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A siketnémák oktatásának nehézségei; hogyan 
volna eredményesebbé tehető a siketnémák

oktatása ?*
Óriási nagy kör, amit ez a cím bekerít. A tartalom, melyet 

magában foglal, egy könyv számára is elég anyagot szolgáltatna. 
Ki kell hát választanom a nagy tartalomból egy kis részt, melyet 
tárgyalni kívánok, nehogy eltévedve az óriási körben, célomat 
tóveszszem. Amit így is mondani fogok, az Önök előtt, tekintetes 
tanári egyesület, nem lesz új dolog, kívülem már sokunk közül 
sokan, vagy talán mindnyájan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mind
azonáltal én nem átadottam e témát választani felolvasásom tár
gyául, még pedig azért, mert a legnagyobb mértékben időszerűnek 
látom arra nézve, hogy mostani tanácskozásunkon szerepeljen.

Előre is jelezni kívánom azt, hogy midőn a siketnémák okta
tásának nehézségeiről szólok, nem annyira a fejlődő módszer 
hiányosságait óhajtom feltárni, hanem inkább ama, mondhatnám 
külső tényezőkre fogok hivatkozni, melyek a legjobb módszer alkal
mazásakor is változatlanul fenmaradnak s melyekkel mint gátló 
okokkal foglálkoznunk kell. Mikor pedig oktatásügyünk eredmé
nyesebbé tehetéséről beszélek, szintén nem a módszer fogja képezni 
fejtegetéseim alapját, hanem megint csak ama külső tényezők, 
melyek itt is kerékkötői annak, hogy fáradságos munkánk nagyobb 
eredményre mutathasson. Mert én azt tartom, hogy a legjobb mód
szer sem vezet az ideális célhoz akkor, ha végrehajtásánál hiányoz-

* Felolvasta a szerző a siketnéma-intézeti tanárok országos egyesületé
nek jubileumi díszközgyűlésén, 1902. október 18-án.
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nak azok az eszközök, körülmények és követelmények, melyeket a 
módszer természeténél fogva nemcsak megkíván, de —  mint prin
cípiumokat —  egyenesen feltételez.

A festő művész, járta légyen bár a legjobb iskolákat, legyen 
bár tudásban gazdag s lelke ihletett, még sem fog remek műve
ket alkotni tudni akkor, ha nincs alkalmas ecsetje, festéke, vászna 
és terme, melyekkel és melyben művét elkészíthetné, vagy ha 
bizonyos idő alatt több képet kellene festenie, mint amennyire 
képes volna.

Mi is így vagyunk. A mi tanításunk eredményes volta sem 
csupán a módszeren, vagy az azt képviselő tanár tudásán és szor
galmán múlik, — jóllehet ezek az első rangú követelmények —  
de ezek mellett nekünk is szükségünk van alkalmas ecsetre, festékre 
és vászonra és nem szabad több képnek elkészítését, mint ameny- 
nyit a körülmények engednek, magunkra vállalni, vagy tőlünk köve
telni, nehogy kész munkánkat még az athéni varga is megkritizálja, 
hibát találván saruja körül épen úgy, mint testének egyéb idomain.

Az pedig közöttünk, akik ideális célok megvalósításáért egye
sültünk, kérdés tárgya sem lehet, hogy törekednünk kell-e a taní
tásunk terén elérhető legmagasabb eredmények után még akkor is, 
ha valamelyes tekintetek biztatólag egyebeket kívánnának.

Az elmondottak után felolvasásom anyagát általában meg
határozottnak hiszem s így hozzáfoghatok a részletek taglalásához.

A legelső és legnagyobb tienézseg tanításunkban az, hogy 
-vele a természet által ejtett csorBaTTélrtiköszörülnünk.

Balvélekedés volt a régieknél, hogy amit az Alkotó valami
képen elintézett, abba ember ne ártsa magát.

És bár mérhetetlen kínnak, szenvedésnek volt okozója e fel
fogás, mégsem vehetjük rossz néven a régiektől, amint nem von
hatjuk őket felelőségre azért sem, mert nem terjedt többre tudá
suk, mint amennyire terjedt. Ök a titokszerű dolgokat tiszteletteljes 
bámulattal szemlélgették s “érezvén velük szemben gyengeségüket, 
nebántsdvirágnak tekintették, melyet a Mindenható haragjának 
kiérdemlése nélkül bolygatni nem szabad.

Amint azonban a szeretet vallása megszületett s a tudomá
nyok fejlődésével szabadabb és tisztább gondolkodás szállta meg a 
lelkeket: emberkeze által sok titokról lehullott a burkoló lepel.

így a szeretet és tudás a siketnémák oktatásának is feltalálója 
lett. De, amiként nem adatott embernek az, hogy teremteni 
tudjon, akként az sem adatott, hogy akit a kifürkészhetetlen vége- 
zés a teremtésben vesztesnek hagyott, annak veszteségét tökélete
sen helyre pótolja.

A siketnémáknak beszédre való tanításához a tudomány adta 
kezünkbe a kulcsot s a tudomány fölfedezései segítik elő oktatás- 
módunk tökéletesülését is, ahol tehát a tudomány előrehaladásában 
megáll, ott megáll fejlődésében a mi módszerünk is és nem fogjuk 
elérni sohasem azt a fokot, amikor a siketek úgy beszélnek, mint 
a hallók, mert a tudomány sem fogja sohasem megadhatni a fej
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letlen, vagy betegség által elroncsolt fülnek működési képességét. 
A természet hatalma, vagy az Istenségnek szabad tetszése, avagy 
bárminemű, sorsunkat intéző földfölötti erőnek intézkedése mintha 
előre kijelölte volna tudásunk birodalmának határait, melyet átlépni, 
melyet tovább tolni semminemű erőlködésünkkel nem sikerül.

Ezt tudva, ne kecsegtessük tehát magunkat a jövőbe vetett 
hiú reményekkel, de viszont ezt tudva, használjuk fel a tudomány 
által nyújtott eszközöket és módokat és fejleszszük ki módszerün
ket minél előbb a netovábbig, azután nem baj, ha stagnál, mi em
beri kötelességünket betöltöttük, a többi nem tőlünk függ.

Hogy a természet a beszédnek, mint hangzó tüneménynek 
felfogására és elsajátítására a fület rendelte, az ama egyszerű 
tényből világosan kitetszik, hogy aki nem hall, az a közönséges, 
a természetes módon nem tanul meg beszélni. És mi mégis erő
szakot teszünk a természeten, a bennünk élő emberi érzés és gon
dolkozás nem hagy belenyugodni abba, hogy egyik-másik, Isten 
képét viselő embertársunk némán és tudatlanul járjon közöttünk; 
megtanítjuk hát beszélni, hogy ez által és ebben tudjon is. Kifür- 
készszük e végből szervezetünknek rejtett titkait és így magunk 
fölött magunkat urakká téve, végezzük a munkát.

