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V is s z a p i l la n tá s .

Mai számunkkal befejeztük az első évfolyamot. Olva-
sóink szives engedelmével ezen alkalommal rövid vissza-
pillantást vetünk eddigi működésünkre s amennyire lehet
összegezzük az elért. eredményt.

Ha vérrries reményekkel inditottuk volna útnak lapun-
kat, akkor ma nem volna egyéb teendőnk, mint bucsut venni
aszives olvasötöl. Azonban mi el voltunk készülve a kűz-
désre; tudtuk azt, hogy úttórök vagyunk ezen a téren; tud-
tuk azt, hogy csak csekély érdeklődésre számíthatunk s tud-
tuk végre, hogy fáradozásainkat anyagi siker nem fogja meg-
koronázni.Erre nem is számítottunk s az eredmény igazolta
számitásaink helvességet. Nagyobb sikert vártunk erkölcsi
tekintetben s örömmel tapasztaltuk, hogy reményeink telje-
sültek. Rövid pályafutásunk alatt sikerült érdeklödést éb-
resztenünk még oly körökben is, hol e nélkül rá sem gon-
doltak volna a szerencsétlen siketnémákra. Ez magában
sem megvetendö körülménv, mert idővel áldásthozó gyü-

mölcsöket fog teremni.
Mödszerünk fejlődésére még örvendetesebb eredményt

tapasztálunk már ma is s azon körülmény, -hogy siketnéma
tanítóink egy szívvel lélekkel tömörültek lapunkhoz kezessé-
gét nyújtja annak, hogy jövőben sem fogunk visszaesést·
észlelni. A kölcsönös eszmecserék, a mikre lapunk alkalmat
ad, nem csak azoknak biztosítottak szélesebb látökört, a kik
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szóbelileg nem közlekedhettek egymással, de mindnyájun-
kat gondolkodásra ösztönzöít, s figyelmünket minden irány-
ban lekötötte.

Ezért nem szabtunk határt közleményeinknek, melyek
közül nehány talán a megengedett terjedelmet túllépte.

Olyan kevesen vagyunk még e téren szakemberek, hogy
szivesen vettük, ha a nem szakember is felemelte szavát,
hogy véleményét egyben-másban elmondja. 'Nemcsak tür-
tük, de örömmel tapasztaltuk ez érdeklödést s ha ezen
ezikkeink nem is voltak oly általános hecsüek minden te-
kintetben, mint azt a mai korban megkövetelnök, az azon
körülménynek tudandö be, hogy mi még csak a kezdet kez-
detén vagyunk, a hol nem szabad általános,hanem csak
viszonylagos szempontból ítélnünk.

Törekvésünk két czél felé irányult különösen.

Az első volt, hogyasiketnémák elhagyatott ügye iránt
érdeklödést éhreszszünk, a második, hogy ez érdeklődés
legbiztosabb táplálójának, asiketnéma tanitónak alkalmat
nyújtsunk 'arra, hogy magát tovább képezze. '

Ez a kettő lesz feladatunk jövőben is. Mert meg va-
gyunk győződve, hogy a siket némák ügyén első sorban
azok tanitói segithetnek, miután ők képezik természetes vé-
döiket ; feladatunk tehát első sorban oda irányul, hogya
tanitó maga oly tájékozottságot szerézzen s ugy ismerje nem
csak a siketnérnákat, hanem azok szükségleteit IS, hogy
mindenkor kellő úlbaigazitásokkal legyen képes szolgálni
mindenkinek. •

Nézeteinknek már ez irányban is kifejezést adtunk s
fogunk adni jövőbeli is.

Másreszt épp .oly fontosnak tartjuk, hogya tanitó mü-
ködését öszintén érdeklödöktámogassák. A közönség azon-
ban csak ugy lesz megnyerhető, ha a tanitó egyénisége és
készültsége biztosítékot nyújt a kellő eredményt illetőleg.

Mind a két irányban ki fogjuk terjeszteni müködésün-
ket a jövőben iso,a mint megtettük a multban.

A fentebbi sorokban számot adtunk eddigi munkánk-

'ról, röviden, mint a mennyire terünk megengedte s .egy-
szersmind kifejtettük programmunkat a jövőt illetőlég.
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c Ajánljuk törekvésünk támogatását továbbra is szives
olvasóink figyelmébe s kérjük nyújtsanak segédkezet, hogy
ez által mihamaráhb segithessünk szerencsétleneink sorsán.ONMLKJIHGFEDCBA

A s z ü lő k t e e n d ő i a ,s z ü n id ő b e n .+ )

Nagyságos Ministeri Biztos Úr 1
Mélyen tisztelt Szülők s Tanügybarátok !

