „világismeret- et kellett 
bemutatnia, isten tudja mi mindenről beszélhetett. A „haza- és ter- 
mészetismeret“-re történt felosztás sem hozott jobbat; csak az „álta
lános határozmányok“-nak jutott a szerep a reáltárgyak elkülönítését 
a tantervben és órarendben is megvalósítani és ezen tanítási ágak 
egyöntetű kezelését biztosítani. De hogy lehet az, hogy 30 évvel az 
„általános határozmányok“ kibocsájtása után, amelyek a tanítókép
zésnek is korszerű "irányt szabtak, a siketnéma-oktatás körül még 
mindig ily avult dolgokat találunk? Nem akarok erre itt megfelelni, 
de alig hiszem, hogy valamely elemi iskolában hasonló panaszok 
merülhetnek még fel a „régi jó időkre“. Hiszen nagyon is világos 
az, hogy mindegyiknek hátrányára van, ha a földrajz gyűjtőfogalma 
alá sorozott szülőföld, haza, föld fokozatok egy és ugyanazon szem
pontból tárgy altatnak. Ismétlésbe látszom bocsájtkozni, ha itt is fel
említem, hogy a tanító a tanterv határozatlansága miatt csak azt 
nyújtja növendékeinek, a mi neki éppen Ínyére van, minden másból 
kizárja őket.

El lehet-e várni minden tanítótól, hogy egyes általános meg
jelölések után mint „Németország, Európa, a többi földrész“ vagy 
„Poroszország királyai“ meg tudja választani az alkalmas anyagot; 
és hogy, ha nincs is szó a tantervben a természetrajzról, azt pláne 
a legújabb módszeres alapelvek alapján tanítsa? Nem, és akkor - 
megsínylik a növendékek, a kiknek kiképzése hiányos, noha^ ten
gernyi pénzbe kerül. Hogy' végre ott, a hol egyik tanító a másiknak 
munkáját kell hogy folytassa, különösen feltűnnek a határozatlan
ságból következő hátrányok, a reál-oktatásra nézve sem kell még 
bővebben bizonyítgatnom. Mivel továbbá a reál-oktatás kialakulása 
óta a siketnéma-oktatás a kezelést illetőleg mindinkább a népiskolá
hoz közeledik, úgy ez utóbbinak irányelveit amannál is figyelemre 
kell méltatni.

A mi itt a mikor ?-t és hogyan ?-t illeti, legyen megjegyezve, 
hogy a reáloktatás ott vegye kezdetét, a hol véget ér a szemléleti 
oktatás. Ez az 5. iskolai évben történik; csakhogy ezt megelőzőleg
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is már heti 2 órában megkezdhető a szülőföld-ismertetés. A 6. évtől 
kezdve a tanterv a földrajzi 2 órán kívül még 2 természetrajzi órát 
is fog előírni s ez utóbbiból a 8. évben 1 óra természettanra fordí
tandó. A történelemre elegendő a 7. és 8. évben 2—2 óra. (A hat
éves képzésnél a szülőföld-ismertetést már a 4., a természetrajzot 
az 5. évben kell megkezdeni, míg történelem csak az utolsó évben, 
természettan pedig egyáltalában nem tanítható). A reál-oktatás fel
osztása ezek után a következő lesz:

ö. iskolai év : 
Szülőföld-ismertetés... 2 óra

6. iskolai év :
Földrajz ...
Természetrajz...

7. iskolai év :
Földrajz ... ...
Természetrajz 
Történelem ... ... ...

2
2

óra

2 óra 
2 „ 
2

8. iskolai é v :
Földrajz .... ...
Természetrajz 
Természettan 
Történelem ... ... ...

2
1
1
2

óra

n

Nem tételezem föl egyetlen olvasótól sem, hogy azt higyje 
rólam, miszerint én kimentettnek tekintem a tanterv feladatát azzal, 
ha az egyes tanítási ágakat a különböző évfolyamokra felosztottam. 
Ellenkezőleg: A tantervből nem szabad a vezérlő elveknek, melyek 
a tanítási eljárást egységessé teszik, sem hiányozniok; tartalmaznia kell 
mint már föntebb is említettem, didaktikailag rendezve, a félévekben 
elvégzendő tananyag kimutatását valamint utasításokat a didaktikai 
eljárást illetőleg és a felhasználandó tanszerek és eszközök jegy
zékét is. Dacára annak, hogy mindezeket jól tudom, még sem terjesz
kedhettem ki ez utóbiakra, mert itt nem az a feladatom, hogy tan
tervet írjak. Csak ki akartam mutatni, mennyire szükséges a vilá
gosság és határozottság a tanterv leglényegesebb részében, a fel
osztásban és hogy káros következményeket idéz elő ennek hiánya. 
Hogy nem kevésbbé világosnak és határozottnak kell lennie a tan
tervnek a részletekben azt minden tapasztalt szakember igen jól 
tudja. A növendékek kielégítő és korszerű kiképzésének érdeke pedig 
sürgősen követeli az itt jellemzett tantervek átalakítását.

W entse l József.
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A  m értan tanításáról a síketném ák iskoláiban.
Irta: IVatske Rudolf.

Néhány évvel ezelőtt, midőn az összes iskoláknál az általános 
tanterv revízió kérdése napirenden volt, Borbély Sándor úr, akkori
ban a budapesti, jelenleg a váci siketnémák iskolájának igazgatója 
arra szólított fel, fejtsem ki, „mennyiben szükséges, kívánatos és 
tehető kötelezővé a rajztanítás a siketnémákra“ és egyúttal írjam meg, 
a „siketnémák rajztanításának módszerét és tantervét“.

Eme felszólításra a siketnémák intézeténél való néhány évi 
működésem alatt elsajátított tanítási methodushoz,^ valamint az ezen 
tanítási idő alatti tapasztalataimból kifolyólag szerény képességeim
hez mérten, eléggé részletesen, mindazonáltal mégis csak vázlatnak 
mondható módon megírtam a tantervet, melyet volt igazgatóm a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumnak terjesztett fel helyben
hagyás, illetőleg felülbírálás, illetve az általam, valamint más siket
némák intézetében működő rajztanár által concipiált tanterv alapján 
létesítendő „végleges tanterv“ megállapítása céljából.

Három évvel későbben megjelent a vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumnak 1900. évi 16.822 sz. rendeletével kiadott „Tanterv 
és módszeres utasítások a magyarországi siketnémák iskolái (inté
zetei) részére“ című könyv, a melyben a siketnémák iskoláiban 
tanítandó összes tantárgyakra vonatkozó utasítások megadatnak. 
E könyvnek, spéciéi az engem érdeklő szakaszát, a mely a XIII. 
cikket képezi és a rajzoktatásról szól, behatóan, tüzetesen és a leg
nagyobb lelkiismeretességgel áttanulmányoztam, mint a melyhez a 
jövőben alkalmazkodnom kell.

