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T A R T A L O M : Vázlatok svájczi utazasornból, különös tekintettel a siketnémák nevelésére

es oktatásara. Fekete Kár ol y. - Dei-eng. Roboz J. - Hazai sikeln ému-intézeteink és .iskolaink.

- Külföldi szemle. - Vegyes közlemények.

V á z l a t o k s v á j c z i utaaásombél, k ü l ö n ö s tekintett el a

siketnémák n e v e l é s é r e s ok.tatáaára.

Felhasználva mult tanév végével, szünnapok alkal-

mával, hivatalos teendőim elintézese után rendelkezé-

semre szolgált szabad időmet, Svájczba utaztam, hogy

felüdülést találjak' nagyszerü természeti szépségeinek élve-

, zetében, de egyuttal hogy a szövetséges kantenek államának
s népeinek kiváló sajátságait, különösen pedig a siketné-

mák ottani intézeteinek s iskoláinak állapotát, valamint
müködésüket tanulmánvozzam. Uti-jegyzeteimből azon részt,

mely a » Kalauznak- .mint szaklapnak keretébe foglalható

kiválasztván, - miután a lap szerkesztője f. évben ki-

adott első számában, vegyes közleményei közt, azon re-

ményének adott kifejezést, hogy tapasztalataim leírása lap-
jában tért foglaland, nehogy várakozásában.csalatkozzék :

im készséggel közlöm. '
A -Kalauz« kijelölt czélját s feladatát szem előtt tartva,

mielött jegyzeteim szorosan idetartozó részére áttérnek,

ezen lap tisztelt olvasói nem fogják talán kifogásolható-

nak-tartani,' ha, eszmelánczolat tekintetéből s tájékozásul

a svájczi siketnémák nevelésének soktatásának fejlődése

terén szerzett tapasztalataim előadását megelőzőleg, ennek
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kiegészitő részeül: mélyebb betekintést nyújtok azon

kapcsolatot illetőleg, mely felismerhető a svájczi nép szel-

lemi élete s alkotásai közt s az innen levezetett követ-

keztetésekkel együtt rövid vázlatokban Svájcz egységes

képének felismerésére a következő sorokat bocsátom előre

bevezetéskép.

A mily magasztos látványt nyújtanak : Svájcz égbe

nyuló hepcsoportjai, örök hóval fedett bércz ei s hegy-

csúcsai; a havasok völgyeiben s szorosaiban mozgó pász-

torélet; gyönyörü tájképeinek egymással lanezelatban álló

meglepő változásai, mintegy parkká alakítva egész Sváj-

czot, regényes fekvésü gyönyörü tavaival, melyeken a gő-

zösök s vitorlás hajók egész raja, valamint a vasutak

sűrű hálózatán a gyorsan zakatolö mozdonyok eszközlik

a közlekedést ; hol a világ minden részeiböl, de kiválólag

Angolországböl, az ideutazó touristák sereg számra fel-

üdülést keresnek: épen ugy figyelemre méltó a svájczi

nép józan, felviJágosodott gondolkozásával, szellemi kép-

zettségével, ódon münsterekkel, számtalan müemlékekkel,

régi kerban emelt, de nagy területen legizletesebb modern

épületek, villák által környezett népes városaival, gyárai-
val, ipartelepeivel. vagvontgvüjtö szorgalmával, melylyel

az államalkotás s a társadalmi élet terén oly fényes

eredményekkel tündöklik. Történelme, a szabadságért s a

haza függetlenségeért vivoUküzdelmeiben, gazdag lélek-

emelő episodokkal, melyek: az őserő, a jellemszilárdság

savasakarat dicső győzelmét hirdetik, mindenütt meg-
örökitve művész kezekkel vésett, a teltek szinhelvén diszlö,

utánzásra serkentő emlékekkel.

Ha Svájcz államalkatát tekintjük, törvénvhozásával,

szö.vetségi s seuverain jogokkal felruházott kantunjainak

legfőbb hatóságaival, melyek menten minden rang s czim-

körságtol egyedül csak a hi ven teljesitett emberi-s pol-

gári kötelesség lelkiismeretes teljesitéséböl meritett önlu-



datban lelik érdemeikHGFEDCBAju ta lrna t ; ha figyelemmel kisérjük a

közigazgatás, bíráskodás, tanügv, nemzctgazdászat, keres-

kedelem, ipar, pénzügy, honvédelem körében uralkodó

érett megfontolást, bölcs intézkedéseket. törvénytiszteletet,

pontos végrehajtást, rendszeretetet, kötelességérzetet, lan-

kadást nem ismero hangya szorgalmat s mindenütt kor-

szerü elöhaladást, jólétet s megelégedettséget látunk: ön-

ként azon kérdés rnerül fe!: minek tulajdonithatók ezen

emberiséget boldogiló s tiszteletet gerjesztö sajátságok és

tulajdonságok?