A régiek azért nem juthattak a siketnémák tanításának gon
dolatára, mert nem ismerték a beszédhangnak természettanát, nem 
tudták azt, hogy a beszéd nemcsak hallható, de mint mozgás lát
ható és érzékelhető tünemény is. Mi tudjuk ezt s éppen ez a 
nyitja módszerünknek is.

Csakhogy, amint a szerencsétlen béna négykézláb menve nem 
jut oly hamar célhoz, mint az éplábú, valamint járása sem olyan 
tetszetős, mint az éplábúé: akként a mi beszédtanításunk menete 
sem olyan gyors, mint a hallónak beszédtanulása, valami beszéd- 
tanításunk eredménye sem olyan tetszetős, mint a hallónak beszéde.

Hiába! bármilyen nagy művészek legyünk is munkánkban, 
azt be kell ismernünk, hogy a mód, melylyel a némaságra kár- 
hoztatottnak ajkáról levesszük a záró pecsétet, nem egészen ter
mészetes és éppen azért nem tökéletes az eredmény sem.

A beszédszervi mozgások utánzására és megtanulására a 
hallási kép szolgáltatja az egyedüli természetes ingert s amit mi 
első tényezőként szerepeltetünk, t. i. a látási és tapintási kép, az 
az ép hallásnál bár szintén szerepel, de nem első, hanem utolsó 
rangú tényező gyanánt. A mozgási kép itt is, ott is kifejlődik, de 
a hallónál biztosabb kezű intézője a mozgásoknak, mint a siketnél, 
kinél legfejlettebb állapotában is ingadozó és bizonytalan.

Olyan tehát a mi munkánk, mint az asztalosé volna akkor, 
ha spártai módra egyetlenegy szerszámmal, a legdurvábbal, fej
szével kellene elkészítenie a finom faragású bútorokat.

Távol legyen azonban tőlem, hogy a mondottakkal munkán
kat, annak nehezen elérhető eredményeit csak a legkisebb mér
tékben is ócsároljam. Megbecsülhetetlen nagy annak az értéke a 
siketnémára nézve, mert emberré teszi. A nehézségek e közvetlen
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feltárásával inkább azt kívántam nyilvánvalóvá tenni, hogy miként 
az asztalosnak felette nagy ügyességre van szüksége akkor, ha fej
szével készítvén bútorait, azoknak tetszetős külsőt kíván adni, akként 
nekünk is nagy tudásra és ügyességre van szükségünk ahhoz hogy 
a siketet érthetően beszélni megtanítsuk.

De nemcsak nehezen fogja fel a siketnéma a beszédszervi 
mozgásokat, de nehezen is tartja meg emlékezetében. Több ízben 
összehasonlítottam ezt illetőleg a beszélni kezdő másfél és két 
éves halló gyermeket a beszélni kezdő 7— 8 éves siketnémával és 
a kettőnél a szóemlékezetben óriási különbséget találtam. Mert 
míg a normális tehetségű halló gyermek legtöbbször egyszerű hal
lás után is megjegyzi már a szót, addig a siketnéma erre csak 
nagyon gyakori ismétlés után képes. Valószínű az az oka e jelen
ségnek, hogy a siketnémánál —  természet szerint —- kiesik az a 
Broka-féle beszédközpont, melyet a halló az átöröklés törvényeinél 
fogva beszédtanulásra alkalmas állapotban hoz a világra s így a 
siketnémánál a látás és tapintás útján egészen új központnak kell 
képződni e célra, mely azonban semminémű átöröklött képessé
geket nem rejt magában.

Ha tehát a tudomány adta kezünkbe a kulcsot, hogy a siket
némát megtanítsuk s a tudomány felfedezései nyitották ki szemein
ket, hogy szervezetünk rejtett titkait látva és ismerve, azokat célunk 
megvalósításáért szolgálatunkba szegődtessük: akkor mi sem ter
mészetesebb, minthogy oktatásunk eredményesebbé tehetéseért ide 
vágó ismereteinket nemcsak gyarapítanunk, de lehetőleg teljessé 
tennünk kell. Azok az ismeretek pedig, melyek bennünket felada
tunk megoldásában támogatnak, leginkább az élettan, lélektan és 
idegkórtan körébe vágnak; e tárgyakat, illetőleg e tárgyaknak azon 
részeit, melyekre nekünk szükségünk van, képzőnk előadandó anya
gába fel kell tehát vennünk, hogy oly esetekben, midőn működé 
síinknek alapját a tudás képezheti, ne legyünk kénytelenek tapo- 
gatolódzni. Képzőnkön az eddig előadott tárgyak az újakkal együtt 
két évre volnának beosztandók, hogy ekkép a képző tanfolyama 
valóban két éves legyen s hallgatói a két év alatt úgy elméletileg 
mint gyakorlatilag is a lehető legjobban kiképeztessenek.

Az a mostan dívó rendszer, t. i. hogy másodéves hallgatóink, 
—  habár szükségből is —  önállóan osztályvezetéssel bízatnak meg, 
szakszempontból majdnem oly mértékben helytelen, mint az az 
intézkedés, mely a siketnéma-oktatás általánosítása érdekében egyes 
laikusokat, akik a szükséges tudnivalókba úgyszólván még bele sem 
szagoltak, siketnémák oktatására felhatalmaz és ezzel megbíz. Azon 
¿kokat, melyek bennem e véleményt megérlelték, itt, szakemberek 
előtt, talán szükségtelen is hangoztatnom. Hiszen mindnyájan tapasz
talván, tudjuk, hogy amely siketnémát avatatlan kéz kezdett beszélni 
tanítani, annak kiejtését kijavítani, érthetővé tenni éppen olyan 
nehéz, mint erkölcsös életre szoktatni azt, aki előzőleg az erkölcs
telenség posványában élt. Avagy egyenlő értékű-e az a kétes végű 
reménység, hogy az ilyen laikusok működésük színterén egy-egy
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iskolának vetik meg alapját azzal a biztos rosszal, hogy minket és 
isteni mesterségünket ott a helyszínén profanizálja és rólunk és 
működésünkről az illető város lakóinak leikébe paródiát ír.