Minthogy részben felszólítást nem kaptam, részben pedig nem 
is érzem magamat hivatva arra, hogy a ministerium megbízásából 
— minden bizonynyal — szakértő tanférfiak által tervezett tan
tervre vonatkozó észrevételeimet, megjegyzéseimet megtegyem, a 
felvett tananyag keresztülvihetőségét megdöntsem, a tanterv helyes
ségét megítéljem más szóval felülbíráljam, de másrészt egy újabban 
történt 'felszólításnak keresztülviteléhez múlhatatlanul nem kívántatik 
meg a fentieknek megvizsgálása és bonczolgatása, tehát nem is fog
lalkozom strikte vele.

A mennyiben Együd Lajos úr, a budapesti siketnémák inté
zetének jelenlegi igazgatója újabban egy kérdés megoldására szó
lított fel, kénytelen vagyok a tantervet nolens-volens figyelembe 
venni és a kérdést az abban foglaltakkal combinátióba hozni.

És most az ujabbi kérdést előlegként felemlítem, a melynek 
tárgyalásába azaz fejtegetésébe csak későbben bocsátkozom, a midőn 
concrét példákkal képes leszek eléggé illustrálni, illetve a hasonla
tossággal kapcsolatosan a kérdést mint criteriumot lekövetkeztetni.

Együd Lajos úr ugyanis arra szólított fel, írjam meg nézete
met, mennyiben taníthatná a szabadkézi rajzot az alsó  ̂ osztályok
ban az osztály-tanító, más szóval „taníthatná-e egyáltalában a 
rajzot az osztály-tanító, vagy feltétlenül megkivántatik-e ezen tárgy
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tanítására szakember“ és „mennyiben lehetne a rajzot a slöjd taní
tással kapcsolatba hozni“,

I. a.)
Mielőtt a feltett kérdés tulajdonképeni fejtegetésébe bocsát

koznék, kénytelen vagyok a tantervnek egyik fogyatékosságáról, 
hiányáról szólni, a melyről nem tudom, szándékosan történt-e a mel
lőzés, avagy a tantervet megalkotó bizottságnak és tanférfiaknak 
csak figyelmét kerülte ki.

Ugyanis a ministerium által kiadott könyvnek 8-ik oldalán 
összegezve vannak az összes tantárgyak, a melyek az egyes osz
tályokban tanítandók a heti óraszám feltüntetésével. Ha végig olvas
suk a kötelező tantárgyak lajstromát,- feltalálhatjuk abban az összes 
reális tárgyakat egynek kivételével, illetőleg egynek mellőzésével. 
Fel van tüntetve és kötelezővé téve á számtan, természettan, föld
rajz, történelem, rajz stb., azonban a „vnértan“ tanításának nyomát 
sehol sem találtam.

Kérdem, a mértan a siketnémák intézeteiben egyáltalában nem 
tanítandó, avagy ezen tárgy tanítása is rajztanárra bizassék és ha 
igen, úgy az csak suttyomban történjék a mértani- és szabadkézi 
rajzzal kapcsolatosan annak keretében ?

Nem, azt már követelni nem lehet, hogy ezt a fontos tárgyat 
csak mellékesnek tekintsék és csak suttyomban tanítsák.

Szerény nézetem szerint, a kiejtési (phonetikai) gyakorlatok, 
a beszédtanítási és szemléltetési oktatáson kívül az összes reális 
tárgyak közül legeslegelső sorban evvel kellene foglalkozni, mint a 
melyre a siketnéma-intézet végzett növendékének az életben leg
inkább szüksége lesz. Mert tudvalevő dolog, hogy a siketnéma 
emberek nem képezhetők ki, helyesebben szólva, jelenlegi viszo
nyaink között külön oly iskolák még nem léteznek, a melyek a 
siketnémáknak magasabb fokú kiképzést eszközölnének. Ily körül
mények között a siketnéma nem lehet sem orvos, ügyvéd, mérnök, 
épitész stb. szóval tanult ember, hanem csak és csakis iparos lehet, 
vagy pedig a szó szoros értelemben vett művészi pályára léphet, 
azaz festészettel és szobrászattal foglalkozhatik. Már pedig azon 
életpályák közül, a melyek a siketnémák részére nyitva állanak, az 
iparágaknak bármelyikét tekintsük is, a mértan egy fontos ténye
zőjét képezi. Mértani ismeretek nélkül lépten-nyomon akadályokba 
fog ütközni, fennakadása lesz mindenütt a hol a mértani ismeretek
nek tudása megkivántatik, szükségeltetik. Hiszen nem kell az ipar
ágak közül válogatni, illetőleg egyet felemlíteni annak bebizonyítá
sára, hogy mértani ismeretekre szükség van, mert csak az iskolai 
tárgyakat tekintsük, csakhamar akadunk olyan tantárgyakra, a 
melyeknél olyan kifejezéseket használunk, melyek a mértan kere
tébe tartoznak. Pl. a női-kézimunka óra alatt nem egyszer fordul 
elő, hogy a növendék a gépen való varrás alkalmával nem „egye
nesen“ vart. íme egy kifejezés „egyenes“1 mely a mértan kere
tébe tartozik. Ha ezt nem tanítják, úgy az illető tanár kénytelen
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saját tantárgyának rovására, mulasztására, hogy úgy ne mondjam 
saját tárgyának elhanyagolásával, háttérbe szorításával ezen kifeje
zésnek megmagyarázásába bocsátkozni. Vagy a szegélyvarrás alkal
mával a növendék nem halad a beszegélyezendő zsebkendő, törül
köző s más fehérnemű szélével „párhuzamosan“. lm tehát egy 
másik kifejezés „párhuzamos“, a mely szintén a mértan hatáskörébe 
tartozik.

Igaz- ugyan, hogy e kifejezések körülírtan is kifejezhetők, azaz 
olyaténképen, a mely nem tartozik a mértan keretébe; de körül
írtan kifejezni valamit úgy és akkor, a mikor az értelmet, a fogal
mat egy szóval ki lehet fejezni, nem tartom szerencsésnek és elfo
gadhatónak csak azért, mert a kifejezés, mely a legprecízebben és 
minden félreértést kizáró módon kifejezi azt, a mértan keretébe tar
tozik és mivel e tárgy stricié nincsen a tanítandó rendes tantárgyak 
sorába felvéve.