Eltekintve Svájcz szerenesés topographiai íekvésétöl,

melynek folytán állami függetlenségét il vele határos, a

világbéke fenntartására óriás fegyveres erővel rendeJkező

nagyhatalmak szomszédságával szemben megóvni képes:

önállóságát nagy részben kiváló értelmi fejlettségének s

szellemi fölényének köszönheti, mely az állami s társa-

dalmi élet minden rétegében első tekin tetre fell ünik.

Igen! de ily tulajdonságok élesztő erejének kútfor-

rása hol található fel?

A nevelés s oktatás oly fejlettségeben s terjedelmé-

ben, milyennel kevés állam kérkedhetik!

Ezen 2,t)89.826 lakosból álló kis államban a tanügy

oly magas fokra emelkedett: hogy a zürichi műegyetemen

kivül, melv állami intézet, négy kantonális egyeteme "an:

Zürichben, Bernben, Baselben s Genfben; két akadémia

pedig Lausanneban s Neufchatelban, hová a középisko-

lakban csak alaposan előkészitett ifjak vétetnek fel s hon-

nan Svájcz kiváló vezérférfiainak nagy száma kikerül.

Egyéb szakiskolákkal is bővelkedik: a vallásos s er-

kölcsi élet, a müvészet, földművelés, erdészet, bányászat,

közlekedés, kereskedelem, ipar, haditudomány s népokta-

tás körében szükséges szakértelem fejlesztésére. De em-

berbaráti intézetekre s iskolákra is kiváló gondot fordít,

mely becsületére válhatnék, ha utánzásra találna, sok más
.
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nagyobb államnak, hol - fájdalom - az emberbaráti inté-

zetekbe való ügyefogyottak sorsa alig vétetik még számba.

A nép oktatásnak oly fontosság tulajdonittatik s foga-

natja oly. szivós er~lylyel követeltetik, hogy kevés állam

mutathat fel e téren is oly eredményt, mint Svájcz. E

czélra 39 tanító s tanitónő képezdévei rendelkezik.

Hja! De ez nagyon természetes.

Oly államban, hol Rousseaunak s Pestalozzinak böl-

csőit ringatták, a népnevelésnek s oktatásnak okvetlenül

legfejlettebbnek kell lennie.

A szaba:d gondolkodás hatalmas képviselőre talált

.Rousseau János Jakabban. Az emberek közti egyenlőt-

lenség okairól irt munkája, de különösen Emilje nagy

feltűnést okozott. Iratai ellentétben állván az akkori kor

szellemével, Genfbő! Neufchatelbe, majd Francziaországba, .

innen pedig Angliába kényszerült menni. Nevelési elveit
Emil czimü müvében adja elő, melvhez egy uj nevelési

módszer számára rajzol előképet. A kor műveltségét any-

nyira megromlottnak tartotta, hogy megjavítása végett

szükségét látta az ember visszatérését a természeti álla-

potba, úgy, hogy a gyermekek eredeti tehetségeik, szük-

ségleteik s hajlamaik szerint neveltessenek. Nézetei az

elöitéletekröl, a kényszerről s elnyomásról, a hamis cul-
turáról, a rnértékletességröl, a szellem uralkodásaról az

érzéki vágyak felett, a test edzéséröl, a kötelességről s

arról, hogy az ember tanulja becsülni és szeretni hason-

mását épen úgy, mint szeretni hazáját, hogy mindent
önmunkásság által szerézzen meg; - hogya szellemi

képzés alapját a természetből meritse s tudományok

alapfogalmait, a tüneményeket s természeti erőket szem-

lélet utján ismerje meg; hogy az ember dolgozzék, mint

a paraszt és gondolkozzék, mint bölcs; mert a nevelés

nagy ti a abban áll, hogy a test és lélek gyakorlatai egy-

másnak felüdülésül szolgálnak, stb. ezek mind oly igaz-
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ságok, melyeket nem szükséges bővebben magyarázni.

Rousseau Emiljében lelkesedve hirdeti mindezt s" ezért

Göthe »Emilt« a természetes nevelés evangelium ának nevezi.

Pestalozzi Henrik János a tizennyolczadik század

végén s a tizenkilenczedik század elején töltötte be esz-

méivel a világot. Ábrándozó ember volt, kit Rousseau

Emiljének olvasása még inkább lelkesitett. A szegényes

külsejü s magaviseletre nézve szerény tanitó mindenhatö

szereíete s áldozatkészsége, valamint eszméinek gyakorlati

érzéke által világszerte feltünést keltett.

»A remete esti örái« czim alatt kiad ott művében fej-

tegeté örökbecsű alapelveit, kijelölvén a családi nevelést

s szeretetet, mint nevelő eszközöket. Életre való ismeretek

s tiszta, gyermekded hit az Istenben, ezekre fekteté ke-
resztény emberies nevelésének feladatát. -Lénárd s Ger-

trudHGFEDCBA« czimü népkönyve egész Németországban legnagyobb

méltánylással fogadtatott. Az emberiség fejlődésének ter~

mészet szerinti menete felőli észleletei 1798-ban jelentek

meg. Rousseau eszméinek hatása alatt állva, sürgeti a

megromlott társadalomtói a természethez való visszatérést.