Egy iskolai év ismét az enyészet mély tengerébe merült
s visszaidézhetlen napjai bezárásának küszöbén állunk. El-
hagyják növendékeink az iskolát, a szülői házhoz mennek;
hogy a szülöi szárnyak alatt kipihenjék 10 havi munkálko-
dásukat. De rriielőtt őket az iskola-falai közül 2 havi pihenésre
hazabocsajtanánk, méltóztassanak megengedni, hogy rövi-
den körvonalazzam azon teendőket, melyek egy gyermeké-
nek jövőjét szivén hordó szülőnek - azon idő alatt, mig
gverrnekét körében fogadja - vállaira nehezednek.

Az életben minden lépten-nyomon kisértetekkel kell a
tájékozatlannak küzdenie 'és a harcz annál veszedelme':
sebb, minél gyengébb valakinek az ellenállási képessége.
Olt jö erejének s kötelességeinek tudatára, mert ott küzde-
nie .kell. Ha legjobb fegyverekkel ellátva kerül is ki a nö-
vendék a szülöi házból és az iskolából, még akkor is erélyre
s önáilóságra van szüksége, hogy .a tusát diadallal anegáll-
hassa, Az iskola megtelte kötelességét, teljes erejével, tehet-
sége egész teljévei azon működött, hogy ezen szerenesetle-
nek ajkait megnyissa, hogy jogos helyeiket elfoglalhassák
embertársaik körében. '

Eddig az iskolában figyelmez tették kötelességeikre,
most 2 hóig az erkölcsi hatást a szűlöktöl várjuk. Két ho
igen sok, különös en siketnéma gyermekek előtt s engedjek
meg hogy ez idő alatti teendőket két részre oszszam : hassa-
nak reájuk nevelőleg és. hassanak oktatólag. .

A nevelési hatásnal sokkal nehezebb feladatuk van,
mint az oktatásinál, mert tapasztalati tény, hogy a szülök
siketnéma gyermekeiknek rendesen sokat szoktak megen-
gedni; elkényeztetik, igy szeszélyessé téve kifejlődik bennük

*) Elmendatott a váczi intézet [unius hó 27-én megtartott záróvizsgáján.

*
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az önfejüség, de a másik ferde bánásmód, a tul szigorúság
mellett is.

Vágyait mindenben teljesiteni, mert hisz még kicsiny,
vagy ha nagy is, észbeli fejlődése gyenge, téves nevelési
rendszer, minek természetes következménye az, hogya gyer-
mek legfontosabb személynek tartja magát a háznál: köve-
telő, parancsoló, önfejü lesz. A túlszigorúsúg ellenben soha
sem enged a gyermeknek, keményen bánik vele, mint lené-
zett, megvetett lényt tekinti, mintha biz' ő volna oka sze-
rencsétlenségének, miböl fásultság, makacsság fejlődik. Le-
gyen a siketnéma gyermeknek egyenlő joga s kötelessége
halló testvéreivel. Ha nem szorgalmas, ha szülöinek paran-
csát talán nem teljesiti ugy, mint ők követelik, ne üssék, ver-
jék a gyermeket, ezzel nem sokra mennek. Keressék az okot
másban; esetleg a gyermek, kinek az ajakról való leolvasás
nehézségeivel kell küzdenie, nem helyesen figyelte meg s
olvasta le az ajakról a mondottakat s azért nem teljesiti a
parancsot, avagy, ha jól olvasta is le, a fogalom ismeretlen
előtte.

Nyájasság, intés, feddés, dorgálás, érdemek megjutal-
mazása vezet a czélhoz. Adjanak nekik kerlátok közt mozgó
házi foglalkozást, a leányoknak kézimunkát, a konyhában
az anya mellett némi szolgálat teljesítését: ha játékot kap-
nak, legyen az olyan, melyben nem csak gyönyört találnak,
hanem a mely eszök müvelődését is idézi elő. Hogy pedig
ez történhessék, szükséges, hogy az anya, vagy a gyermek
más környezete ne fogadja el tőle egy alkalommal sem gon-
dolatának, kérésének jelekkel való kifejezését, hanem ipar-
kodjék öt szöbeli közlésre birni. Ha ez darabos volna, köte-
lességüknek ismerjék helyesen kiegésziteni mindig szöval,
vagy szükség esetén jól alkalmazott leirássaJ. Jön az étkezés
ideje, mily sok, az általános szokás s illem körébe eső figyel-
'meztetés adja elő magát; itt is kötelessége aszülőknek
rendre, pontosságra, kérésre, köszönésre figyelmeztető sza-
vaikat felemelni, az ismeretlen ételeket megnevezni és a na-
gyobbakkal rendes társalgást folytatni a közvetlen velük
történt dolgok fölött.' ,

, Ha a gyermek feleleteivel meg vannak elégedve soha
se maradjon el a dicséret, mert az által felkeltik bizalmu-
kat s tapasztalni fogják, hogy ha ismeretlen tárgy kerül sze-
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meik elé nem mulaszthatják el, hogy annak neve, haszná-
lata felől kérdést ne intéznének.