Nagy mérvű nehézséget támaszt továbbá speciális oktatás
ügyünkben ama körülmény, hogy növendékeink között fölötte sok 
a gyöngetehetségű, aránytalanúl több, mint az épérzékűek között. 
E körülménynek okáúl, magyarázatául szoktuk említeni, hogy azon 
betegség, mely az illető siketnéma fülét tönkretette, bizonyos rész
ben megtámadta agyát is s gyenge, vagy a normálistól elütő gyen
gébb tehetsége innen származik. Ha már most az ilyen növendék, 
vagy növendékek egy osztályba kerülnek azokkal, akik vagy 
később siketülvén meg, bizonyos mértékben beszélni tudnak s így 
őket csak kiejtésük javítása mellett ajakolvasásra kell megtanítani 
és azokkal, akik némi hallás maradványnyal rendelkeznek és így 
könnyebben taníthatók: akkor az illető osztályvezető tanár leküzd
hetetlen nehézségek előtt áll, mert vagy tanítani akarja gyenge
tehetségű növendékét is és akkor a jobb tehetségűektől von el sok 
időt s célt a legtöbb esetben még sem ér, vagy pedig figyelmen 
kívül hagyja s egyáltalában nem foglalkozik vele. Mindkét alterna
tíva az oktatásügyre nézve kárral jár.

Ha rajtam múlnék a dolog elintézése, én nyugodt lelkiisme
rettel úgy segítenék a bajon, hogy mindaz ideig, amíg a normális 
tehetségű siketnémák összeségét nem képesek befogadni intézeteink, 
addig a gyengetehetségűek tanításáról nem gondoskodnám és egy 
cseppet sem félnék attól, hogy játszom az eszmével, melynek szol
gálatába szegődtem. Végre is a siketnémák oktatása nemcsak humá
nus, de nemzetgazdasági ügy is s mint ilyen, azt követeli, hogy 
első sorban azok részesüljenek oktatásban, akik legtöbb biztosíté
kot nyújtanak arra nézve, hogy a reájuk fordított erkölcsi és anyagi 
áldozat bennük és általuk gyümölcsözni fog s nem azok, akik még 
remélni sem engedik, hogy tanításuk által a társadalom felszaba
dul ama tehernek viselése alól, mely gondviselésükkel jár.

Szerintem ezt kívánja az okosság, az előrelátás ; megenge
dem azonban, hogy a számítás nélküli emberi érzékenységnek is 
megvan a maga jogosultsága, mikor a legtehetetlenebbek iránt leg
több szánalmat érezvén, őket részesíti leginkább pártfogásában. így 
hát oktatásügyünk eredményesebbé tehetőse érdekében célszerűnek 
és jónak látnám, hogy a normális tehetségű valódi siketnémáknál 
gyengébb és jobb tehetségű siketnémák, vagyis a gyengetehetsé- 
güek és a hallás- és beszédmaradványnyal bírók külön intézetben 
oktattatnának. Hangsúlyozni kívánom e helyütt azt, hogy ezen 
nézetem nem egyenlő azon sokak által helyesnek ítélt felfogással, 
hogy ugyanazon intézetben tehetség szerint különíttessenek el a 
növendékek. Én a legtehetségesebbeket (az úgynevezett hallókat 
és beszélőket) és legkevésbbé tehetségeseket óhajtom külön tanít
tatni a középszerűség színvonalán állóktól, akik szintén osztályoz
hatók volnának.

Elvi szempontokból nem helyeselhetem ama véleményt, mely
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célravezetőbbnek tartja a fiúknak és leányoknak a tanításban való 
elkülönítését. És bár az újabb időben különösen a hallók magasabb 
kiképzésénél nagy mértékben tért hódított e vélemény, én mind
azonáltal az embernek természetes életét véve alapul, ellene mon
dok és mindenkor ellene fogok mondani, talán ugyanazon okok 
alapján, melyek az elkülönítés híveit vezérelték.

Az embernek legelső és legtermészetesebb iskolája, a családi 
iskola azt tanítja, hogy sem a fiúnak, sem a leánynak erkölcsi- 
ségére káros hatással az együtt való nevelés nincs. Sőt ellenkező
leg, a fiú és leány egymást egymás körében idejekorán megszokván, 
mindkettőben természetes módon fejlődnek az emberi indulatok; 
a szemérem a maga tiszta természetes mivoltában maradván, nem 
hág indokolatlan magas fokára, hogy aztán onnét a szemérmetlen
ség mélységes törteimébe bukjék.

Olyan az a külön való nevelés, mint a csendes égbolton 
észrevétlenül támadó két felhő, melyek egyikében pozitív, másiká
ban pedig negatív villamosság vagyon. Nemde, ha ez a két felhő 
egymás szomszédságában nőtt volna nagyra, kiegyenlítődött volna 
észrevétlenül köztük a nagy különbség, de mert egymástól távol 
támadt mindegyik, egymás közelébe érve, fékevesztetten, dördülés- 
sel csap egyik a másba.

Beszélhetnek énnekem az ellenkező hitet vallók, hogy azért 
is szükséges a külön való nevelés, hogy mindkét nem hajlamainak 
megfelelő nevelést kapjon, hogy tehetségeik inkább kifejleszthetek 
legyenek: én nem tudóst, hanem becsület szerint élő, boldog embert 
kívánok nevelni, aki az élet iskolájába járt s ismeri annak minden 
veszedelmét s van paizsa és páncélja, melyet magához vesz és 
magára ölt s védelemben marad önmagától a legnagyobb kísértések 
között is.

Ezt a paizsot, ezt a páncélt pedig, mely öntudatos, biztos őre 
erkölcsnek, erénynek és becsületnek egyaránt, csak a természetes 
élet iskolája készíti és adja.

Mondhatnék még egyebeket is, bővebben kifejthetném ezt 
illető álláspontomat, de most nem ez a célom, másra törekszem 
s e rövid kitérés után kitűzött feladatomnak élek.

Miniszter urunk tavaly kelt kétrendbeli intézkedésével intéze
teink egyes osztályainak növendék-létszámát úgy állapította meg, 
hogy az az első osztályban 15-nél kevesebb-ne legyen, a felsőbb 
osztályokban pedig lehet 8-tól 15-ig. Okot az szolgáltatott ez intéz
kedésre, hogy majdnem minden intézetünknél az első osztályba 
felvett növendékek száma az ötödik, hatodik osztályokban már 
annyira megfogyatkozik, hogy nem érdemes velük egy tanárnak 
külön foglalkozni.

, Mindnyájan tudjuk, hogy a milánói kongresszus a siketnéma- 
' iskolák egyes osztályainak növendék-létszámát tízben állapította 
meg és nem ok nélkül. Tudjuk azt is, hogy Vatter János, aki a 
siketnémák tanításában köztünk a föld kerekségén a legnagyobb 
művész, úgy vélekedik ezt illetőleg, hogy az első osztályban, —
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hacsak az eredményt kockára tenni nem akarjuk, —  egy tanárra 
több növendéknek, mint ötnek tanítását nem szabad bízni. Ha már 
most a legnagyobb mester bevallja, hogy az első osztályban az 
eredmény kockáztatása nélkül csak öt növendéket taníthat egy tanár, 
mit szóljunk mi, mire vállalkozzunk mi, akik a művészetben jóval 
mögötte állunk? Tudjuk, látjuk, hogy a miniszter úrnak intézke
dése az elérhető eredmények csökkenését fogja maga után vonni, 
hogyan segítsünk hát a bajon, ha nemcsak sok siketnémát akarunk 
tanítani, de eredményessé is kívánjuk tanításunkat tenni ?