»Az anyák könyvében« az értelmes nevelés szükségéről szól.

Hirének tetőpontját akkor éré el, midön fi- s leány-

nevelő intézetet Burgdorfböl Inverdunba tette át, (1804-

1825.) Ide Europa minden országából gyültek össze növen-

dékek s szamos kiváló egyén felkereste öt elveinek s möd-

szerének -tanulmányozása végett.

Születésétől fogva haláláig a nevelésért küzdött, ő

teremtette a népiskolák tanitói állását. Ő a mai paeda-

gogia ala pitöja.

Rousseau s Pestalozzi egészen új korszak of alkotván

világraszóló irányeszméíkkel, elveik legnagyobb lelkese-

déssel s következetességgel első sorban hazájukban nyertek

alkalmazást s azon szoros kapcsolatnal fogva, melylyel

az épérzékü s siketnéma gyermekek nevelése soktatása
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egymá:,:~al l.urültvc jár. ez utóbbi is oly egészséges s gya-

korlati érvényt nyert Svájczban, me ly meglepő eredményt

teremtett a siketnémák sorsát is melegen felkaroltHGFEDCBAszöve t-

séges államban, melyet tüzetesebben tárgyalni, következö

soraim feladat'a
(Folytatása kövotkezik.)

F e k e t e K á r o l y .

D e r e n g .

1.

Azon szomorú időszak homálya, melyet a siketnéma-
oktatás történelmében *)Walther - fájdalom - oly jo-
gosan nevezhet -éj--nek, -sötétség c-nek, az európai mü-
velt államok közűl talán hazánkban osztadozik szét leg-
későbben. Mig máshol a siketnéma-oktatás-ügy sötét, bo-
rongós egét a hosszú ideig tartott »éj« után, most már
rég óta az emberbaráti szerétet melege sugározza be és
vet reá éltető derűt, addig nálunk még most is csak leg-
feljebb -derengés- -röl szólhatunk.

Mintha az idenember -Hephata- szózata nem is
hangzott volna el, oly közönyösek hazánkban a társada-
lom, az egyház és az állam a szegény, ügyefogyolt si-
ketnémákkal szemben és mint a lévita elment a jerichói
sivataghéli szenvedő melleít, oly könvörtelenül mellözik
a szánandó sorsu, magukra hagyatott: kukákat.

Kuka! Sehol sincs asiketnémaság és e fogyatkozás
szomorú következményei megjelölésére specialis kifejezés,
csak nyelvünkben! Csak ininálunk találunk e szereneset-
len, nem önhibájuk, hanem a mcstoha természet kegyet-
lensége által sújtott s szerencsésebb, épérzékü embertár-
saik által elhanyagolt fogyatékosságban szenvedők gúnyo-
lására s üldözésére külön szot !

Kuka! Kuka l Mig a szomszéd államok már egy év-
század óta vetekedve, nemes versengést fejtve ki, egy-
mást túlszárnyalni törekednek a siketnémák iránti rész-
vétükbeu és sanyaru helyzetük javítását czélzö intézke-
désekben : addíg hazánkban - fájdalom - a nép mi-

*) E. Walther: »Geschichte des Taubsturnmen-Bildungswesens .«
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véletlenebb rétege még most IS utczahosszat üldözi a
»váltott gverrnek- számba menő védtelen kukát. Még a
müveltebb osztály is többnyire megelégszik- azzal, hogy
sajnálattal veszi tudomásul azon megdöbbentő statisticai
adatokat, melyek a siketnémaság elterjedéséröl szólnak
és a siketnéma-oktatás sanyaru viszonyait feltárják; vagy

-Jegjcbb esetben igy nvilaíkozik, mint szerinte érdekes,
csodálatraméltó dologról: -rnondják a siketnémákal is
lehet okt.atni. «

A legujabb időben, úgy látszik, mintha hazánk egyes
vidékein a siketnéma-oktatás-ügynek ködös egén, némi
vígasztaló derengés törne át. Egy szebb, derültebb kor-
szak biztató előhirnöke-e 'ezen nehány nagyobb városban
mutatkozö érdeklődés, vagy csak a kietlen sötétségben
pillanatra felvetődő Jidérczfény, melvnes gyors lelohadá-
sával annál szomorúbb, annál kietlenebb leend ismét az
»éjHGFEDCBA« '? Pedig bizony itt volna az ideje végre, hogy immár
nálunk is: s hallják a siketek a könvv szavait. « (Jesaiás
29. 18.).

Nem pessimismus részemről, ha a siketnéma-okta-
tás terén újabb időben észlelhető mozgalom vérmcs re-
ményeket éppen nem kelthet fel bennem.