Még csak egyre akarom a mélyen tisztelt szülők figyel-
mét felhivni, ez a vidéknek, hová gyermekeik most mennek,
szemléleteibe való bevezetés. Ugyanis a szülöi hely földrajzi
fekvésével s az ott uralkodó viszonynál fogva különbözö, A
hegyes vidék lakói az életnek egészen más oldalát tanulják
ismerni, mint a sik földön lakók, szemléleteik is egészen
mások; a nagyobb városban lakóknak viszonyai nem egyez-
nek meg a kisebb városban, vagy falukban lakókéval. Ki
legyen mindezek megismeretetésében segitőjük? Megint a
szülökhöz kell fordulnom, hogy önmaguktol tájékozatlan
gyermekeiknek kalauzaik legyenek. Vezessek őket mindenüvé,
kisérjék figyelemmel tekintetöket, érdekekőket lekötő tár-

• gyat, jelenséget ha látnak, vagy észrevesznek bocsájtkozza-
nak beszélgetésbe fölötte. .

Szóval tartsák minden lépten-nyomon gyermekeik bol-
dogságát szemeik előtt, ne feledjék, hogy a boldog halló gyer-
mek a nap minden részében hallva az édes anyai szavakat,
könyen elsajátítja a nyelvet és hogyasiketnémáknak -
siketségük következtében az ily közlési mödtól megfosztva
- nagyobb szükségök van arra, hogy velök folyton más
úton közlekedjünk, hogy a nyelv birása tulajdonukká vál-
jék; de ne feledjék azt sem, hogy gyermekeiket hasznosan
elfoglalva, nem fognak lelküket megmételyező rosz társasá-
gokba keveredni, hogy azok szivtelen tréfájának. gunyjának
magukat kitegyék.

Igy járván el, a szülöi házat az iskola elkerülhetlen test-
vérének tekintették s a gyermek kezébe kapja majd idővel
azon eszközöket, melylvekkel az élet sokféle viszontagságai
között is hajóját biztos kikötőbe vezetheti.

Most pedig engedjek meg, hogy növendékeinkkel a tiz
havi szorgalom gyümölcsét bemutassuk s mig ez tart kérem
becses türelmüket.

B e r in z& J á n o s .

H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .RQPONMLKJIHGFEDCBA

- - A vá c zi k ir . o s zá g o s ta n in té ze t zárvízsgálata, mult hó 27 -én

nagy ünnepélyességgel folyt -le. Reggel 7 órakor tartatott meg a
szokásos "Te- Deum" az igazgató, a tanári kar s nehány szülő
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jelenlétében az intézeti kápolnában, mely alkalommal egyszers-
mind az intézetból végleg távozó 9 növendéket Pivár Ignácz ke-
gyesrendi tanár s siketnéma intézeti hitoktató úr, gyónás és szent
áldozásban is részesitett. A fél kilenoz órakor érkező gyorsvonattal
jött meg a ministeri biztos: Szalay Imre osztály tanácsos úr ő
Nagysága, kít a vasutnál Fekete Károly igazgató úr, at: intézet
kapujánál pedig a tanári-kar testületileg fogadott. Jelzott fél tiz
órakor a ministeri biztos úr az intézet vizsgatermében akkor már
szép számmal egybegyült vendégek jelenlétében jelt adott a vizs-
gálat megkezdésére mely után egy VI. osztályu leány növendék "Jőjj
el Szentlélek Isten" kezdetü imát, majd Berinza János lapunk más
helyén olvasható, szülőknek szánt vizsgai beszédet mondott el. Ezután
az igen helyesen szokásban lévő sorrend szerint az I-ső osztály vizs-
gázott, hogy valamint a ministeri biztos úr, ugy a szülök s ven-
dégek a fokozatos haladást fölfelé szemlélhessék. A 8 osztály vizs-
gálatának bevégzése után 'következett a rajz, női kézimunka és •
fiuk által iparos foglalkozásuk szerint készitett egyes tárgyak ki-
állitásának megtekintése. - Valóban volt mit látni, az ügyes-
séggel, külső csínnal kiállitott rajzok nagy száma a legjobb be-
nyomást tették s teljes elismeréssel adózhatunk Kaán János he-
lyettes rajztanár úrnak ki ily szép előmenetelt tétetett a növen-
dékekkel, de egyuttal beigazolva látjuk ez által azt is, hogy a
siketnémák a magasabb iparágak: fafaragászat, kömetszésre stb.
igen helyesen volnának kiképezhetők. A női kézimunkák a leg-
felcsigázottabb követelményeknek is megfelelőek voltak, bátran
meghajolhalunk Olgyay Julia kisasszony előtt, ki fáradhatlan szor-
galmával ily szép eredményt tudott felmutatni. A ministeri biztos
úr is örömmel konstatálván az általános haladást a tökéletesedés
féle, teljes megelégedését nyilvánitá az igazgató s a tanári testü-
letnek. A tanári testület végre a vizsgát követő napon tartotta
meg 2-ik félévi berekesztő tanácskozmányát, s elváltak a két hó-
nap mulvaiboldog viszontlátás reményében.RQPONMLKJIHGFEDCBA

- G r ü n fe ld Izs á k budapesti tanitó magán siketnéma isko-
lájában mult hó28-án tartotta meg vizsgáját.