Azt hiszem, legkönnyebben úgy, ha azon okok megszűnteté
sére törekszünk, melyek a fent említett rendelkezések kibocsájtá- 
sára kényszerítették a miniszter urat.

Magyarországon a siketnémáknak ez idő, szerint..csak..-tíz
százaléka részesül oktatásban: Boldognak vallhatná tehát magát 
mindazon szerencsétlen szülő, aki siketnéma gyermekét intézetbe 
adhatja. Hát hiszen nem is hiányzik egészen a boldogság a szülők
nek szívéből, sőt még fokozódik is bizonyos mértékig, ha tapasz
talják, hogy néma gyermeküknek kezdik szavát érteni, csak az a 
hiba, hogy igen hamar megelégelik az örömöt, épen úgy, mint 
gyermekük tudását s különösen, ha egy kis áldozatot is kíván a 
gyerek tanulása, három-négy év j mütán kiveszik az iskolából s igy 
néptelenednek el aztán a mi iskoláink felsőbb osztályai....

Ezen a hajon kell tehát segítenünk és oldott léénd a gordiusi 
csomó.

Amennyiben az 1868. évi népoktatásügyi törvény a siket
némák tankötelezettségét nem zárja ki, én azt hiszem, ennek alap
ján miniszteri rendelettel ki lehetne mondani a siketnémák részle
ges tankötelezettségét olyformán, hogy bár nem köteles minden 
siketnéma iskolába járni, de akit egyszer szüleinek kérelmére vala
melyik iskola növendékéül felvesz, az köteles —  ha értelmileg 
képes reá —  azon iskolának összes osztályait végigjárni. Vagy más 
módon, ehelyett vagy emellett az is kivihető volna, hogy minden 
iskolába fölvett siketnémának szülője vagy gyámja a gyermek fel
vétele alkalmával adjon hiteles kötelezvényt arról, hogy a felvételi 
feltételek mellett gyermekét vagy gyámoltját az intézetben hagyja 
mindaddig, míg az összes osztályokat el nem végzi. Az illető köz
ségi elöljáróság aztán olyféle záradékkal láthatná el az ilyen köte
lezvényeket, hogy a magát lekötelező képes- e vagy nem kötelezett
ségének eleget tenni ?

Ily módon, ha nem is minden esetben, de legalább az esetek 
legtöbbjében lehetne a bajon segíteni s megszűnnék az oka annak 
is, hogy felső osztályaink néptelenek és annak is, hogy alsó 
osztályainkban oly sok növendék tanításával kell foglalkoznunk.

TfferTnem mellékes dolog- ám nálunk az egyes osztályok nor
mális növendék létszáma ! Az mindenki előtt világos lehet, hogy ha 
valaki másfélszer annyi növendéket kénytelen tanítani, mint ameny- 
nyit a normális viszonyok megengednek, annak osztályában az 
eredmény egy harmadrésznyivel kevesebb leend. Vagyis egy harmad-
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résznyivel kevesebbet is tudnak a növendékek és egy harmad
résznyivel rosszabbul is tudják azt, — máskép mondva: egy harmad
résznyivel a kiejtésük is rosszabb lesz.

Ez a kardinális pont, a kiejtés !
Hasztalan való a mi növendékeink minden tudása, ha nem 

értik meg az emberek beszédét; csak annyira tud tehát a siket
néma beszélni, amennyire értik azt. A tapasztalat pedig azt mutatja, 
hogy a rossz kiejtésnek legtöbbször a túlzsúfolt első osztály az oka, 
különben mért ajánlaná a nagy művész Vatter, hogy az első 
osztályban egy tanár csak öt növendéket tanítson ?

Ha tehát speciális mostani hazai viszonyainak nem engedik 
is meg, hogy az első osztályban Vatterként csak öt növendék 
legyen egy tanár keze alatt, legalább ne térjünk el oly igen nagyon 
a milánói határozattól.

Szükséges a normális osztálylétszám betartása taneredményiink 
fokozása érdekében azért is, hogy az annyira óhajtott általánosítás 
nagyobb és gyorsabb" lépésekben haladhasson előre. Itt persze egy 
kis ellenmondás látszik: kevesebb növendéket óhajtok egy osz
tályba és még is többnek számára nyújtok reményt arra nézve, 
hogy tanulhat. Pedig nagyon egyszerű a dolog és nekem igazam 
van. Ha egyesek, testületek és hatóságok azt fogják tapasztalni, 
hogy a siketnémát valóban meg lehet tanítani értelmes, érthető 
beszédre, akkor jóindulatú hajlandóságuk sokkal hamarább kifeje
ződik egy-egy siketnéma-iskola alapításában, mintha csak azt lát
ják, hogy a siketnémákat is meg lehet tanítani valamire. Ha Arnold 
nem bámulatra méltó eredményeket mutatott volna a riheni inté
zetben Merannah, mikor azt az meglátogatta, valószínű, még most 
is szegény volna a riheni intézet.

De szükségünk van taneredményünk ilyetén módon való foko
zására a saját érdekünkben is, mert mindaddig, amig a jelenlegi 
színvonalon maradunk, 'munkánkat az elért eredményből ítélvén 
meg, fáradságunkat, úgy látszik, nem sokra becsülik.

Oktatásügyünk abbeli nehézségén, hogy felette drága, egyéb
ként nem segíthetünk, mint úgy, hogy a jóval olcsóbb és szakszem
pontból helyesebb externatusi intézményt ajánljuk az újabban kelet
kező iskoláknak.

Gyakori jelenség a siketnémák között, hogy beszédszerveik 
különféle betegségekben sinylenek, amelyek nagy mértékben aka
dályozzák őket abban, hogy kiejtésük tiszta legyen. A tüdejük 
általában petyhüdt, lusta működésű, ami miatt sok közöttük a hal
kan beszélő. Hangszalagjaik a hosszú idejű tétlenség miatt elernyed- 
tek, megduzzadtak és legtöbb esetben gyulladásos állapotban levők, 
ami miatt nehéz, vagy éppen lehetetlen belőlük csengő hangot 
kicsalni, sőt némelykor hangadásra is csak hosszabb idő múltán- 
sikerül bírni őket. Orrgarat-üregeikben és orrkagylóikban különféle 
abnormitások, mint orrpolyp és adenoidicus vegetátiók lépnek fel, 
melyek abban is akadályozzák őket, hogy nasalis . színezet nélküli
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magánhangzókat képezhessenek, valamint abban is, hogy a tiszta 
nasalis hangokat explosió nélkül ejthessék.