Hiszen a siketnémák tanításánál leginkább kell kidomborodni 
annak az elvnek, hogy „kevés beszéddel, szóval, sokat legyenek 
képesek kifejezni“.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a szavak kiejtése, a beszéd ki
mondhatatlan nagy fáradságába kerül a született siketnémának. Fel
adatunk és szigorú kötelességünk tehát oda hatni, hogy egyes sza
vakkal lehetőleg nagyobb fogalomkört felölelni és kifejezni képesek 
legyenek és viszont, hogy egyes szavakból megértsenek oly gondo
latokat és fogalmakat, melyeket az épérzéküeknek körülirtan is 
lehet kifejezni. Mert ha mindenütt alkalmazható és követhető Bis
marck, egyik rokonához címzett levelében foglalt elve : „Nagy hala
dást teszek azon művészetben, hogyan lehet sok szóval keveset 
kifejezni“ a siketnémák tanításánál nemcsak, hogy érvényesíteni 
nem szabad de, a leghatározottabban és legszigorúbban kerülnünk kell. 
Már pedig a mértanban rendkívül sok szó, kifejezés fordul elő, a 
melyek beszédközben előfordulnak és a melyek a társalgást, a 
beszélgetést megkönnyítik és megröviditik. Ehhez hozzájárul még 
az is, hogy a mértanban elsajátított kifejezéseket a többi tárgyaknál 
s azoknak előnyére felhasználni tudják és fogják.

Azonban tovább folytatom a példálódzást, hogy minél szembe
ötlőkben illustráljam a mértan tanításának szükségességét.

Ugyancsak a női kézimunka-óra alatt előfordulhat, hogy a 
növendék négyzetes hálót készít. Míg a rajzolásnál vonalakkal dol
gozunk, addig a kézimunkánál a vonalakat cérna, pamut vagy más 
anyag képezi. De a háló kifejezés és értelme ugyanaz marad. A 
négyzetes háló kifejezésnél a „négyzet“ szó is előfordul. A négyzet 
fogalmának ismertetése szintén a mértan keretébe tartozik. Vagy 
a mikor a kézimunka tanítója azt mondja egyik növendékének: „mérd“ 
meg ezt vagy ama készítendő fehérnemű „hosszát“. A „mérni“, 
„hosszúság“ „méter“, mind a mértanhoz tartoznak. Vagy a mikor 
hosszúságról, szélességről, magasságról beszélnek, mely kifejezések 
részint a síkbeli alakzatoknál, részint a testeknél fordulnak elő, mind 
a mértan keretében megmagyarázandók.
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Mennyivel inkább meg van könnyebbítve a tanítás, ha már 
ezeket a kifejezéseket ismerik.

E fogalmak más tárgyak tanítási óráin való felemlítésével, 
esetleg rövid ismétlésszerü ismertetésével emlékezetébe juttatjuk, 
mintegy felfrissítjük a növendékeknek az elméleti mértani óra alatti 
tanultakat, a mivel csak még inkább megrögzitjük ismereteiket. Mert 
helyesen mondja a közmondás : „Az ismétlés a tudományok anyja“. 
Minél többször fordul elő, minél gyakrabban ismétlőnk valamely 
kifejezést, annál inkább tudja és fogja emlékezetében tartani a 
tanultakat.

A következőkben csak az egyes szavak felsorolására szorít
kozom, melyek a rendes tantárgyak tanítási óráin előfordulnak, 
anélkül, hogy a szó helyes kiejtésére és hosszas begyakorlására 
idő volna és a melyek a mértan keretébe tartoznak. Pl. az agyag 
slöjdnél előfordulnak, háromszög, négyzet, téglalap, csillag, kör, 
kocka, hasáb, oszlop, gúla, henger, kúp, golyó, gömb stb. A torna 
óra alatt előfordulnak a következő kifejezések: egyenes testtartás, 
szögállás, sarokállás ; magasugrásnál: magasság, távolugrásnál: távol
ság, stb. Mindezen tantárgyakhoz hozzájárni még koronaként a 
szabadkézi rajz is, a melynél a mértani elemek ismerete megkíván- 
tatik. Nem sorolhatom fel az összes kifejezéseket, melyek a szabad
kézi rajz óráin előfordulnak, mert tekintélyes számot képviselnek és 
mert e hely nem ezen célra van praedestinálva. *Hogy pedig geo- 
metrikai ismeretekre szükség van a szabadkézi rajzolásnál, azt nagy 
hangon és részletesen tárgyalni felesleges, mert majdnem minden 
szabadkézi mintának segédszerkesztését a geometriai alapformák 
képezik. Hogy pedig java részben a geometrikai szerkesztések képe
zik a szabadkézi rajzolásnak kiindulási pontját, arra vonatkozólag 
csak a tanterv 91.-dik oldalán: „módszeres útasítások a szabadkézi 
rajzolás II. és III. osztályos fiúk számára“ című cikkre kell hivat
koznom, melynek 1) alatti szövegében ezeket írja a szerző: „A sza
bad ékítmény elemek befoglalója gyanánt szereplő mértani alap
form ák  az ügyesebb tanulókkal szabadkézzel is eszközölhetők“. A 
4.-dik pont alatt így folytatja tovább : „A III. évfolyam vége felé 
ügyesebb tanulók az egyenes vonalú mértani elemekből álló mosaik 
ékítményeket rajzoló-tollal és fekete tussal is kihúzhatja“. De még 
a 92.-dik oldalon a IV. osztály tananyagának megállapításánál is 
felemlíti, hogy a tanár geometrikus idomokból induljon ki. Mert 
szöveg szerint így ír: „A fokozatosság megállapítása a tanárra 
bízatik. Magától értetődik, hogy a hol szükségesnek mutatkozik az 
illető ékítmény mértani alapformája is megelőzőleg elkészítendő“.

A rajz-, kézi- és slöjd-munkával kapcsolatosan a mértan és 
mértani rajzi tanultságnak hasznát még az életben is fogják venni, 
mert kevés kivétellel majdnem minden iparos pályán szükség van 
mértani ismeretekre. Pl. az asztalosságnál a különféle bútordarabok 
metszeteinek előállításához, valamint a különféle műszaki rajzoknak 
megértetéséhez és ezek alapján a bútordaraboknak előállításához 
mértani tudás megkivántatik. Mert azt ugyan hiába várja a munkás,
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hogy a mester informátiót adjon a munkához, pláne ha az illető 
munkás siketnéma, a kivel megértetni magát jóval nehezebb mint 
az épérzéküvel. Hisz tapasztalatból tudjuk, hogy még az épérzékü- 
nek is igen sok esetben a legjobb akarat mellett sem vagyunk 
képesek valamit szóval eléggé érthetően és világosan megmagya
rázni. Ilyen esetben egy minden nyelven érthető litteraturához — a 
rajzhoz — kell fordulni, a mely minden Demosthenesnél jobban és 
világosabban beszél.

A szabóságnál a ruhadarabok kiszabása alkalmával a rajzok 
elkészítésének módja, a kőműves mesterségnél a falak derékszögben 
való építésnek, a magasság megállapításának, a falak merőleges, a 
mennyezet, illetve a padló vízszintes voltának constatálása mértani 
ismereteken alapulnak.