- Az a r a d i s d w tn é n tá k iskolájában az évzáró vizsgálatok
mult hó 30-án voltak, lapunk zártakor közelebbi adatok az ered-
ményről még nem érkeztek be, de föntartjuk magunknak a sze-
rencsét hogy a legközelebbi számban részletes adatokkal. szolgál-
hassunk.

- A tem e s vá r i s ike tn ém a - iskolában, melyet a lefolyt tanév-
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ben 30 siketnéma gyermek látogatott 4 osztályban, a zárvizsgá-
latok - 11 hónapig tartván a szorgalmi idő - jövő hó 28-án
vagy 30-án fognak megtartatni, bővebb értesitést annak idejében
közlünk. Midőn ezt lapunkkal Schaffér Károly isk. igazgató úr
volt szives tudatni, egyuttal helyreigazitásképen Roboz úr "De-
reng" czimü czikkében emlitett ama sorainak, hogy Temesvárott a
siketnéma gyermekek, miután csak az épérzéküek oktatás ának
befejezése után tanittatnak, egész nap magukra hagyatva, az ut-
czán barangolnak - miután ez téves értesülésen alapszik, kije-
lenti, hogy növendékeik közül a fiuk 8-11 és délután 2-4 külön
teremben, felügyelet mellett, el vannak foglalva feladványaikkal,
a leányok pedig ezen idő alatt kézimunka tanitáson vesznek részt:
4 órától kezdve pedig rendes oktatást nyernek.

K ü lr ö ld i s z em le .RQPONMLKJIHGFEDCBA

A "B la t te r fü r T a u b s tum m en b i ld u n g " f. évi junius 1-éről
következő tartalommal jelent meg: .Szemléltetö-oktatás a siket-
néma iskolában. " Walther E.-től "Válasz, Hemmes vallástanára
vonatkozólag." Bludau-tóI. "Az osztrák képviselőházból, a Taub-
stummen Courir után." - Közlemények. ~ A junius 15-iki
számnak tartalma: "Szemléltető-oktatás a siketnéma-iskolában,"
Walther E.-tőI. - "Gyakorlatból-gyakorlatra." Köbrich Fr.-tőI.-
Schafft Keresztély Salamonnak, a hombergi siketnéma intézet
inspektorának junius 3-án' történt halála alkalmából Walther E.
visszapillantást vet e téren kifejtett hosszas s áldásos müködésére,
röviden életrajzát is ismertetve. Közlemények.

(Az "O lva s á s é s o lva s ó kö n yv a s ike tn ém a - is ko lá b a n " foly-
tatása és vége.) Minden gyakorlati sn. tanitónak szem előtt kell
tartani a paedagogia ezen kiván almát : "Oktass természetszerűen."
Ez pedig nem más, mint oktasd a növendéket ugy, mint az
épérzéküek a természet, környezet és az élet által oktattatnak.
És ha egy pillantást vetünk az életbe, azt találjuk, hogy a gyer-
mekek környezete nem egy képeskönyvre utal, hogy őket ezek
nézegetése által vezessek a nyelvbe - ez nem volna természet-
szerü, - hanem hagyják a világban szemlélni, abban élni, mo-
zogni j különféle eseményekre figyelmessé teszik jmagukkal viszik
az udvarra, kertbe, mezőre. erdőbe, templomba, vásárra stb. ~gy-
szóval bevezetik az életbe és az élet által képeztetik. Azért a halló
gyermekek nyelve élénk, mert azt az életben és élet által szerzették
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A gyermek összenőtt bizonyos tekintetben az élettel, alkalmazza
magát annak követelményeihez és szükségletei az őt körülvevő
élet viszonyaitól vannak feltételezve.

Nem volna-e legnagyobb mértékben természetellenes, ha a
gyermekeket az élettől távoltartanánk és őket - tekintet nélkül
az őket körülvevő természetre sablon módra, képeskönyv segít-
ségéve] oktatnánk? Mit mondhatnának a paedagogusok, de a gon-
dolkozó laikusok is az ily eljárásról? Miként nézne ki ezen alapelv:
"Oktass természetszerüen" az oly intézetekben, melyekben az
olvasókönyv a szemléltető-oktatás közép és végpontját képezné?
Lehetne-e ott egy életteljes szemléltető-oktatásról szó P Nehezen,
mert egyetlen intézetben az életviszony, azon föltétel, melyhez az
élet kötve van, igen különböző; és erre kell az oktatásban tekin-
tettel lenni, ha a siketnéma a végzett iskola idő után nem mint
idegen akár az életbe lépni. Egy gyakorlati tanító azért szem-
léltetési anyagát a közvetlen környezetből veszi, és fokonként
növeli a gyermek érdekét, kedvét a távolabbiak megfigyelésére.