Bizonyára valamennyien átéltük már azt a fáradságos küzdel
met, mely egyes növendékeinknek az orrhangú beszédről való 
leszoktatni akarásában nyilvánult. Ha némely esetekben az orr
beszéd az inyvitorlának erélytelen voltából keletkezett, ezen a 
könnyű bajon physiologikus ráhatással csak tudtunk segíteni, de 
eredménytelen maradt minden olyan esetben fáradozásunk, amikor 
az orrbeszédet adenoidikus vegetátiók okozták.

Gutzman, aki orvos is és paedogogus is, azt tapasztalta, 
hogy az ilyen adenoidicus vegetátiókkal telt gyermek nemcsak a 
tiszta kiejtésre képtelen, de képtelen a figyelemre is. Hogy pedig 
a siketnémáknak fölötte nagy százaléka szenved e bajban, az az 
eddig megejtett orvosi vizsgálatokból eléggé kiviláglik és csak az a 
szerencse e mellett, hogy aránylag igen könnyen orvosolható a 
baj, ha ahhoz értők nyúlnak orvoslásához.

Ha tehát ezen hátráltató okoktól mentté akarjuk tenni taní
tásunkat, feltétlenül szükséges, hogy minden iskolánkat és intéze
tünket évenként legalább két ízben egy olyan specialista orvos 
látogassa meg, aki az említett betegségek megszűriteT.esávftLjimaot. 
nyujr-arra, hogy növendékeink kiejtése tisztább és érthetőbb legyen.

Végezetül még csak egyetlenegy gondolatot említek, amely 
bár nem tartozik teljesen ide s nem is áll módunkban változtatni 
jelentményén, de a siketnémák oktatásügye általánosításának kér
désében rendkívül nagy jelentősége van s azért nem lesz tán 
fölösleges, ha sebtiben készült felolvasásom végére, tanúság gya
nánt igtatom. így szól a gondolat: ha a siketnémaság nem a sze
génységgel küzdő alacsony sorsban levőknek gyermekeit látogatná 
inkább, hanem az előkelőket, akkor már régen tanulna minden 
siketnéma Magyarországon s talán a mi fáradságos munkánk is 
nagyobb elismerésben részesülne.

Az elmondottak után tisztelettel indítványozom, hogy hozandó 
határozatából kifolyólag elnöksége utján kérje fel a siketnéma inté
zeti tanárok orsz. egyesülete a miniszter urat arra, -=

1. hogy képzőnk előadandó tantárgyai közé vegye fel az 
általános és tüzetes psychblögiát és az idegkórtant; az eddig elő
adott tantárgyak heti óraszámát pedig emelje’ feflTehhez képest 
az által, hogy az elméleti tantárgyak előadási idejét egy év helyett 
két évben állapi ja meg, a képző tanfolyamát valöbán^Tíere’vFö- 
lyammá tegye;

2. hogy a siketnémák fakultatív tankötelezettségének elren
delése által szűntesse meg azon okokat, melyek az egyes osztályok 
növendék-létszámának felemelését vonták maguk után ; •

3. hogy az egyes osztályok növendék-látszámánál nálunk is a 
milánói kongresszus határozatai legyenek az irányadók ;

4. hogy az újabban keletkező iskolák ogyikét a később sike
tültek és jelentékeny hallás .marad-ványnyat bírók számára, másikát 
pedig á gyengetehetségű siketnémák számára rendelje ;
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5. hogy minden siketnéma-iskola számára rendeljen, vagy 
időközönkint küldjön olyan szakorvosokat, akik az egyes növendé
keknél jelentkező s a beszédtanulást nem kismértékben akadályozó 
beszédszervi betegségeket meggyógyítják.

Gácsér József.

Imádság.*
Áldásokban bővelkedő, szeretetben kifogyhatatlan Istenünk, 

Atyánk! Te magad alkotád úgy az ember szívet, hogy másoknak 
sorsa iránt is fogékony legyen; Te magad oltottad belénk ama 
nemes ösztönöket, melyek folytán szánalom és ré$zvét-érzet vesz 
rajtunk erőt, ha szenvedőket látunk és nyomorultakat; Te magad 
iktattad a mi hitünk törvényei közé parancsaidnak ama leg
nagyobbikát, hogy „szeressünk Téged s szeressük embertársainkat, 
mint önmagunkat. “

Uram, ha kemény volna is a mit szívünk e parancsoddal 
szemben, ha eltompult volna is a mi kebünk érzékenysége mások
nak ügye-baja iránt, most mégis fellágyulnak bennünk ama jobb 
érzések, most mégis életre kelnek bennünk a könyörület és irga
lom szunnyadó erényei s egész bensőnkön elömlik a részvét és 
szánalom keserűsége, midőn megjelennek lelki szemeink előtt a 
teremtésnek ama mostoha gyermekei, azok a balvégzettel sújtott 
szegény ügyefogyottak, akiknek a boldogulásáért jöttünk most 
imádkozni e szent falak közé.

Óh Isten! Hiszen legfőbb ékességünk nekünk —  képmásodra 
teremtett lényeknek —  az élő szó és a szemnek értelmes fényé, 
fényes ragyogása; s ha bármelyik nélkül is szűkölködnünk kellene, 
óh mennyi gyönyörtől fosztatnánk meg, mily szánalomra méltó 
nyomorultak lennénk!

S ime azok ilyenek, Uram, akikért mi Tehozzád könyörgünk . . . 
Mennyi forrása az örömöknek apadt ki rájuk nézve, amelyekből 
mi —  mert kedvezesz nekünk —  nap-nap után meríthetünk; milyen 
sokasága a nélkülözéseknek, milyen terhe a küzködéseknek nehezült 
reájuk, amelyektől minket jószántadból megkíméltél.

Emberi voltunk maga visz rá, Uram, de a hála is azokért az 
áldásokért, miket reánk árasztottál, azt parancsolja nékünk, hogy 
felvegyük ügyét ama szerencsétleneknek; hogy fennen lobogtatva 
az emberszeretet zászlaját, táborba gyűjtsük a nemes szívek jóté
kony irgalmát s tehetségünk mértéke szerint kárpótoljuk nekik azt, 
ami tőlük megtagadtatott, hogy javaink nélkülözhető feleslegével s 
tehetségeink fölényével tegyük jóvá, tűrhetővé, testüknek és lelkűk
nek fogyatékosságát.

íme e célnak szenteljük mi, Uram, ama hajlékot, amely — úgy 
akarjuk —  ama nyomorultaknak nyájas otthona és mentsvára legyen.

* Ezt a gyönyörű imádságot Balthazar János jolsvai ág. h. ev. lelkész 
irta és mondta el az ottani siketnéma-iskola ünnepélyes felavatásának idején 
tartott istentiszteleten.
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De mivel tudjuk, hogy minden, amit emberi erő létesít, csak 
gyakorló alkotás: neked ajánljuk fel e hajlékot is s kérünk, vedd 
azt oltalmadba, vedd őriző és áldó gondviselésedbe.