Ha ugyanis tekintetbe veszszük azon körülményt,
hogy a váczi intézet megalapitása óta, mely századunk
első éveire esik, az egyetlen Fox Antal örök emlékű, ne-
mes alapitvánvából felállított budapesti. felekezeti inteze-
ten kivűl, a siketnéma-oktatás-ügy majdnem egy s ugyan-
azon stádiumban vesztegelt egészen lS8n-ig, vagyis kö-
rülhelül egy egész évszázadig: riem éppen alapíalan azon
félelem, miszerint az 1885 óta létesített aradi, temesvári,
kaposvári siketnéma-iskolák nem ~lyan lidérczfénv-e, mely
csak pillanatra vetődik fel! Igaz ugyan, hogy a Kolozs-
várott s Pozsonyban constatálható folytatólagos mozga-
lom e kishitűséget örvendetes módon látszik megczáfolni
és hihető is, .miszerint ezen két előkelő város intelligens
volLa biztosíték mintegy arra nézve, hogy nem muló
szalmaláng hevíti ott a nemesen érezni tudók kebelét; de
viszont leverőleg hat más .oldalról Szeged s Debreczen
példája, ahol a mily nagy tüzzel s lelkesültséggel fogad-
ták a siketnéma-oktatás eszméjét, épp oly gyorsan - úgy'
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látszik el is hangzottak ama szép szavak .
a pusztában ..

Úgy, hogy resummalva az újabbi mozgalmak ered-
ményét, jogosult az a kérdés: tapasztalhato-e a siketnéma-
oktatás terén és a siketnémák sorsa javulását illetőleg
hazánkban oly kedvező. változás, minövel, ama mozgal-
mak hirét vevén, magunkat kecsegtettük?

És menjünk csak tovább egy kérdéssel.
Valjon ama vidékeken, illetőleg városokban, hol a

sikelnémák békóban sinylő nyelvei megoldására a Ielke-
sülés, a nemes ambitió bátor harezra akar szállani a
közönynyel, oly irányban indult-e meg a siketnéma-
oktatás, hogy azon tovább haladva egyrészt a siket-
némák helyzetének javulása, másrészt pedig a siketnéma-
oktatás és módszerének helyes, megfelelő módon való
fejlődése várható volna? Szabadabban fejezve ki maga-
mat: élelképesek-e, erőteljesek-e, birnak-e az egészséges
fejlödhetés alapfeltételeivel ama új, zsenge intézmények,
ama ifjú iskolák?

Kérdem, valjon ama keletkezés stádiumában levő,
vagy már működésüket meg is kezdett új siketnéma-isko-
lák olyanok-e, hogy egy hosszu fejlődési processus száz-
féle változásai, rázködtatásai, átalakulásai nélkül is terern-
hetnének élvezhető, érett gyümölcsöt; és táplálhatóe jogos
remény az iránt, hogya hozzájuk hasonló szervezetüek
is ilyenekké válhatandanal ?

Mert úgy hiszem, alighaHGFEDCBAóha jtana valaki közülünk,
hogy akkor midőn a külföldön tökéletesebbnél tökélete-
sebb mintakép ek állnak előttünk, kezdetleges művek pro-
ducálására fecséreljük el erőnket, időnket és pénzünket.

Az a 85 éves agg, a váczi intézet, gazdag tapaszta-
latok után megszívlelendö utasításokat, tanácsokat és inté-
seket adhat nekünk e tekintetben is. Valjon azzal, hogy
sikerült nekie - mint e lapok nyomán értesültem - végre
megszabadulni egy úly akadálytól, mely mindig .gát volt elő-
rehaladhatásában, értem az intézeti iparoktatást. megsza-
badult volna már - engedelmet e kifejezésemért, - az
igazi tyúkszemétől ? - Nem. Csak egy túlsuly vétetett
le vállairól. Hogy ezen országos intézet teljes reorganisa-
tiója oly értelemben legyen befejezve, a mint ezt európai
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hirü igazgatója, Fekete Károly úr óhajtja s a ID inek
1879-80-ik évi zártudósitványában 'magasabb helyütt is
kifejezést ad, arra ki tudja, meddig kell még várakoznunk.

Midőn tehát azt kell látnunk, hogy egy régi, szerve-
zett intézet müködését is - mely pedig kipróbált, jeles tan-
erőkkel s ezek élén oly mesterrel rendelkezik, kinek csa-
ládjában a siketnéma-oktatás traditio, - képes haladásában
megbénitani, yagy legalább gátolni azon körülménv, hogy
folytonos fejlődési prccessusokon kell átmennie, bizonyára
nem végzék hiábavaló munkát, ha a fentebbi kérdéseket
szönvegre hozva s ily szempontokból kiindulva tekintete-
met a láthatár ama derengni látszo pontjai felé fordítom :
mérlegelendő a derengést előidéző fény erejét, hatását és
következményeit. 'SRQPONMLKJIHGFEDCBA

I L

Szakembereknek a siketnéma-oktatás terén felmerülő
új mozgalmakat, jelenségeket két szempontból kell meg-
itélniök. Eszempontok:

1. Mennvihen. mozdítják elő eme mozgalmak a siket-
némák helyzetének javulásá1 általában?

2. Magukban hordják-e a siketnéma-oktatás s a módszer
fejlődésének alapfeltételeit, avagy talán éppen ellenkezőleg
a módszer visszafejlődésének veszélyével fenyegetnek?