Azonban nem folytatom tovább az iparágak felemlitését, mert 
annak a látszatát adnám, mintha már a siketnémák intézeteiben a 
szakirányú tanításnak hive lennék. Egyelőre csak azért említettem 
meg, mert a rendes iskolai tantárgyakon kivül még a különféle 
mesterségeknél is hasznát fogják venni az elementáris mértannak, a 
mértani és szabadkézi rajzolásnak. A mi kötelességünk, hogy az 
egyik rendes tantárgygyal egy másik rendes tárgynak javára szol
gáljunk; de semmi esetre sem ajánlom a manuális tárgyakat szak
irányú tárgyakká kifejleszteni. Hogy miért nem ajánlom a siket
némák intézeteiben a szaktanitást, azt értekezletem további folyamán 
még részletesebben fogom tárgyalni.

Eddigi tárgyalásom spéciéi oda irányult, hogy a mértan taní
tásának szükségességét bebizonyítsam. Ha a felsorolt érvelések nem 
eléggé hathatósak, ha nem voltam képes a mértannak mint rendes 
tárgynak önállóan való taníttatását hathatós bizonyitékokkal, pél
dákkal támogatni, illustralni, keresztül vitelét előmozdítani, úgy szol
gáljon mentségül ama kijelentésem, hogy e tárgynak fontosságát 
érzem és múlhatatlanig kívánatosnak tartom a vele való külön 
foglalkozást, de gyengeségem, kevés képzettségem s talán az érve
lésben, a bizonyitgatásban való járatlanságomnak és ügyetlensé
gemnek tulajdonítható, hogy a felső fórummal — nevezett tárgynak 
— a rendes tárgyak sorába való felvételét plausibilissá tegyem. 
Ebbéli törekvésemmel oda akarok hatni, hogy a felső  ̂fórum figyel
mét e tárgy fontosságára felhívjam és hogy ezen kérdést vélemé
nyezés végett szakértő tanférfiaknak kiadja s szentül meg vagyok 
győződve, hogy minden szakavatott tanférfiu helyeselni fogja ebbeli 
propositiomat.

(Folyt, köv.)
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Cházár A ndrás könyvtára.
A Cházár András-féle rozsnyói könyvtár a siketnémák váci 

intézetének ajándékoztatok:.
Hogy a váci intézet ily értékes ajándékhoz jutott, az Borbély 

Sándor igazgató fáradozásának az érdeme. Borbély ugyanis múlt 
évi március hóban Gömörmegyébe utazott, hogy ott egy a Cházár 
András emlékére létesítendő siketnéma intézet előmunkálatait végezze. 
Hogy ez a munkálkodás mily eredménynyel járt, az olvasóink előtt 
ismeretes. Ámde B. S. ezen útjának kiváló jelentősége volt azon 
körülménynél fogva is, hogy ekkor pendítette meg a jelenlegi rozs
nyói ág. ev. h. főesperes, Terroy Gyula előtt azt az eszmét, hogy 
nem volna-e lehetséges a főesperesség kezelése alatt levő közel 
3000 kötetet kitevő Cházár András-féle közkönyvtárt a váci intézet 
100 éves jubileuma alkalmából az intézetnek ajándékképen meg
szerezni ? Nevezett főesperes nem idegenkedvén az eszmétől, B. rész
letes javaslatot terjesztett a miniszterhez, hogy e tárgyban megkere
sést intézzen a nevezett főesperességhez és hogy a siker biztosítása 
szempontjából viszonzásul ajánljon fel Ő Excellentiája a főesperes- 
ségnek egy orsz. alapítványi helyet olyképen, hogy arra, mint Cházár 
alapítványra egy-egy növendéket a főesperesség ajánlhasson. Ő 
Excellentiája ezen javaslat értelmében átírt a főesperességhez, mely 
múlt évi július 30-diki közgyűlésén tárgyalván a ministeri leiratot, 
kimondotta határozatikig, hogy ámbátor jóltevői és alapítói emlékét 
s azok rendelkezéseit saját részéről a legnagyobb tiszteletben tartja, 
mégis tekintve a humánus, nemes célt s a könyvtár nagynevű ado
mányozója emlékének országos megörökítését, a hagyományozó 
szellemében kíván eljárni, midőn az esperesség kezelésében levő 
jolsvai Cházár András-féle könyvtárt a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. kormány rendelkezésére bocsájtja azon kikötéssel, hogy a 
könyvtár a Jolsván felállítandó orsz. siketnéma intézetben helyez
tessék el örök letétképen. Az esperesség ezen határozata véleménye
zésre kiadatván B. S.-nak, ő sietett meggyőző érvekkel kimutatni 
azt, hogy a könyvtár elhelyezésére egyedül a váci intézet alkalmas 
és hivatott. Érvei közül a következőket emeljük ki:

A jolsvai iskola nem orsz. intézet, miként a főesperesség fel
irata tévesen mondja, Cházár András pedig országos mozgalmat 
indított meg s egy orsz. intézetnek vetette meg alapját. Az ő tetté
hez és nevéhez a váci orsz. intézetnek neve, híre és dicsősége illik 
inkább.

A jolsvai iskolának, mint kezdő intézménynek nem ily szellemi 
erőre van szüksége, mint a milyet e könyvtár rejt magában; hanem 
anyagi eszközökre, segélyforrásokra. A váci intézet készséggel meg
hozná az anyagi áldozatot a jolsvai iskola érdekében azon szellemi 
tőkéért, a mely Vácon koronája lehetne a Cházár András korszakos 
kezdeményezésének.
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Jolsva nemcsak kicsiny város, hanem félreeső hely is, hol a 
könyvtár holt tőke lenne, melyet sem a város, sem a siketnéma- 
oktatás méltatói nem használhatnának ki kellőképen; ellenben Vác 
nagyobb város, az országnak központján, Budapest közelében van ; 
a legnagyobb siketnéma-intézetnek helye, a hol nemcsak számtalan 
idegen, hanem úgyszólván valamennyi siketnéma-oktatással foglal
kozó hazai szakférfiú megfordul, a kiknek bizonyára értékesíthető 
szellemi táplálékot nyújtana a könyvtár.

Cházár András azon végrendeletében, melylyel könyvtárát a 
rozsnyói ág. h. ev. egyháznak gondjaira bízta, kikötötte volt, hogy 
gyűjteménye közkönyvtár legyen, melyhez mindenki, a ki csak 
kívánja, hozzáférhessen. Borbély^ ezen indokot felterjesztésében meg
újította abbeli javaslatát, hogy Ő Excellentiája ezen szép ajándék
ért a jolsvai intézet részére egy orsz. alapítványi helyet engedjen át.