Te magad töltsd el —  e végre —  a benne működő s műkö
dendő mestereit a gyógyító szeretetnek magasztos hivatásuk tiszta 
tudatával s terhes munkájukhoz adj kellő buzgalmat, soha ki nem 
fogyó türelmet és önmegtagadást. Áldd meg munkájukat is, hogy 
legyen fáradozásuknak gazdag gyümölcsözése, hogy minél nagyobb 
számán amaz ügyefogyottaknak végezhessék el jó sikerrel, szeren
csével a megváltó Jézusnak csodáit, ki midőn így szólott: „ephata“ , 
megnyíltak a néma ajkak s eloszlott a szemek éjsötét homálya.

Végezetül kérünk jó Atyánk! Támaszszál ama szánandó 
lények sorsa iránt —  a közelben s távolban lelkes jóakarókat s 
fenkölt érzésű, áldozatkész ügybarátokat. Te magad nyissad meg 
a szívek zárait s ékesítsd fel a kebleket a könyörületnek azzal a 
nemével, mely örömet talál mások bajának s nyomorának enyhíté
sében, gyönyörködik mások boldogulásának előbbre vitelén.

Áldd meg Uram mindazokat, akik ama szerencsétlenek fel
segélyezéséhez az őszinte cselekedeteknek bármilyen módjával és 
mértékével, járultak hozzá, avagy fognak a jövőben hozzájárulni s 
add, hogy ezen áldottak között ott legyünk mi is, akik ezt a buzgó 
imát rebegtük el Tehozzád.

Óh, hallgass meg minket Uram !
Óh, nyíljanak meg egeid a mi imánk előtt! Ámen.

Emlékirás.
Adjuk tudtul és emlékezetűi mindazoknak, akiket jövőben 

érdekel, vagy érdekelhet, hogy midőn Írunk vala az Úrnak 1902-ik 
esztendőjében, a siketnémák váci országos királyi intézete alapí
tásának 100-ik évfordulójához ért.

A mai alúl megírtpörömnapra a magyar kormány, a törvény
hozók két házának összes tagjai, az egyházi főméltóságok, a városi 
és megyei törvényhatóságok, Vác város közönsége, az alapítványt- 
tevők, vagy azoknak leszármazói és jogutódai, a siketnémák összes 
hazai és némely külföldi intézetei, a jótékony emberbaráti intéz
mények, közművelődési egyesületek és tudományos társulatok, az 
intézet volt növendékei s a jelenben' itt tanulóknak szülői, s egyes 
érdemes férfiak és nők meghívatván, azok személyesen, vagy ki
küldötteik által nagyszámban megjelentek és a magyar siketnéma- 
oktatás 100-ik évfordulóján az intézettel egyetemben örömünne
pet ülnek.

Ünneplésünk első pontja a hálaadó isteni tisztelet, melyet a 
főszékesegyházban az imént mutattunk be az Úrnak.

Ünneplésünk második tárgya a siketnémák oktatásának eme
lésére készült emez újabb hajlék felavatása. Hogy az elégtelenné 
lett s nagy részben célszerűtlen régi intézetből emez új és cél-
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szerű házba költözhetünk, ezért a magyar közoktatásügy lánglelkű 
vezérének, a siketnémák kegyes pártfogójának, az itt jelenlevő 
nagyméltóságú dr. Wlassics Gyula miniszter urnák tartozunk mély 
köszönettel és el nem múló örök hálával.

Kegyeletes érzésünk e palotaszerű hajlékból az ősi házba 
vonz, melyet egy egyszerű nemes ember, Cházár András kezde
ményezett volt s egy hatalmas király, I. Ferenc vett aztán párt
fogása alá. A hazai első ily intézet két alapítójának a honi tanult 

’  siketnémák és tanáraik kegyelete s áldozatkészsége Vaszary László 
siketnéma ifjú szobrász keze által az intézet telkén egy-egy szobrot 
emelt. —  Ünnepeljük ebben a nagyok emlékezetét s a siketnémák 
munkájának diadalát.

Ünneplésünk jelentőségét kívánjuk fokozni azon két nagy
méretű márványtáblával, mely az intézet 90 alapít vány tevőjének 
arany nevét van hivatva külsőleg is megörökíteni. Vajha a bővel- 
kedőknek példa és buzdítás lehetne e z ! —  Mi önmagunkban a 
kegyeletet ápoljuk, növendékeinkben pedig a hálaérzetet fejleszt
jük általa.

El nem hallgatható örömérzés kél továbbá szívünkben annak 
tudatára is, hogy intézetünk egyik megalapítójának, jólészi Cházár 
Andrásnak áldásos szelleme 100 évnek elmúlta után az új század 
hajnalán is él közöttünk és munkál mi körültünk. A mintegy 5000 
kötetet kitévő könyvtárát a rozsnyói ág. hfeív. ev. főesperesség 
ingyen jóvoltából ez ünnepélyünk alkalmából örök ajándékként meg
szereztük.

Ezekért a köteles hála érzelmeivel munkált az intézet, hogy 
e nagy emberbarát jólészi szülőháza ez ünnepélyünk alkalmából 
emléktáblával megjelöltessék, a siketnémák számára pedig az ő 
működése terén, Gömörmegyében — Jolsván — a jubileum idejére 
egy új iskola szerveztessék.

A kezdetnek eredményes vége a megelégedés érzetével öröm
hangulatot támaszt lelkűnkben, mely érzésünket ugyancsak ez ün
nepély oltárán fejezzük ki.

És hogy az elmúlt 100 évnek tanúlságait a közügy javára 
jövőben mind magunk jobban érvényesíthessük, mind pedig utódaink 
könnyebben felhasználhassák, egybeszedtük, könyvbe irtuk az inté
zetnek és a hazai siketnéma-oktatásnak 100 éves történetét s az 
ország lakosságának 3000 példányban szétosztottuk.

Végül —  egyebeket mellőzve —  hogy intézetünk létjogosult
ságát másként is igazoljuk és hogy az ország minden részéből 
egybejött ez úri gyülekezet előtt a magyar kormány nagyméltóságú 
képviselőjének tanítványaink szellemi és erkölcsi tőkéjét tényekkel 
is bemutathassuk: úgy az összes honi siketnéma intézeteket, mint 
a felnőtt siketnémákat, kézmű- és ipari készítményeikkel versenyre 
hívtuk.

A kiállítók elismerésre méltó buzgalmát, áldozatkészségét a 
bíráló bizottság lesz hivatva megítélni.

Mi ez alkalommal csak örömünknek és mély hálánknak adunk
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kifejezést, hogy a magas kormány nagyméltóságú képviselője s a 
magyar társadalomnak itt megjelént előkelő képviselői intézetünket 
érdeklődésükkel megtisztelni s ez által a siketnémáknak pártfogóivá 
lenni kegyeskedtek.