Azon .legújahb mozgalom, melynek szálai noha köz-
vetve, de mégis tagadhatatlanul Váczröl indultak ki és
jelenleg Arad, Temesvár, Kaposvár és Kolozsvárig 'húzód-
nak, bizonyára jótékony és áldásos hatással van és lesz
a jsiketnémák helyzetének javulására általánosságban.

Es e tekintetben magam is örvendetes tapasztalatokról
tehetek említést. Azon vidékeken, hol ily kisebb siketnéma-
iskolák létesülnek csakhamar megszünnek azon nevetsé-
ges elöitéletek, melyeket a közönség a siketnémák iránt
táplált. Nem fogják asiketnérnaságot, a siketnémát továbbra
is aristotelesi ítéletek világításában látni és őket hülye,
oktatásra képtelen ördöngős, indulatos, tolvaj, alattomos,
bosszúálló és isten tudja miféle veszedelmes népnek tekin- '
teni, mint az eddigelé bizony nem is a ritka esetek közé
tartozott. Nem fogják a siketnémákat isten büntetésének
tekinteni, hanem oly szánandó lényeket fognak bennök
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látni, kik mint fentebb is ernlitérn, a természet mostoha-
sága által érdemtelenül sújtattak, és nem elveszett, kire-
kesztendő tagjai az emberi társadalomnak, hanem olyan
fogvatékosak, kikből szerétetteljes bánásmód s czéltudatos
oktatás állal hasznavehetö, értelmes, munkás egyének
képezhetők. .

Ezen üdvös hatás - meg vagyok győződve -. nem fog
elmaradni, ki fogják sötét óduikból szabaditani azon sze-
rencsétleneket, kiket az álszemérem az. emberek elől rejt;
meg fogják őket ismerni, a részvét fokozódni fog irá-
nyukban s nem fogják előttük az ajtót könyörtelenül '
becsapni. 'Gondoskodva lesz azon szerencsétlenekröl is,
kik magukra hagyatvas' a vidéket bebarangolva, ki
voltak 'téve a kisértésnék s annak, hogy gonoszindulatu
emberek vak eszközei legyenek. Épen e sorok irásakor
kaptam kézhez az aradi kir. törvényszék egy 4680. sz. a.
kelt végzését, melyben egy lopással vádolt és állitölag
születése óta siketnéma ifjú ellen folyó vizsgálat ügyében
hivnak meg, véleményt adandó, vajjon birt-e vádlott cse-
lekvése bünösségén ek felismerésére szükséges belátással?
Nem ismerem még e büntett részleteit, de az eddig ál-
talam ismert hasonló esetekben legtöbbször csábítás ál-
dozata lett a szegény, tudatlan és tette bünösségéröl fo-
galommal nem biró siketnéma. Ismétlem, miszerint ily
irányban, asiketnémák szomoru helyzetének Javulását ille-
tőleg ama újabban megnyilt kis siketnéma-iskoláknak két-
ségkivül örvendetes és Ielkünketörömmeleltöltö eredménye
lesz és már csak ezért is legyenek áldva' még haló po-
rukban is azok, kiknek kezdeményezése, buzgólkodása
(olytán azok létesültek. legyenek áldva ök, kik: -szájukat
felnyitották a némákért.HGFEDCBA« (Salamo n. péld. 31. 8.)

(Folytatása következik.)SRQPONMLKJIHGFEDCBAR o b o z J ó z s e f .

H a z a i s i k e t n é m a . i n t é z e t e i n k -és i s k o l á i n k .

Az -Ellenzék « ez évi nov. 23-iki szamából veszszük
át a következőket:

Emlitést tettünk már arról, hogy a városi képviselő
bizottság egy -siketnérna intézet felállítását elhatározván,
megbizta Sz v a c sin a Géza városi tanácsost a kérdés
tanulmányozása és ? - tervezet készitesevel.
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Szvacsina tanácsos alapos utánjárás mellett elké-
szülvén munkálaíával azt a napokban terjesztette be a
városi tanácshoz.

A kérdést alaposan és részletesen megvilágitó elő-
terjesztés igy szöl : .

Városunkban felállítandó siketnéma intézet ügyében
van szerenesém megtenni a következő

Előterjesztést:

Mindenekelött bemutatom azon kimutatást, meJyet
hivatalos összeírás alapján állitottarn össze, és mely az
erdélyrészi megyékben és városokban lévő siketnémák
számát tünteti ki. Ezen kimulaíás szerint, melyet ide
mellékelek, a Királvhágön inneni részekben 2119 siket-HGFEDCBA
ném a van, de nincs egyetlen intézet sem, a hol ezen
szerencsetlenek okta tás t nyerhetnénele

A siketnémák intézetének felállitása érdekében nem
is hozok fel hát semmi indokot, hanem hivatkozom a
számok ezen megdöbbentő mennyiségére és hiszem, hogy
ezen szerencsétlenek számának szornoru statisztikája ál-
dozatra és támogatásra fogja hívni a magas kormányt,
törvényhatósági bizoltságunk tagjait, e nemes város és az
összes erdélyi részek lakosságát. .