Hogy az e felterjesztésben megindult hivatalos tárgyalások mily 
eredménynyel jártak, arra nézve tájékoztatásul szolgál O Excellen- 
tiájának f. évi 19734. számú rendelete, melynek következtében a 
váci intézet igazgatóságának megbízásából két tanár a könyvtár átvé
tele és Vácra szállítása végett a múlt hó folyamán Rozsnyóra utazott.

Midőn a magunk részéről melegen üdvözöljük a váci intézetet 
ezen újabb sikere alkalmából, egyszersmind^ teljes meggyőződéssel 
jelentjük ki, hogy méltányosnak tartjuk Ő Excellentiájának és a 
rozsnyói ág. h. ev. főesperességnek azt az eljárását, hogy Borbély 
érvei alapján a szóban levő könyvtárt a váci intézetben helyezi el.

Egyesületi élet.

Felhívás a síketnéma-íntézetí tanárokhoz. A „Siketnéma-lntézeti 
Tanárok Országos Egyesületé“-nek választmánya elhatározta, hogy 
a siketnémák ügyét naptárakban is propagálni, • népszerűsíteni fogja.

Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat hozzá 
intézett kérelmünkre arról értesített bennünket, hogy rendelkezésükre 
bocsátandó cikkünket 1903. évi népies naptárainak valamennyiében 
közölni fogja, esetleg egy illusztrációval együtt.

Fedzet hiányában nem hirdethetünk pályázatot e megírandó 
cikkre. Mindazonáltal, egyrészt a szabad verseny sikerétől többet és 
szebbet remélve, másrészt bízva abban, hogy a kezdet nehézségei
vel küzdő egyesületünket a kartársak önzetlen munkájukkal is támo
gatni készek: az elnökség jónak látta, hogy ebben a kérdésben a 
tagokhoz felhívást, illetőleg kérelmet intézzen.

Felkérjük egyesületünknek tollforgató tagjait, szíveskedjenek 
az elnökségnek beküldeni egy-egy használható cikket. (Ha több 
alkalmas cikkel fogunk rendelkezni, más naptárban is helyezünk el 
még egyet-kettőt.) Esetleg egy illusztrációt is lehet a cikk megírá
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sánál tekintetbe és számításba venni. A megírandó cikk a naptár
ban egy nyomtatott oldal terjedelmű lehet.

Beküldési határidő: 1902. júnis 20.
Temesvár, 1902. május 6.-án

Kartársi üdvözlettel
Schcijfer Károly, s. k. Bihari Károly, s. k.

elnök. titkár.

H azai hírek.
Lapunk jelen számát egy negyed ívvel megtoldottuk.
Tisztelettel kérjük az intézetek igazgatóit, hogy értesítőiket és a vizs

gákról szóló jelentéseket legkésőbb junius hó 20.-ig beküldeni kegyeskedjenek.
A gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsa f. évi május 

24.-én gyűlést tartott a következő tárgysorozat értelmében:
Előadói bejelentések: A szaktanács részére 150 K. pótjava

dalom kiutalványozására kéretett Ő Excellentiája. — Az egyes inté
zetek tájékoztató, átiratai a jövő tanévi tanerő szükségletét illetőleg. 
— Egyiid Lajos helyettesítésének ügye külföldi tanulmányútja ide
jére. — A 24123. sz. min. rendelet felolvasása, mely szerint az 
egyes szakfelügyeleti jelentések alapján tett elvi jelentőségű javas
latok alkalomszerüleg érvényesítendők a szaktanács által. — Jelen
tés a Sopronmegyében létesítendő siketnéma-intézet ügyében f. évi 
május 7-én és 8-án megejtett helyi szemléről.

Előadói javaslatok a következő ügyekben : A siketnémák temes
vári-, aradi-, szegedi- és kolozsvári intézete igazgatóságainak felter
jesztései a f. tanévi osztályvizsgálatok kitűzése iránt. — A gyógy
paedagogiai intézetek f. tanévi osztályvizsgálatainak és évzáró ünne
pélyeinek meghatározása és vizsga-biztosok iránti javaslat. — A 
siketnémák aradi iskolája tantestületének f. évi május 6 -iki regyző- 
könyve. — Skultéthy Lajos kérelme, hogy a dadogok és egyéb 
beszédhibákban szenvedők számára állandóan tanfolyamot tarthas
son. — Kábán József kérelme, hogy Aradról a siketnémák kolozs
vári intézetéhez helyeztessék át. — A siketnémák váci intézete tan
testületének f. évi április 30-iki jegyzőkönyve. — A siketnémák 
kaposvári intézete tantestületének f. évi május S—iki jegyzőkönyve. 
—1 A siketnémák és vakok kecskemti intézete tantestületének f. évi 
május 10-iki jegyzőkönyve. — A siketnémák kolozsvári intézete 
tantestületének f. évi április 28-iki jegyzőkönyve. — A siketnémák 
és vakok kolozsvári intézete felügyelő-bizottságának f. évi március 
26-iki jegyzőkönyve. — A siketnémák temesvári intézete tantestü
letének f. évi április 5-iki jegyzőkönyve. — A siketnémák temes
vári intézete felügyelő-bizottságának f. évi április 12-iki jegyző
könyve. — A siketnemák aradi és temesvári intézete hitoktatóinak 
szakvizsgálata. — A siketnémák temesvári intézete f. tanévi óra
többletei. — A siketnémák váci intézete tantestületének f. évi május 
16-iki jegyzőkönyve.
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Kérelem az intézet vezetőihez. E nyár folyamán Vatter és 
Gutzmann szerkesztésében egy enciklopédia jelenik meg. A magyar- 
országi rész megszerkesztésével én bízattam meg. Minthogy illusztrált 
lesz  ̂a munka, arra kérem a m. tisztelt igazgató urakat, hogy inté
zeteik fényképeit címemre (Kerepesi-ut 47.) beküldeni szíveskedjenek.

V áradi Zsigm ond.
Képesítő- osztály- és évzáró vizsgák. A vallás- és közoktatás- 

ügyi m. kk. miniszter úr a f. tanév végével megtartandó osztály
illetve évzáró vizsgálatok idejét a szaktanács javaslata alapján a 
következőleg állapította m eg:
Siketnémák váci intézetében: osztályvizsga, junius 12, 13 és 14-én, 

évzáró vizsga, junius 19-én. Ministeri biztos: Berinza János! 
Siketnémák aradi intézetében: osztályvizsga, jun. 19-én, évzáró

vizsga, junius 22-én. Ministeri biztos: Berinza János. ) ^  t 
Siketnémák temesvári int.: osztályvizsga, jun. 20 és 21-én, év- ( |  : |  

záró vizsga, jun. 22-én. Ministeri biztos: Berinza János. ( J  f  
Siketnémák szegedi intézetében: osztályvizsga, jun. 22-én, év- ) 2 ?