Röviden összefoglaljuk most az eddig mondottakat :
1. Aczél, mely nyelvoktatási tekintetben a siketnéma-inté-

zeteknél áll, egészen az, mint egy jó népiskolánál.

2. tárgy és nyelvoktatás kezdettől fogva az élőszóra ala-
pitandó.

3. Az ajakolvasás és beszéd mellett az olvasás és iras
kezdettől gyakorlando. Kizárása, e négy gyakorlat egyike vagy
másikának, mint pl. az olvasás és irásra vonatkozólag, az első
iskola évben az olaszországi intézeteknél történik, intézeteink
jelenlegi állapotjában nem 'ezélszerű.

4. Anyelvanyag kiválasztásánál a siketnéma gyermek nyelv-
szükségletét kell tekinteni. Különös kézikönyv - abc könyv -.
alkalmazása később történjék, mert abban egy oly határozott
anyag iratott elő, mely a kimondott kivánságot szűk határok
közé. tereli.

5. A növendékek első nyelvképzése szabad szemléltető-oktatás
és tiszta nyelvoktatás által történjék. Az első által anyelvanyag,
az utolsó által a nyelvalak ismertetik meg, és igy növendékcink

bizonyos nyelvérzékre tesznek szert.
6. Mindkét oktatási elv egymás mellett tartandó, hogya

köztük lévő benső kölcsönös viszony által támogassák gyrriást.
7. Az olvasókönyv ne legyen a szemléltető-oktatás alapja,

középpontja, mert az olvasókönyvre alapított szemléltető-oktatás:
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a helyett, hogy szabad utat kapna;
b) az oktatást az élet- és természettel sokszoros ellentétbe

hozza;
c ) a gyermek az élettől és természettől gyakran eltérittetik,

a helyett, hogy abba bevezettetnék;
d) a .gyermek nyelvszükségletének kielégitő tekintetbe vétele

csak ritkán lehetséges;
e ) a gyermekre egy idegen gondolatmenetet tukmál, s kény-

szeriti őt úgy gondolkozni, a mint éppen a szerzőnek tetszik, s
nem úgy, hogy érdeklődésük legjobban felgerjesztessék.

8. A szemléltető-oktatás egyszerű mondatokkal kezdődik s
lassankint szélesbittetik ki.

9. A szemléltetö-oktatás által nyert legnevezetesebb monda-
tok egy arra alkalmas füzetbe iratnak, mely füzet képezi a gyer-
mek első olvasókönyvét.

10. Nyomtatott olvasókönyvet akkor kapnak a gyermekek
kezeikbe, ha a szabad szemléltető-oktatás segélyével az elemi
nyelvet annyira bírják, hogy annak tartalma érdeküket lekötheti.

mi rendes viszonyok mellett a 3-ik iskolaév második felében tör-
ténhetik.

11. Az olvasókönyv leirásokat és egyszerü elbeszéléseket hoz.
12. A nyomtatott olvasókönyv bevezetésevel a szemléltető-

oktatás, mint önálló tárgy nem szűnik meg, hanem folytattatik
tovább az utolsó iskolaévig.

13. A felsőfokon előjön minden, miknek ismerete a siket-
némáknak föltétlenül szükséges pl. egészségi szabályok, a naptár
Ismerete, rendőri parancsok, valami az üzletvilágból stb. stb.
I 14. Az olvasókönyv különös feladata mellett: a gyermekeket
az írott', beszédbe bevezetni, őket gondolkodni tanitaní, hogy
olvasás által magukat majdan tovább képezzék, még azon fel-
adattal is bir, hogyatárgyoktatást támogassa, és szüség szerint
kibővítse.ONMLKJIHGFEDCBA B e r in z a .

, K ö n y v s z em le .

É r te s i tő asiketnémák váczi magyar királyi országos tan-
intézetéről az 1887-88. tanévben. - Közli Fekete Károly igaz-
gató. Vácz, 1888. (56 oldal.)

Biztos tájékozást nyujt az intézet egész évi müködéséről s
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berendezéséről s nem ajánlhatjuk eléggé, hogy az érdeklődők
maguknak megszerezzék.