Midőn ez örömünknek és hálánknak kifejezéséül ez Írásunkat 
a jubileumi emlékkönyvvel, az intézet 28 tisztviselőjének, 10 tan
folyamhallgatójának és 150 növendékének, valamint a szobor meg
teremtőinek neveivel és más elhelyezhető okmányokkal és emlék
tárgyakkal az új intézet falába emlékezet okáért beillesztenők: 
megörökítjük, hogy az ország 11 siketnéma intézetében ez idő 
szerint 554 siketnéma nyer áldásos oktatást, kiknek ügyeit nárai 
dr. Szabó Sándor miniszteri oszt. tanácsos javaslatára dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter intézi. Magyar- 
ország dicsőségesen uralkodó jelenlegi királya pedig, I. Ferenc 
József Ő Felsége, kit és kiket az Isten még sokáig éltessen!

Isten áldása legyen az új intézeten!
Vác, 1902. október hó 19-én.

Borbély Sándor
igazgató.

Elrendelem, hogy az emlékirás az új épület főbejáratának 
jobbfelőli oldalfalába, az ajtó mögötti kőmedenczébe elhelyeztessék, 
befalaztassék, az új intézet pedig rendeltetésének átadassék.

Vác, 1902. október hó 19-én.
Wlassics
miniszter.

HAZAI HÍREK.
Ez évfolyam tartalomjegyzékét t. előfizetőink a jövő számmal 

együtt kapják meg.
Tisztelgés dr. Nárai Szabó Sándor min. osztálytaná

csosnál. A siketnémák váci orsz. kir. intézete tantestületének megbí
zásából az intézet igazgatója és helyettes igazgatója f. évi nov. 8-án 
megjelentek ügyosztályunk érdemes vezetőjénél, hogy átadják neki 
a jubileumi emlékkönyv egy díszpéldányát s egyúttal megköszön
jék azt a hathatós erkölcsi és anyagi támogatást, melyet az intézet 
a legutóbbi 15 év alatt és a jubileumi ünnepségek alkalmával fent- 
nevezett min. osztálytanácsos közreműködése folytán a kormány 
részéről élvezett. Borbély Sándor igazgató ebből az alkalomból 
meleg hangú üdvözlő beszédeit intézet ügyosztályunk vezetőjéhez, 
melyet az alábbiakban szószerint közlünk, mert mindnyájan hasonló 
hálás érzelmekkel viseltetünk ügyosztályunk vezetője iránt, aki 
emberfeletti munkásságot fejt ki hazai gyógypaedagógiai oktatás
ügyünk fellendítése körül s e mellett szívének teljes jóindulatával 
igyekszik társadalmi tekintélyünket s anyagi érdekeinket is előmoz
dítani. íme az üdvözlő beszéd :
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„Nagyságos Miniszteri Osztálytanácsos Űr!
A siketnémák váci intézete tantestületének határozata foly

tán egyrészt hivatalos kötelességből, másrészt szívünk szerinti indu
latból kívántunk Nagyságod előtt megjelenni, hogy intézetünk s 
abban a magunk mély tiszteletét Nagyságod előtt ez alkalommal 
is kifejezzük. Az igaz, őszinte tisztelet és nagyrabecsülés mellett 
a hála és köszönettartozás érzete az, mely minket Nagyságod 
elé hozott.

Mintegy másfél évtizede annak, hogy Nagyságod élethivatása 
és a honi siketnémák sorsa egygyé lett. Mintegy másfél évtizede 
annak, hogy a siketnémák váci intézete elég szerencsés, hogy 
Nagyságod áldásos munkásságát, emberséges gondolkozását ismerje 
és nemes szívének melegét közvetlenül érezze, Ez idő alatt nem 
egyszer, de a hányszor csak alkalom volt reá, mindannyiszor 
kegyes volt éreztetni, megmutatni, hogy az erőtlennek gyámolítója, 
az ifjúnak buzdítója, az érdemnek elismerője és méltányolója, a 
tévedéseknek kegyes elnézője, mindezáltal az igazságnak megvesz- 
tegethetlen bírója volt.

Fogadja ezért és ezekért Nagyságod hálás köszönetünket. Mindez 
azonban csak személyi rész. A személyek iránt tanúsított e kegyessége 
mellett határozott körvonalakban, szemmel láthatólag emelkedik ki 
a fogyatékos érzékitek s különösen a siketnémák sorsának javítása.

° Mióta Nagyságod Ő-Excellentiájának előttünk is ismert bizal
mából úgyszólván egymaga intézi a hazai népoktatásnak ez ágát, 
oly örvendetes fejlődésnek indult ez elhagyatott ügy, hogy azt két
ségbe vonni senki sem próbálja, sőt egyhangúlag mindenki elismeri.

Engedje meg Nagyságod, hogy mi, kiket a földhöz annyi baj 
kötöz, hogy inkább az életnek látszunk élni, ez alkalommal is kife
jezhessük, hogy a mindennapi élet prózai teréről fel-fel tudunk 
emelkedni az ügy magaslatára s tán a szép eszmék és elvek lég
körébe is és teljes mértékben tudjuk méltányolni Nagyságodnak 
azon pormentes, tiszta légkörét, melyben az ügy iránti szeretet, az 
önzetlen munkásság ideális jutalmát élvezi.

Vajha szívesen venné Nagyságod azon kijelentésünket, hogy 
mi az ily örömöt magunk is ismerjük s Nagyságodnak ez örömé
ben részt veszünk. ,

Nagyságodnak ezen erkölcsi diadalakor, hogy az ország első 
siketnéma intézetét, mint kegyes gondoskodásának egyik tárgyát, 
százados ünnepségén az ország figyelme, elismerése és tapsa között 
kifejlesztve és széppé téve mutathatta fe l: mi is örömérzéssel 
járulunk Nagyságod elé és hálásan megköszönjük, hogy a figye
lemnek és elismerésnek szerény részesei lehetünk.

Tiszta szívvel óhajtjuk és kívánjuk: vajha Nagyságodat az 
Isten az ügy javára s kedves családjának örömére még igen-igen
sokáig é’tesse!“ .. , ,

Ügyosztályunk vezetője kegyesen fogadván az üdvözletét, 
válaszában többek között kifejtette, hogy megnyugvással es köszö
nettel veszi tudomásul a tantestület ragaszkodását és háláját es
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kijelentette, hogy működésében, mint eddig, azonképen a jövőben 
is mindenkor alá fogja rendelni saját egyéni érdekeit a gy'ógypae- 
dogógiai. oktatásügy s ezen ügy munkásai érdekeinek.

Lélekemelő, szép szavak ezek ! Mint a gyógypaedogógiai okta
tásügy szerény munkásai egy szívvel és lélekkel óhajtjuk, hogy 
ügyosztályunk lelkes vezetője önzetlen és eredménydús működésé
nek mielőbb méltó jutalmát vehesse.