záró vizsga, jun. 22-én. Ministeri biztos: Berinza János. 
Siketnémák kolozsvári int.: osztály vizsga, jun. 17 és 18-án (26), év

záró vizsg., jun. 22-én (29). Minist, bizt.: Borbély S. (Klis L.) 
Siketnémák kecskeméti intézetében : osztályvizsga, junius 19-én, év

záró vizsga, junius 22-én. Ministeri biztos: Együd Lajos. 
Siketnémák budapesti intézetében: osztályvizsga, junius 20 és 21-én, 

évzáró vizsga, junius 22-én Ministeri biztos: Borbély Sándor. 
Siketnémák kaposvári intézetében: osztályvizsga, junius 22-én, év

záró vizsga, junius 22-én. Ministeri biztos : Klis Lajos. 
Siketnémák egri intézetében: osztályvizsga, junius 29-én, évzáró 

vizsga, junius 29-én. Ministeri biztos: Pivár Ignác. 
Siketnémák jolsvai intézetében: osztályvizsga, junius 29-én, évzáró 

vizsga, junius 29-én. Ministeri biztos: Együd Lajos.
Vakok budapesti intézetében: osztályvizsga, junius 13, 14 és 16-án, 

évzáró vizsga, junius 22-én. Ministeri biztos: Borbély Sándor. 
Hülyék budapesti intézetében: osztályvizsga, junius 17-én, évzáró 

vizsga, junius 24-én. Ministeri biztos: Klis Lajos.
A tanárképző tanfolyam Írásbeli vizsgája, junius 25-én, szóbeli vizs

gája pedig 30-án lesz.
A gyengetehetségüek budapesti iskolájában (balparti) május 

28-án tartották meg az évzáró vizsgát a gyermekek szüleinek érdek
lődése mellett Berinza János elnöklete alatt. Az iskolának, mely a 
vakok régi ntézetében volt mindezideig elhelyezve, két osztálya volt 
12, illetve 17 növendékkel. Mint hírlik, a jövő tanévben egy har
madik osztály is megnyílik. A gyermekek az év folyamán hittant, 
magyar olvasást és Írást, beszéd- és értelemgyakorlatot, számtant, *

* Hitoktatók vizsgája Temesvárott lesz.
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ipart illetve kézügyességi oktatást, szépírást, tornát és éneket tanul
tak és a vizsgán tanúságot tettek arról, hogy tanítóik névszermt 
Káplán Gyula és Kelemen Ignác lelkiismeretes és derék munkát 
végeztek a tanév folyamán. A vizsgát vezető elnök a szülőkhöz 
intézett záró beszédében ki is emelte két érdemes kollegánk buzgó- 
ságát köszönetét mondván nekik munkálkodásukért. Feltűnt az, 
hogy’a kiállított kézimunkákból (agyag, gyékényfonás) nélkülöztük 
a női kézimunkákat.

Mínísterí köszönet. A vallás- és közoktatásügyi ministel gióf 
Andrássy Dénesnek és nejének köszönetét mondott azon ̂ alkalom
ból, hogy a siketnémák és vakok jolsvai „Cházár András mtezete 
növendékei részére tízezer koronás alapítványt tettek.

Gyászhír. Megrendülve vettük hírét Gácsér József váci siket
néma intézeti tanárt és nejét ért lesújtó csapásnak. Három éves 
Ferenc nevű életerőtől duzzadó kis fiuk, szüleinek szemefenye es a 
család ismerőseinek dédelgetett kedvence rövid szenvedés után 
Nagy-Becskereken, — a hol édes anyjával tartózkodott, - az égi 
angyalkákhoz költözött. Borzasztó csapás, a melynek súlyát csak az 
tudja a maga valóságában felfogni, kinek szíve aggódva küld naponta 
fohászt az égbe, életet és áldást kérve onnan övéi számára. V igasz 
tál ja meg a megszomorodott szülőket az a tudat, hogy baiátaik 
velük éreznek a szerencsétlenség napjaiban.

Újabb mozgalmak a síketnémák oktatása érdekében. A siket- 
némák oktatásának általánosítása és â  társadalom érdeklődésének 
felébresztése céljából Klis Lajos, a siketnémák váci intezetenek 
igazgató-tanára f. évi május hó 8.-án Sopronban, május ho 10.-en 
pedig Székesfehérvárott ismeretterjesztő felolvasást tartott a siket
némákról és ugyanott Gácsér József tanárba váci intézet öt növen
dékével bemutatta a közönségnek a siketnémák gyakorlati tanítását.

A soproni előadással a „Sopron“ című napilap f. é. 108. sza
mában vezércikkben foglalkozik s a következőket írja .

„Megható, nemes felbuzdulás fogta el a soproni társadalom 
szívét ”a napokban, midőn a váci siketnéma intézetnek derék tanárai 
a* városháza dísztermében előadást rendeztek a siketnémák felkaro
lása ügyében s be is mutatták meglepő eredményét. Ezreket vissza
adni az életnek, a hazának, őket hasznos, értelmes emberekbe ne
velni, — erről van szó s feltűnt lelkűnkben az elmúlt esztendők 
sok-sok mulasztása, vádként annak a sok ezer szerencsétlennek 
sorsa, kik kellő ápolás és kezelés híján kivesztek, elzüllöttek az 
emberi társadalomból s az állatok színvonalára sülyedtek. Könnyes 
szemekkel hallgatták a szívhez szóló szép szavakat, a nagy terem 
szinte templommá vált, hol szent, magasztos érzelem emelte a keb
leket, az emberszeretetnek világot fenntartó. Krisztusi érzelme.

’ Még nagyobb volt örömünk és lelkesedésünk, mikor a város
nak és megyének képviselői, vezetői rendre kijelentették, hogy a 
nemes ügyet felkarolják s nem nyugszanak, míg együttes erővel 
meg nem teremtik nálunk is a siketnémák intézetét. Az állam hat
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hatos támogatást Ígért s most már csak a társadalom hozzájárulá
sára van szükség.

Meg vagyunk győződve, hogy Sopron város társadalma 
teljes odaadással fogja támogatni ez új, emberbaráti intézményt. 
Megmutatta rokonszenvét, jó szívét, midőn a szorongásig megtöl
tötte az említett felolvasás alkalmával a tanácsterem minden zugát, 
a karzatokat és folyosókat is. Érdeklődését, áldozatkészségét lépten- 
nyomon tapasztalhattuk: az emberbaráti intézmények egész sora 
mutatja nemes gondolkodását és emberes érzelmeit: mindazokat más 
városok megelőzésével a maga kezdeményezéséből létesítette s a 
maga erejéből tartja fenn. Valóban társadalmunk áldozatkészsége és 
humánus gondolkodása a művelt nyugatra vall s a külföldi művelt 
társadalmak színvonalán áll. Ez a város talál még módot, hogy 
filléreivel segítsen az emberi nyomoron s hozzájáruljon az újabban 
megvalósítandó szép cél sikeréhez.