Az értesitőben ez alkalommal Fekete Károly igazgató UI'

értekezik a .Szóhangcsoportok kapcsolatairól" s az értekezésében
alapos tanulmányra valló nézeteit közli. Ezek közül emeljük ki
mi is a következőket, mint a miket igen fontosaknak tartunk.
"A tapasztalás azt tanu sitja, hogyasiketnémák, habár szabatosan
képesek kifejezni a beszéd elemi alkatrészeit : ezek kapcsolatokban
még is gyakran elfajulnak, ugy hogy kereshangok vegyülnek közí-
hűk. Ezek többnyire onnan származnak: hogy a mássalhangzók
vagy symphónák, midőn önhangzókkal vagyis phonákkal érint-

keznek, nem ezeknek szájnyilásaihoz s az' ezekkel karöltve járó
arczvonások változó alakjaihoz idomulnak ; vagy a symphónák
egybefüzése a folyó beszéd természetének meg nem felel."

Ez okból nagyon fontosak, hogy a mássalhangzók a magán-
hangzók alakjaihoz idomuljanak. "A kapcsolatok első fokát az
egyes szetagok képezik." Vannak azután többtagu szóhangcsopor-
tok kapcsolatai" különféle változásokban. Ezek gyakorlása után
gond fordítandó a "hangnyomatékra", mert ezáltal tudjuk hang-
képekben közlött fogalmainkat s gondolatainkat tisztán érthetőleg
előadni. "

"Miután a siketnéma nem bir azon regulátorral, melylyel
az épérzéküek a beszéd érthetőségére szolgáló mindennemü szine-
zést akusztikus uton megkülönböztetni és utánozni képesek: egy
második kérdés merül fel,. az t. i. hogy pótolható-e a halló em-
berek regulátora az optikai vagy látszeri s tapintó érzék által."

"Az épérzéküek regulátora optikai és tapintó érzék által
pótolható .... feladatunk tehát, hogyasiketnéma 1. az erőteljes
hangot a lágy tóI, 2. a magas hangot a mélytől megkülönböztetni,
3. a szavak szótagjait s 4. a szavakat mondatokban hangnyoma-
tékkal kiejteni tanulja."

"Gondunk legyen arra, hogyasiketnéma egészen oly ter-
mészetü kiejtést sajátitson el, mint a milyennel épérzékü ember-
társai beszélnek. (,

Ezért szükséges az is, hogy a mondatokat egy lélekzetvétellel
ejtse ki, "ha a növendék nem képes az egész mondatnak egy
lélekzetvétellel kifejezést adni, szoktassuk arra: hogy akkor, ha
esetleg elkülönöző 'vessző, vagy pont nem nyujt alkalmat uj
lélekzetvételre, a mondat azon részénél történjék futólagos belé-
lekzés, hol az értelem helyes kifejezésének utjába nem áll."
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"Megszokván asiketnémának tájszólásszerü beszédjét, könnyen
megtörténik : hogy csalatkozunk, azon hiedelemben miszerint ki-
fogástalanul, tisztán és érthetően beszélnek."

.Ezen tévedés elkerülése végett ajánlható, hogyasiketnéma
valamely könyvből, vagy hirlapból egyes részeket, melyeknek tar-
talma előttünk még ismeretlen, élőszóval elolvasson. "

Az értesitő 'többi részeiben az intézetet érdeklő tudósitások
vannak. E szerint az intézet tanári testülete az igazgatón kivül
12 egyénből áll, különböző állásban; azonkivül van 1 gondnok,
1 orvos, 1 felügyelő, 1 felügyelőnő, 1 ápolónő, 6 iparos és 1 kapus.
A növendékek:

Fiú I .' i Össze· i re
1. Helyzet szerint:

Leany, sen I összeg

Országos alapitvány beli
I

25 18 43
Magán alapitványbeli . 27 9 30
Tanórákra járó . . . 11 11 22 101

II. Nemük szerint: G3 3R 101 101

Ill. Vallásra nézve:

Hórn. kath. (-i(-i

GÖr. e .. 4
Helv. hitv. Hl
Ág. v. 8
Móz. v. 4 101

IV. Foglalkozásra nézve:

Varga és czipész 10 10
Szabó . . . . 10 10
Asztalos 4 4
Szijgyártó 1 1
Esztergályos . . . . . 1 1
Kézimunkát nem tanult . 38 :~8
Női kézimunkát tanult 37 101

.
Az egészségi állapot ez évben is kedvező volt, de egy haláleset

fordult elő az intézetben; egy fiu halt meg tüdővészben.

A növendékek felvételét szabályozó feltételekben azon vál-
tozást látjuk, hogy a tápdijt fizető növendékek évi díja 400 frtra
emeltetett fel.