Némel és Francziaországnak minden nagyobb váro-
~ sában léteznek már siketnéma intézetek. Németországban

~8 intézet van és mig egymagaban Bécs városában is há-
rom intézet létezik, addig egész Magvarországon összesen
csak két intézet van: a váczi kir. országos és a buda-
pesti izraelita intézet.

- Az utóbbi két év alatt keletkezett ugyan hazánkban
még három ilyen iskola, egy Aradon, egy Temesvárt és
egy Kaposvart, de ezek csal' egyenként 8-10 növendéket
számláló és oly kezdetleges iskolák, hogy inkább csak
helyi, de nem országos érdek kielégítésére lehelnek hivatva.

Legszomorúbb sorsa van az erdélyi siketnémáknak,
mert itt intézet hiányaban a szerencsétlenek éppen nem
részesülnek· semmi oktatásban. .

Ily körülmények között a humanitás, az embetha-
ráti érzület tevékenységre szólit fel mindnyájunkat, 'és
erkölcsi kötelességünkké lesz, hogy mielőbb létesitsünk
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egy oly intézetet, hol a szerencsétlen siketnémák, a t áSRQPONMLKJIHGFEDCBAr -

sadalomnak ezen élőhalottjai, az oktatás vilá-
gossága által, uj életre ébredjenek, hogy beteljesedjenek
az Irás szavai: .»É sas ü ket e k h a II ani fog nak é s
a ném á k meg s z öHGFEDCBA1aIn a k .«

És itt előadom javaslatomat, hogy miképen képzelem
a siketnémák intézetének létesithetését :

Mindenekelőtt egy sik et ném a isk o 1átkell álli-
tanunk, a hol egy szaktanilo. a ki képzettségét a váczi,
vagy a budapesti, vagy más hasonrangu intézetben sze-
rezte, az itt' kezdetben csak bejáró nö- .és fi-siketnéma
növendékeket szakszerű oktatásban részesitse.

Ezen iskola a bejáró növendékek évenkénti fejlődé-
sével hat osztályból állana, és a tanitás a váczi és kü-
lönösen *) a budapesti intézetnél gyakorlatban lévő be-
szélesi tanmodora szerint eszközöltetnék.

Tandíjat az oktatásért sem helybeli, sem vidéki nö-
vendékek nem fizetnének. A vidékiek szülö it esetleg hozzá-
tartozcit azonban azon költség terhelné, hogy gyerme-
keiknek ilteni fenntartásáról kellene gondoskodniok.

Egy ily iskolából azután négy öt év alatt a társada-
lom áldozatkészsége mellett kifejlődhetnék az internatussal
rendszeresitett intézet is.

o A bennlakással rendszeresitett intézetben fizetéses és
alapitványos növendékek lennének. Az éVI ellátási költség
egy növendékre <'300-240 frtra menne, mihezképest egy
alapitvány, ezen jövedelemnek megfelelő töke értékben
4000 Irtban állapitható meg.

Az iskola fentartási költségét a következőleg veszem
számításba :

1800 [rt

1. Tanitönak, a ki egyszersmind igazgató, évi
fizetése .

2. Iskolai helyiség tanitöi lakással
3. Fűtés és világitás

4. Iskolai szetek
ő. Előre nem látható rendkivüli kiadás

Összesen:

1000 frí
500 »

150 »

100 »

50 »

*)":'Ez tévedés. A váczi és budapesti intézet módszere közt nincs kü
lönbség.CBA S e e r k ,
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E szerint a siketnéma iskola évi fenntartási költsége
az első három év alatt évenként 1800 frtra menne, a
negvedik évben azonban, midön a növendékek száma az
osztályokkal szaporodnék,.HGFEDCBAszükség lenne egy második ta-
nitóra is, hogy egy-egy tanitó három korosztályt tanitson,
ugyan akkor már az iskolai helyiséget is böviteni kellene
egy teremmel, mihez a tanítói lakást is hozzá számitva
a költségvetés a következö tételekkel emelkedne.

1. Második tanító fizetése
2. Iskolai szoba és tanítói lakás
8. Fűtés és világitás .

800 frt

300 »

100 »

Összesen: 1200 frt

Ezen kiadások fedezése iránt javaslom a következöket :
Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósága fedezze az

iskolai helyiség, fütés, világítás és tanítói lakásra szük-
séges és kezdetben évi 800 forintra később évi 1200 frtra
emelkedő kiadást és ezt adja a város vagy természetben
a mennyiben alkalmas hel yiséggel rendelkezik, vagy pénzben.

A magyar kormány felkérendö lenne, hogy a tanitó
díjazására szükséges és kezdetben évi 1000 frtra később
évi 1800 frtra emelkedő kiadás fedezésére vagy évi se-
gély czimen szavazza meg ezen összeget, vagy pedig a
váczi kir. országos intézetben rendelkezes alatt álló és
államilag detalt tanítók közül egy alkalmas egyént" a ko-
lozsvári siketnéma iskolához állami fizetés mellett he-
lyezzen át.