Királyi kitüntetés. Ő felsége a király Borbély Sándort, a 
siketnémák váci intézetének igazgatóját a gyógypaedagógia terén 
szerzett érdemeinek elismeréséül a Koronás arany érdemkereszltel 
tűntette ki. Borbély Sándor érdemeit nekünk külön kiemelnünk 
fölösleges. Hisz azok, kik e sorokat olvassák, ép úgy ismerik, sze
retik és tisztelik őt, akár csak mi, kik bámulattal adózunk az ő 
fáradhatatlan, emberfeletti munkásságának, az ügy iránti szerete- 
tének és hálával azért, hogy mindnyájunk ügyét szívének egész 
melegével felkarolja még akkor is, mikor válságos idők azt reája 
nézve nem teszik kívánatossá. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
a köz érzelmeit tolmácsoljuk, midőn őt —- szerénységének meg- 
felelőleg — egyszerűen szívből üdvözöljük a nagyon is megérde
melt arany érdemkereszt elnyerése alkalmából.

Hymen. Markovics Árpád váci siketnéma-intézeti tanár múlt 
hó elején eljegyezte 'MiUmahn Tilma kisasszonyt Vácról, — Török 
Gyula kartársunk oltárhoz vezette Müncll Ludmilla kisasszonyt 
0 -Budáról.

A  siketnémák váci intézetének „Emlékkönyve“ a
100 éves ünnepségek alkalmából megjelent. A nagyszabású szép 
munkát külön ismertetnünk fölösleges, mert kartársaink mind meg
kapták azt az intézet igazgatóságtól. Megemlítjük csupán, hogy a 
26 ívre terjedő, tanulságos, érdekes és képekkel dúsan díszített 
mű 2 koronáért megrendelhető a váci intézet igazgatóságánál.

. E lőadások  a s iketném ákról. Mlinkó István, az egri inté
zet igazgatója november hó 3-án a „Hevesmegyei általános tanító 
egyesület“ egri járásának közgyűlésén szabad előadást tartott a 
siketnémákról, a némaság okairól, oktatásügyünk történetéről, okta
tatási módszerünkről. Az előadás után pedig növendékeit mutatta 
be a gyűlésen teljes számmal megjelent tanítóságnak. A gyűlésen 
a tanítóságon kívül jelen volt SJcossa Dezső kir. tanfelügyelő és 
a tanügy iránt érdeklődő számos emberbarát. —  Váradi Zsig
mondi a siketn. bpesti áll. intézetének tanára a „Szabad Lyceum“ 
felkérésére f. hó 6-án és 10-én a m. á. v.északi főműhelyében, 
illetve a fővárosi iparosok körében előadást tart a siketnémák taní
tásáról, melynek kapcsán az intézetnek nehány növendékét is be fogja 
mutatni.

Kirendelés. A vall. és közoktatásügyi miniszter a siketné- 
mák egri intézetéhez Veress Lajos áll. isk. igazgatót tanfolyam hall
gatói minőségben kirendelte.
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Gyászhír. Hohler Rezső temesvári siket'néma-intczeli tanár
társunkat súlyos csapás érte. Szeretett felesége TrosK temesvári 
elemi iskolái igazgató leánya, november hó 4-én hosszabb szenve
dés után elköltözött az élők sorából. Elhunytát férjén és szülein kívül 
pici, árván maradt leánykája gyászolja. — Waezke Rezsőt a budapesti 
siketnéma-intézet érdemes rajztanárát szintén súlyos csapás érte. 
Édesanyja 72 éves korában örökre lehúnyta hosszú szenvedés által 
megtört szemeit. Adjon az ég ura a súlyos csapás alatt megtört 
mindkét család hozzátartozóinak gyógyító balzsamot.

KÖNYVISM ERTETÉS.
A következő rövid ismertetés nem vonatkozik szorosan vett szakkönyvre. 

A kis mű ugyanis nem Íródott' a gyógypaedagogiai intézetek használatára. De 
tekintve az Írástanítás módszerének közérdekű voltát és a siketnéma-oktatás- 
ban elfoglalt előkelő helyét, nem végzünk feleslege” inkát, midőn ez úttörő 
munkát t. olvasóinkkal megismertetjük.

A könyv teljes címe : Az Írás tanításának idszere, Tani' k és a művelt
közönség számára Írták Erdős Jakab polg. isk. ató és Erdős Adolf
székesfőv. tanító. 39, a szöveg közé nyomon mintával és rajzzal. Budapest. 
Barta Lajos könyvkereskedése. 1902. Ára 2 ’ na.

A munka 87 lapon 17 fejezetre osztv" . igyalja az Írástanítás tüzetes 
módszerét. Az előszó szerint e mű 30 évi tapasztalatnak gyümölcse és mond
hatjuk, hogy az a modor, melyben szerzők az irás művészetét és annak taní
tását elénk állítják, azt az impressziót keltik az olvasóban, hogy ők valóban 
hivatott mesterei a szépirástanítás módszerének. Ez a körülmény magában is 
biztosítéka a könyv ért^ffek, mert minden szabálya a gyakorlatból szűrődött 
le és nem, mint sok más hasonló tárgyú és célú műnél, megfordítva.

Igen érdekes és értékes fejezete a könyvnek a harmadik, mely az 
Írástanítás történetét tárgyalja. Tárgyalja még és pedig physiologiai alapon, 
az álló vagy dőlt irás hasznát, illetve káros befolyását a testre. Szerzők a dőlt 
irás mellett törnek pálcát. Tárgyalják továbbá a világítást, az iskolapadot, a 
testtartást, a tolltartást, az Írástanítás célját és ezzel kapcsolatban a sikeresen 
működő tanító tulajdonait stb. stb. Mind e dolgokat igazi tudományos alapon 
tárgyalják és meggyőző tapasztalati érvekkel támogatják. Ez már magában is 
ajánlja a könyvet minden tanítónak és minden művelt embernek. Az egyes 
fejezetek igen szép és szemléleti rajzokkal vannak megvilágosítva és számos 
minta díszíti és teszi még hasznosabbá a könyvet. Belső tartalmán kívül külső 
csíny is előnyös tulajdona a könyvnek, melynek szövege zamatos, jó magyar
sággal van megírva.

Természetes, mint laikus, e nehány sorban hiányos képet nyújthattam 
csak a könyvről, de amennyire mint paedagogus ítéletet mondhatok egy ily 
munkáról, igen értékes és hasznos paedagogiai munkának találtam, mely nem
csak hézagpótló, hanem úttörő is e téren. Ennek következtében intézeteink igaz
gatóinak és kartársainknak legmelegebben ajánlhatom. V.

Orsz. Közp. Községi Nyomda R.-T. Budapest,,..VI., Váci-korút 61.