Az intézeti alap javára 1887. junius 15-től 1888. junius lq-ig
hagyományok és adományok czimén befolyt 179 frt 47 kr., 55 frt
33 krral kevesebb, mint a mult évben.
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A kormány legnevezetesebb intézkedései közül kiemeljük e
kettőt: 1. hogy a gondnok lakása ezentul az intézetben fog lenni
s 2. hogy a külön tantermek létesítése s az ipartanfolyam helyi-
ségeinek átalakitására 1000 frt tétetett folyóvá. E szerint a jövő
iskolai évben minden osztálynak külön tarterme leend.ONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s k ö z lem é n y e k .RQPONMLKJIHGFEDCBA

T is zte le t te l fe lké r em mindazokat kik a "Kalauz" második
évfolyamára előfizetni szándékozuak, hogy ebbeli szándékukat
mihamarább tudatni sziveskedjenek, hogy igy a továbbitásban
semmi körülmény által ne legyünk akadályozva. Egyuttal felké-
rem lapunk barátait, hogy azt terjeszteni és minél tágasabb kör-
ben ajánlani sziveskedjenek, hogy ez által czélunk elérésében se-
gitségünkre legyenek.

- Szü lő k ( i ,g ye lm é b e . A váczi intézet 1888/9. tan éve szep-
teruber hó elsején kezdődik. Ez időre a növendékek okvetlen visz-
szahozandók, mint az az 1887/8. évi értesitőben olvasható.

- A le fo ly t is ko la i é vb e n a tankönyv irodalom terén három

mű jelent meg, mely a szerzőknél kapható, u. m.:
1. Bibliai-történetek siketnéma növendékek számára. Szer-

kesztetto Pivár Ignácz kegyesrendi tanár, siketnéma intézeti hit-
oktató. Váczon 1888.

2. Első oktatás a bibliai történet- és erkölcstanban. - Ve-
zérfonal a több felekezethez tartozó növendékekkel biró siketnéma
intézetek és iskolák számára. Irta Roboz József az aradi siket-
néma-iskola vezető tanitója. Arad 1888. (lytographirozott).

3.' A-B-C és olvasókönyv a siketnéma iskolák első osztálya
számára. A váczi siketnéma intézet tanterve nyomán. Irta Scherer
István. Vácz 1887. (Iytographirozott).

Ezeken kivül a budapesti intézet igazgatója Grünberger Li-
pót úr is irt olvasókönyvet, melyet. eddig nem szerezhettünk meg.

A vác zi intézetben használt tankönyvek közül a hatodik osz-
tály számára Taritzky Ferencz tanár is lytographia alá rendezett
többeket, melyek az intézet tulajdonát képezik s külön nem kap-
hatok.

Ez év tehát e téren is örvendetes haladást mutat . fel s az
oly sok ideig nélkülözött tankönyvek talán néhány év alatt ren-
delkezésünkre fognak állani.
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- - A vá c zi in té ze t ke le tke zé s é tő l ke zd ve következő .munkák
jelentek meg hazánkban:

1. Igaz .mester, a ki tanitványait igen rövid idő alatt, minden
unalom nélkül egyszerre írni is olvasni is megtanitja. Irta a ma-
gyarok hasznára Simon Antal. Váczen 1807.

2. Első megesmérések a siketnémák számára. - A magyar
királyi siketnéma intézetben levő növendékek hasznára. Forditotta
Meszlényi Molnár János. V ácz 1810.

3. Bevezetés a siketnéma oktatás módba a szerint a mint
azt Párisban De l'Epée apátur előadta.

A váczi királyi magyar siketnéma intézetról szóló tudősi-
-tással és egy rézmetszéssel. A magyar nyelvhez alkalmaztatta
Meszlényi Molnár János. Pesten 1812.

-:r.-Mágyar nyelvtanitó könyv siketnémák számára. Schwar-
czer A tal. Budán 1817.

5. Deutsche Sprachlehre für Taubsturnmo. Anton Schwarczer.
Ofen 1 17.

6. Első esméretek a siketnémák számára. Kérdésekkel a nyelv-
tanulásban való gyakorlásra alkalmaztatta Schwartzer Antal. Bu-

dán. 18 3.
7. Erste Kenntnisse für Taubsíumme nach May. Mit Fragen

erwei ert und zur Sprachübung eingerichtet. Ofen 1817.
8. Erste Kenntnisse für Taubstumme in Fragen zur Sprach-

übun - eingerichtet Von Anton Schwarczer. Ofen 1823.
9. Lehrmethode zum Unterrichte der Taubstummen in der

Tonsprache für Lehrer. Anton Schwarczer. Ofen 1827.
10. Keresztény Katholika Hittanitás siketnémák oktatására,

Dafner Ferencz után németből forditva Gaál Miklós által. Budán
1861.

11. A siketnémák oktatása a népiskolákban. Irta Fekete Ká-
roly a siketnémák kir. orsz. intézetének igazgatója. V ácz 1885.