Ha a v-áros a magas kormány támogatása és anyagi
segélvezésével a siketnéma iskolát létesitette, ezen isko-
lából a társadalom segélyével és áldozatával kifejlödnék a
bennlakással (internatus) összekötött siketnéma intézet is.

Erre kétféle alapot kellene teremteni. Egyik alap az
intézeti épület fölépi téséhez kellene, a mi aproximative
20-25 ezer forintban előirányozható.

E czélra ö Felsége kegyes adományából és a nép-
ünnep bevételéből van is már a városnak 1800 frtja, és
remélhető, hogy ha a hazai sajto támogatása és a hatóság
buzgó vezetése mellett a -Kolozsvártt felállítandó országos
siketnéma intézet felépítésére- általános gyüjtés rendez-



IHGFEDCBA

- 78 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tetnék, a szükséges alapot egy pár év alatt társadalmi
uton öszszegvüjteni lehetne.

Egy másik alap a vagyontalan siketnéma gyermekek
fentartási költségeinek fedezhetésére szükséges. Ezek vol-
nának az ugynevezett alapítványok, melyeknek kamataiból
az intézetbe elhelyezett vagyontalan növendékek fentar-
tási díjai fedeztetnénele kiképeztetésük tartamáig.

Nem merülhet fel semmi kétség az iránt, hogy mindig
fognak találkozni nemes szivü emberbaratok. kik földi
javaik Iölöslegéhöl tenni fognak ilyalapitványokat. -,
Ugy de még "ezen kivűl egy más módot is kellene igénybe
venm.

Nézetem szerint a megvei és városi törvényhatósá-
gokat fel kellene átiratilag kérni, hogy e czélra 1/2 vagy
1/4 Dfo pótadó megszavazása ut jan gyüjtsenek - teremtse-
nek egy-egy ily alapitványt. Ezt azután ji város az illető
törvénvhatösag alapitványa czimén kezelné oly kikötés
mellett, hogy kamatai mindig csak is az illető törvény-
hatóság által kijelölt és saját megyéjebeli vagyontalan si-
ketnémának az intézetben való fentartására fordithatok.

Ezek általánosságban azon irányadó' elvek, melyeknek
foganatositása mellett remélern, hogyasiketnéma iskolát
és ebből az intézetet városunkban megalapita ni lehetne.

Előterjesztésemet a tekintetes tanácsnak el fog a-
d á s r a és szives támogatásra ajánlom. Teljes tisztelettel.

Kolozsvárt, 1887. nov. 19.*)SRQPONMLKJIHGFEDCBA
S z v a c s i n a G é z a ,

v á r o s i t a n á c s o s .

K ü l f ö l d i s z e m l e .

A .Bl át ter für Tuubs tum m enbil du n g " november 1-éről
a következő tartalommal jelent meg: "Szükséges volt-e vagy nem
egy új szaklap megjelenése"? Válaszul az "Organ" októberi szá-
mának "Beküldetett" czimű közleményérc. "A számtanoktatás
köréből a siketnéma iskolákban" Hilgertől. Dr. Ham is ch Vilmos.
(Emléklap születésének 100-adik évfordulójára) Vége. Töpler Fe-
rcncztöl. "Nyilatkozat· , W althertől. Közlemények.

A november l ő-iki számában pedig "Hivatalos" czim alatt
olvassuk. hogy rendeletileg jóváhagyatott a szegénysorsú német

*) Nem csatolunk ezuttal semmit ez elöterjesztéshez, csak azt kivánjuk ,
hogy a tanácsos ur ne rues törek vésd siker koronázza.
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siketnéma gyermekeknek a szünnapokban, szüleik látogatására,
Ill-ik osztályu kedvezményes katona jegygyal történő hazautazása.

A második czikkben Schlott G, szól Herbartról és eszméinek
a siketnéma oktatás terén alkalmazásáról. Röviden életpályáját
ismerteti e gondos nevelésben részesült egyénnek, ki igazi erköl-
csös jellem volt. Herbart azt kivánja, hogy az oktatás nevelőleg
hasson; a gyermek egyénisége tekintetbe vétessék s az sokoldalu
érdeklődésseI támogattassék; régit az újjal úgy kell összekötni, hogy
c kettő egy rendes egészet képezzen. Figyelmet érdemlő mondása :
"Az oktatásban unalmasnak lenni, fölötte nagy vétek." "Az érdekes-
ség az élet forrása." A gyermekeket gondolkodni tanitsuk, mert a
gondolatból lesz a feltalálás, ebből az elv és cselekedet. A tanitótól
tudományt és gondolkodo tehetséget kiván, valamint szellemessé-
get, hogy tanítványait folyton élénk mozgalomban tudja tartani.