Különösen felhívjuk társadalmunkat a filléres gyűjtésre! Vegye 
kezébe az ügyet mindenki, főleg Sopron nemes gondolkozásig művelt 
lelkű hölgyei! Ne koronákat és nagy összegeket kérjenek, adjanak! 
Áldozatot' nem kell követelni, csak annyit, a mennyit mindenki 
könnyen elbír és szívesen megad. Ám áldozzanak azok, a kiknek 
van, de vonjuk az adakozásba bele a társadalom minden rétegét a 
legszegényebb tagját is úgy, hogy a szívesen adott fillért is elfogad
juk. A filléres gyűjtés óriási eredményeket mutathat fel; ha minden 
alkalmat megragadunk, ha rendszeresen rászoktatjuk a közönséget, 
hogy fölösleges apró kiadásai alkalmával, jó kedvében, mulatságaira, 
fényűzésre szánt pénzéből egy-két fillért a jótékony célra is szánjon. 
— ezreket gyűjthetünk össze nehézség és megterheltetés nélkül; 
mert hisz az odaszánt filléreket amúgy is kiadták volna az illetők. 
Az ilyen eljárás megszokása, állandó gyakorlása nemesíti a társa
dalom felfogását s akárhányszor köznapi foglalkozása, profán dolgai 
között is magasabb gondolatokat és érzelmeket támasöt benne. Meg 
van az az erkölcsi jó oldala is, hogy az összegyűjtött pénz való
ban az egész társadalom adománya s így a nemes cél munkálásából 
mindenki kiveszi részét. Ennek a tudatnak terjesztése, ápolása már 
maga is nemesítő.

Rajta tehát, lássunk a nemes munkához. Előzzük meg a derék 
munkában a hatóságokat, az államot, hogy mire szép elhatározásuk 
megvalósításához fognak — a társadalom akkorra már tekintélyes 
adománynyal járúlhasson a létesítendő intézmény alapjához. Sopron 
széplelkü leányai mutassátok meg, hogy a nagy emberi eszmékért 
lelkesedni és tenni tudtok!“

A székesfehérvári előadás is a sopronihoz hasonló sikerrel tar
tatott meg, a mit a „Fejérmegyei Napló“ f. évi 53. számában meg
jelent következő közleményéből eléggé kiviláglik:

„Előadás a siketnémákról. Igen előkelő közönség töltötte meg 
szombaton este a helybeli főgymnázium dísztermét. Miután Verger 
Tamás tanító, a helybeli siketnéma tanfolyam vezetője bemutatta 
Klis Lajost, a váci siketnéma intézet h. igazgatóját a közönségnek,
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ez utóbbi megkezdette az elméleti ismertetés felolvasását, a melynek 
nemcsak a tárgy érdekességé és nemes karaktere, hanem a fölolvasó
nak megnyerő megjelenése és kellemes orgánuma is biztosították a 
szép sikert. A siketnémaság okairól kezdte, azután rátért e baj gyó
gyításának módjaira, a siketnémák testi és szellemi tulajdonságaira, 
azután az iskoláztatásukra és ennek révén egy kis statisztikát is 
mutatott be, a melyből csak mutatóképpen adjuk a következő szá
mokat : a XVI. században kezdte legelőször oktatni a siketnémákat 
egy Benedekrendü szerzetes. Az első intézet Párisban 1770-ben, a 
második Lipcsében 1773-ban nyillott meg, Németországban a siket
néma intézetek száma 92, Magyarországon 11, mely utóbbiakban a 
múlt évben 554 nyert oktatást. Magyarországon jelenleg 19724 
siketnéma van. A minden ízében érdekes felolvasást a közönség 
zajos tapssal köszönte meg, a mely után Gácsér József siketnéma 
intézeti tanár mutatta be az öt kis tanítványon a tanítás eredmé
nyeit. Megyjegyzendő, hogy egyik sem volt az ő tanítványa és nem 
a legjobb tanulókat hozták magukkal, hanem a közepeseket. Az 
eredmény bámulatos volt. Nem egy hölgy szemében láttuk meg- 
csillani a meghatottság könnyét, a mint a siketnémákat egészen 
érthetően, folyékonyan, értelmesen beszélni hallották. Hála azoknak, 
a kik azon fáradoznak, hogy szegény siket-néma embertársainkat a 
társadalomnak visszaadják! Az érdekes bemutató után Klis h. igaz
gató a nemes cél nevében köszönetét mondott az ügy pártolásáért 
városunk polgármesterének, Szenczy Győző főgymn. igazgatónak, 
Alaghy Dezső isk. elnöknek, Rutsek Imre s. tanfelügyelőnek stb. 
Végül Verger Tamás tanítónak, a ki lelkes buzgalommal és sok
sok utánjárással fáradozott az előadás sikerén.“

Ez év legelején Hercsuth Kálmán budapesti kollegánk memo
randumot intézett Körmöcbánya sz. kir. és főbányaváros tanácsá
hoz az iránt, hogy ott a felvidék nagyszámú siketnémái részére az 
állam támogatásával intézetet létesítsenek. A város nemesen gon
dolkodó agilis polgármestere Palkovics Emil magáévá tette az ügyet, 
a tanács és a közgyűlés elvben elhatározta, hogy hajlandó a memo
randumban foglaltak szerint eljárni és Körmöcbányán intézetet léte
síteni siketnémák számára. A közgyűlés határozatából kifolyólag 
Palkovics Emil polgármester és Szmethanovics József fent is jártak 
már ez ügyben s a város országgyűlési képviselője: Lukács László 
pénzügyminiszter útján be is nyújtottak egy ily értelmű kérvényt a 
kultusz miniszterhez.

Az ügy hathatósabb propagálása céljából Hercsuth Kálmán és 
Váradi Zsigmond budapesti kartársak a minisztérium engedelme 
folytán e hó 17., 18. és 19.-én ismeretterjesztő előadásokat tartottak 
a felvidék három városában, úgy mint 17.-én Beszterezebányán, a 
hol szintén nagy a mozgalom egy siketnéma-intézet telállítását ille
tőleg. 18.-án Körmöcbányán és 19.-én Turóc-Szent-Mártonban. Ez 
alkalommal 4 növendéket is vittek magukkal bemutatás céljából. 
Beszterezebányán dr. Répásy alispán és Csesznák Gyula polgár- 
mester azok, a kik a dolgot kezükbe vették s fáradoznak az intézet
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mielőbbi létesítésén. Segítő társuk is akad bőven az intelligens vá
rosban. A létesítendő körmöcbányai intézet dolga, mint már fentebb 
is említettük, szintén jó kezekbe van letéve. Mint hírlik, a város be 
akarja vonni a dologba Bars megyét és a szomszédos Turóc megyét 
is, a hol Beniczhy Kálmán alispán és Berecz. Gyula kir. tanfelügyelő 
részesítik hathatós támogatásban oktatásügyünket. Az imeretterjesztő 
felolvasást mindhárom helyen nagyszámú és előkelő közönség hall
gatta végig s elismeréssel adózott a felolvasó és a növendék hala
dását bemutató kartársunknak. — Kartársaink és a növendékek 
mindhárom helyen igazi, őszinte magyar vendéglátásnak voltak a 
részesei.