- A B u d a p e s te n la kó s ike tn ém á k közül 111-ről Oros Kál-
mán és Bellovils Ödön siketnéma betüszedők érdekes statisztikát
állítottak össze, a melyből a következő adatokat közöljük:

Foglalkozásra nézve van:
betűszedő 18

könyvkötő 7
férfi szabó és szabónő 13
kőmetsző 2
fametsző 1
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könyvnyomó 1
irodatiszt az államvasutnál 1
könyvvezető 1
billiárd pinczér 1
mázoló 1
szobrász és gypszöntő 2
óramüves 1
mechanikus 1
bronzmüves 1
kereskedő 2
asztalos 3
porczellán festő 1
czipész . 9

kőmüves 1
czipő gyáros 1
himzönö s varrónő 13
cseléd . 1

hajógyári munkás 2
Közülök nőtlen vagy hajadon 78., nős 26., özvegy 7.
A házasok közt csak egynek vannak siketnéma és halló

gyermekei, a többieké mind hallók. Vannak olyanok is, kiknél a
férj vagy a nő halló. Legnagyobb részük részesült oktatásban, s
részint Budapesten. Váczon, Pozsonyban, részint Bécsben tanult
s mindnyája maga keresi meg a kenyerét s nem szorul senkire.
Foglalkozásaikat tekintve tapasztaljuk, hogy leginkább szabók, czi-
pészek, könyvkötők és betüszedők.RQPONMLKJIHGFEDCBA

- Sc h r e c le Z s ig m o n d a hosszufalusi fafaragászati i~kola nö-
vendéke, - a ki az 1886/7. tanévben fejezte be tanulmányait a
váczi siketnéma intézetben - mint lapunkat tudósitják, a junius
hó 25-iki vizsgai kiállításon kitünő munkákat mutatott be, s az
összes növendékek között Ő. kapta a képzelhető legjobb bizonyit-
ványt. A szünidőre ez évben nem fog hazautazni, hanem ott ma-
rad s megkezdi a kőben való faragást, ez által kípótolandó azt
az időt, mit késői felvétele miatt szeptember hótól deczemberig
veszitett. A fiuval tanárai igen meg vannak elégedve s nekünk
ez elégtétel s bizonyíték is egyszersmind, hogya képzett siket-
néma, a ki vel tanitója már érintkezni tud, hasznos ós tevékeny
munkás, a társadalomnak valódi tagja s nem pedig nyügje. Bár
minden síketnémánk részesülhetne oktatásban s bizonyára min-
denikből válnék önálló kenyérkereső.
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A " F ő vá r o s i La p o k" mult hó junius 29-iki számából
vesszük következő sorokat: A kolozsvári siketnéma-iskola még
ez év folyamán megnyilik. Már meg is jelent a hivatalos értesi-
tés, a mely jelentkezésre s beiratásra hiv. Kolozsvár városának
áldozatkészsége s a közoktatási miniszter urnak erkölcsi s anyagi
támogatása hozták létre a humánus intézményt, mely a város
büszkeségévé fejlődhetik ; de az érdemben nagy része van Szva-
csina Géza tanácsnoknak is, Ő. volt a tervező s ő buzgott a ne-
mes eszme megvalósítása körüllegtöbbet. Az uj iskola első tan-
éve, melyre egyelőre 'csak tizenkét növendéket vehetnek föl, októ-
ber 4-én nyilik meg. Előzőleg azonban hat - heti próba -- tan-

o folyam lesz, a mely augusztus 16-án kezdődik. A végleges fölvé-
tel csak a próba- kurzus után történik; azért jelentkezni augusz-
tus 16-ig kell Szvacsina Géza tanácsnoknál. Az iskolából 8-14
éves korig, hat éven át tanitják a sors mostoha gyermekeit.
Tandijt nem kell fizetni, a gyermekek föntartásáról azonban a
szülőknek kell gondoskodniok. Az intézet különben mérsékelt I dij
mellett ad ellátást.

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k .

Ro b o z J. Am c /. . Leveled egy kissé megkésett. E szerint ebben a szám-

ban nem jelenhetett meg, de kivételt teszünk il a jövő évfolyam elsö számában '\

fogjuk adni., Hozd el magad s ha lehet csak 13-14-én jöjj fel s számits arra, 1

hogy néhány napig itt maradsz. - A. L . B u d a p e s t . Czikke beérkezett, de erre
a számra későn. A jövő évfolyamban hozni fogjuk. Üdvözlet .•

Az első évfolyam tartalomjegyzéke.

Ö n á l ló c z ik k e k .

A törvényhozás és társadalom kötelezettségei a siketnémákkal
Asiketnémák rajzoktatásáról. Ruby M.

A siketnéma ismertetése. Taritzky Ferencz
A figyelem ébresztése s annak fontossága il siketnéma-oktatásnal

Asikelnémák tanitása a népiskolában. Erdélyi Imre
Vázlatok svájczi ulazásomból, különös tekintettel a siketnémák nevelé-

sére s oktatására. Fekete Károly 65, 81, 113, 145

szemben 5
9, 25, 40

17, 33, 49
43, 57

54