A 3-ik czikkében Hilger folytatja s végzi "A számtanoktatás
köréből a siketnéma iskolákban" czimü közleményét. Mondja többek
közt, hogy ne kinozzuk a gyermekeket felette nagy számokkal. A
fejszámolás legfeljebb 1-1000-ig terjedő számkörben mozogjon,
s ebben a gyermekek biztonságot és gyorsaságot szerezzenek, va':
lamint a helyes kimondás s irásban történö hibátlan előállitás is
czélozandó. 1000-nél magasabb számok csak irásban jőjjenek elő.
Legyen az elv: "N em az iskolának hanem az életnek.

Ezek után személyi, tudosító s vegyes közleményeket hoz.
"Szemle" rovatában olvassuk az "American Annals etc" ápril és
juliusi számaiból kivett eme sorokat: "A jel a siketnémának ter-
mészetes nyelve." "Azt mindenki érti." "Nem a jelelés, hanem
visszaélés a jellel az, mi a beszéd tanítására károsan hat." Az
olvasott szó sem egyébb, mint ajakjel. " "Ki a jelet kárhoztatja,
az értékét nem ismeri, mert sohasem tanulmányozta?" Ezen, mon-
dások eléggé jellemzik nézetük különös voltát, csak azon csudal-
kozunk, hogyasiketnéma oktatás jelen állapotában még mindig
lehet találkoznunk ilyenekkel. - Végül a .Kalauzv-t is ismerteti.

. Berinz~

A Revue Internationale" novemberi számának tartalma; "A
hitetlen." 1. Goguillot. A jelek kiküszöbölősének szükségessége és
rnódja stb. O. Giovanni." "A phonoscope" M, Dupout. Ben Bahar.
.A veleszületett siketnémaság és a gyógyithatlanság tapasztalata."
V. Gozzolino. Különfélék. Ertesitések. Lapszemle. Könyvszemle.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s k ö z l e m é n y e k .CBA

- F e l h i v á s a m a g y a 1 ' o r s zá g i h i r l a p o k T e k i n t e t e s S ze r l c e s zt ű -

s é q e i h e e . A siketnémák szerény ügye ujabbari szerenesés javulás
felé néz. Hol itt, hol amott hallunk híreket, melyek asiketnémák
tanítása érdekében megindult mozgalmakról értesitenek bennün-
ket. Ezek a még oly kicsinyesnek látszó közlemények I mtos ada-
lékot képezhetnek a hazai siketnéma oktatás ügyünk történeté-
hez s igen kivúnatos, hogy megőriztessenek. Felkérem tehát az
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összes hirlapok tekintetes Szerkesztőit, sziveskedjenek becses lap-
jaik azon példányát, melyben a siketnéma ügyet érdeklő - bár-
mily .rövid - közlemény megjelenik a váczi intézet irattára ré-
szére, az igazgatóság kezeihez megküldeni.CBA

- - A z a n y ó s o k k ö n y v é r e hirdet előfizetést Sirisaka Andor
ismert paedagógiai iró Pécsett. Müve deczember hóban' jelenik
meg s előflzetési ára 1 forint, mely a szerző nevére küldendő.
(Pécs, V. Agoston-tér.) Ajánljuk e humorisztikus művet olvasóink
figyelmébe, mert hiszszük, hogy adomáival sok kellemes órát
szerézhet.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

K i m u t a t á s

az erdélyrészi megyékben és városokban lévö siketnémákról.

A siket-
azonnémák 8 évesig 1 0 évesig 1~ évesig 1 4 évesig

száma felül

1. Alsó-Fehér megye 142 16 8 3 6 109
2. Besztercze-Naszód megye 111 13 4 1 3 90
3. Brassó megye 41 5 7 4 1 24
4. esik 189 16 8 9 11 145

5. Fogar~s 105 12 5 3 3 82
6. Háromszék megye 136 9 8 10 8 101
7. HunyadHGFEDCBA~ 365 32 17 12 10 294
8. Kis-Küküllő » 50 4 2 3 3 38
9. Kolozs » 114 15 8 7 2 82

10. Maros-Torda » 123 20 8 15 5 75
11. Nagy-Küküllő megye 138 21 20 11 \) 74
12. Szeben megye 207 13 13 16 7 158

13. Szolnok-Doboka megye . 150 15 7 2 4 122

14. Torda-Aranyos » 67 4 '2 2 3 56

15. Udvarhely 100 11 4 5 3 77
16. Brassó város 11 1 1 9
17. Déés » 2 1 1

18. Gyula-Fehérvár város 9 ·4 1 4
19. Kolozsvár » 14 1 2 3 7

20. Maros-Vásárhely . 6 ':! 3
21. Nagy-Szeben » 8 4 4

22. Szamosujvár 2 2
23. Szászsebes 20

,
1 1 1 17»

24. Szász-Régen 5 1 1 3

25. Torda » 4 1 1 '2

Összesen. 2119 223 129 108 82 1577

A tanitásra alkalmasok száma tehát: 542. Összeállitotta :

S z v a o s i n a G é z a ,

tanácsos.

Nyomatott Váczon , Mayer Sándor könyvnyomdájában.