A II, orsz. kath. kongresszus végrehajtó-bizottsága június hó 
7.-én tárgyalja Klng Péter kartársunk azon felolvasását, a melyet 
december 7.-én egy kath. orsz. intézet felállítása céljából tartott. A 
bizottság előadója Klug Péter lesz.

Emlékérem. A siketnémák váci intézetének 100 éves fenn
állása emlékére a . siketnémák emlékérmet alapítottak. Hónapokkal 
ezelőtt pályázatot hirdettek egy érem terveire. A határidő a múlt 
hóban járt le. A beérkezett két terv közül a nyertes jeligés levelé
nek felbontása után Schock Lipót neve tűnt ki. Schock Lipót valódi 
művészettel oldotta meg feladatát. Az érem szépsége és Ízlése örök 
időkre fogja hirdetni, annak az intézetnek a múltját, mely oly nö
vendékeket képzett ki, mint a minő sok között a tervező művész is.

Gyógyintézet dadogok számára. Általános a panasz a szak
emberek körében, hogy a legkörültekintőbb kezelés dacára is, a 
dadogóknak igen nagy százaléka visszaesik bajába. E sűrűn han
goztatott panasz indította Váradi Zsigmondot, a siketnémák buda
pesti állami intézetének tanárát és a dadogok áll. gyógytanfolyama 
vezetőjének segédét arra, hogy többszörös ösztökélésre oly kicsiny 
internátust nyisson dadogok és egyéb beszédhibában (pöszebeszéd, 
orrbeszéd) szenvedők számára, melyben a paciensek hat héten ke
resztül, napi több órai direkt kezelésen kívül, még egész napon át 
szigorú felügyelet alatt állanak, hat héten keresztül pedig mint 
externáltak napi egy órai kezelésre bejárnak az intézetbe. A gyógy
intézet dr. Sarbó Artúr egyetemi m. tanár, mint a dadogok okt. 
képesítő áll. tanfolyam vezetője felügyelete alatt áll. A gégeorvosi teen
dőket pedig a főváros egyik legkiválóbb specialistája: Dr. Zwillinger 
Hugó látja el. A betegek a gyógyintézetben úri ellátást kapnak a 
lehető legelőnyösebb feltételek mellett. Felvilágosítást nyújt naponta 
1—3-ig és este' 7—8-ig Váradi Zsigmond tanár Budapest, VIII., 
Kerepesi-út 47.

A „Vakokat gyámolitó őrsi. egyesület“ f. évi május hó 
15-én tartotta rendes közgyűlését nagyszámú érdeklődő jelenlétében. 
Az évi jelentésből kitűnik, hog3̂ az egyesületnek jelenleg 220 ala
pító és 953 rendes tagja van. Az eredmény számlából a követke
zőket idézzük: Segélyek 11.432 kor. A 96 vakot és 53 at képző 
ipartelepnek adott segély 11.143 kor. A zene és iparostanoncoktatás 
költségei 4.508 kor., tehát körülbelül 28.500 kor. Az adminisztratió
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(perzselyek, postabérek, nyomtatványok, tisztviselők) pedig kb. 
15.000 koronába került. Ennek dacára az egyesületi vagyon 
12.833 koronával szaporodott. Elismerés illeti az intéző köröket azért, 
hogy a jelen nyomott gazdasági viszonyok dacára ily szép virág
zásnak indították e nemes célt szolgáló egyesületet.

Ta£sí Nagy Lajos: „A XX. század ífazí népnevelői“ című 
művéből vesszük a höveikező sorokat: „6. Swetnéniák, vakok, hülyék 
sib. intézetek E téren hazánk még nagyon hátul van. Ennek azon
ban nem az állam az oka, hanem társadalmunk, mely ez ügyet még 
.nem karolta fel, holott ez máshol csaknem kizárólag a társadalom 
ügye. Magyarországban 4800 bán- 1890-ben 1924 siketnéma, 18366 
vak és. 17622 hülye volt, akik közül 6119 siketnéma 1043 vak és 
2273 hülye volt iskolaköteles, vagyis majdnem 10,000. Es e szám
ból 9, ill. 12 intézetben csak 700 részesült okatásban. Ebből vilá
gosan látható, hogy e sajnálatraméltó teremtéseknek még Vio része 
sem részesül kellő oktatásban. Hazánk ugyánis Portugáliát és Orosz
országot nem tekinte, legutolsó e téren, mert nálunk a siketnéma 
iskolaköteleseknek csak 9%-a rezesül oktatásban, holott Hollandia, 
Dánia, Belgium összes siketnémái. Tízezer siketnéma, vak és gyönge- 
elmjű esdeklése kiált hozzánk a krisztusi szeretet nevében. Lehe
tetlen, hogy e 10,000 szerencsétlen iszonyú fájdalmát meg ne értse 
az ezeréves Magyarország. Állam, társadalom, egyház, egyesület, karol
játok fel a szerencsétlenek szánandó ügyét.“ K.

Nyugtázás.
A múlt hó folyamán a következő előfizetési dijakat vettem :
Kiinda Kálmán Kaposvár 8 kor., Völker József Kecskemét 8 kor., ̂  Berinza 

János Budapest 8 kor., mely összegeket ezennel nyugtázom. F r its  Á rm in .

Helyreigazítás : Kábán Józsefnek az áprilisi számban nyugtázott 4 korona 
tévedésen alapul. A félreértést az aradi postamegbízás okozta, melyen szószerint ez 
á ll: Verweigert: Kábán.

Szerkesztői üzenetek.
M. A. Vác. Köszönettel vettem a dolgozatot. Közelebbi számunkban hozzuk. 
K. K . K aposvár. A nyugtázás tévedésből kimaradt; mint látja, helyre hoz

tuk a tévedést.

a beszédtanítás szolgálatában a siketnémák 
iskoláinak I. osztályában. írták Németh 
László és Váradt Zsigmand. = = = = =  

és rövid módszeres utasítások az ev. ref. és az ág. h. ev. egy
házakba tartozó siketnémák vallástanításához. Irta Egyiid Lajos, 
.íra 50 f illé r . — Megrendelhető a szerzőknél és Fritz Ármin 

könyvnyomdásznál. . ------- —  ̂ i . —

yi$C- és olvasókönyv, 
Zanterv

Fritz Ármin könyvnyomdája Budapest^ József-körut 9


