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Gróf Csáky Albin

vallas- és' közokt. minister.

A közoktatási tárczát egy hónappal Trefort Ágoston

halála után ,g r ó fes á k Y Al b in vette át. Uj állását szept.

hó 26-án foglalta el.

A váczi intézet tanári testülete nevében Fekete Károly

igazgató tisztelgett ugyancsak szept. 29-én az új ministernél

s ő nmltsága által igen kegyesen fogadtatott. Ez alkalommal

azon biztosítást nyujtá a minister úr, hogy a szerencsétlen

siketnémák sorsát szivén hordja s ha egyelőre nem is segit-

het rajtuk, az csak azon az egy körülményen mulik: hog y

az ország jelenlegi pénzügyi helyzete nem

eng edi meg a nag y o b ban y agi áld o z a t hoz á-

s á t. Mihelyt azonban e tek int e tb e ri3 a v u 1 á s

áll . b e, fi gye 1m é t asi ket ném á k mos t o has o r-

s á nak en y hit é s ére isk i t e rj esz ten d i.

Minister úr ő nmltságának szavai' örömmel töltenek el

bennünket. Kezességül tekintjük ezt annak, hogy véden-

czeink érdekében rövid idő mulva czélirányos intézkedése-
ket teend, melyek által azok fokozottabb mértékben fognak

oktatásban részesülni. Valóban, ha tanköteles siketnémáínk
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nagy számát tekintjük, az oktatás általánosításának szüksé-

gessége élénk óhajunkat kell, hogy képezze.
Több mint 3000 tanköteles siketnémánk van s ezek közül

Magyarországban összesen alig 300' részesül oktatásban.

Az újonnan felállitott siketnéma-iskolák a kezdet nehéz-

ségeível küzdenek. Minden iskola más-más módszert követ

s többé-kevésbbé képes feladatának megfelelni.

Ezeknek továbbfejlesztését s újaknak létesitését vár-

hatjuk a közel jövőben s hisszük, hogy nem sok idő mulva

több hasznos és czélszerű intézkedését registrálhatjuk új

ministerünknek. Adja az ég, hogy ministersége alatt a siket-

némák közül ne maradjon egy is, aki nem részesülhet tani-
tásban.MLKJIHGFEDCBA

M é g e g y s z ó a s i k e t n é m á k o k t a t á s ü g y é n e k általáno si-
t á s a é r d e k é b e n .

A többoldalu nézetközlés és eszmecserének asiketnémák
oktatásügyének általánositása érdekében haszna lehet, mert talán
sikerülhet, a mi körülményeinknek megfelelő segitő mód meg-
határozása s elfogadása.

Eppen miután nálunk e tekintetben a helyzet kezdetleges s
igy annak nehézségeivel kell megküzdenünk - idöszerünek vélem,
hogy err ő 1 szóljak.

Annak idejében, midőn tanulmányi utamból, a váczi inté-
zetből visszatértem, "beszámolóm" -ban (Bende Imre jelenlegi besz-
terezebányai püspök ur ő méltóságának, a kitől küldetésemet
vettem) többféle módot ajánltam a siketnéma oktatás s nevelés-
ügyének általánositása érdekében, melyek között legjobban tetszett
s körülményeinknek megfelelőnek találtatott azon módozat, hogy
a képezdék mellé állittassanak siketnéma iskolák s az iskola tani-
tója legyen egyszersmind a képezdei növendékek vezetője e téren.

Tagadhatlan, hogy e módon az általánositás leggyorsabban
eléretnék, bár a képzés mélységét tekintve nem volna is oly ked-
vező az eredmény, mint jelenleg.

A módozat körülbelül ebből állana. Minden képezde (persze,
nem egyszerre, hanem fokozatosan) mellé, de ha nem is minden, -
legalább a legtöbb mellé egy-egy kisebbszerü iskola rendeztetnék
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be 15-20 növendék számára (künn- vagy bennlakással). Az ok-
tatás egy rendes tanár, - ki egyuttal az iskola vezetését vállalná
magára - s egy segedtanár által eszközöltetnék.

Ezen rendes :tanár az iskola vezetése mellett egy-két heti
órában a tanitóképzőben a siketn. oktatási módszerét tanitaná s
a leendő tanitók az ő iskolájába el-eljárnának az oktatási módszer
gyakorlati kivitelének elsajátitása végett, esetleg már gyakorlati
tanitásra. Ezen eljárás mellett minden tanitó megismerkednék
legalább lényegileg a siketn. oktatási módszerével s igy képesittet-
nék arra, hogy az aIk al maz á s a hel y é n lev ő s ik e t n é m á-

kat eze n sza kis k o l ára elő kés z i t s e, a mi kiszámithatlan
haszonnal járna. A kiváló tehetségü s az ügy iránt előszeretettel
viseltelő képezdei növendéket a 4 éves tanfolyam befejezése s a
tanitói oklevél megszerzése után a siketnéma-iskolákban is lehetne
alkalmazni kisegitőül, mig nem a szakvizsgát a - vác zi intézet-
nél - letehetné. Ezen kisebbszerü iskolák feletti szakszerü fel-
ügyelet a vác zi intézet igazgatóságára bizatnék s igy az összes
iskolák szerves összeköttetésben és érintkezésben lennének; kétes
vagy fontos ügyekben az ott létesitendő szakbizottság véleménye
lenne mérvadó.

Ezen iskolák azután, miután a környék, vagy megye siket-
néma gyermekeit vennék fel, nagyobb lendületet adnának az egész
siketnéma oktatásügynek, mert sokak érdeklődését keltenék fel, a
mi a szerencsétlenek tanitásánál nem megvetendő körülmény.
Nemcsak több siketnéma részesülne már kezdetben is tanításban,
de az egyletek, társulatok és a felekezetek is felkarolnák az ügyet
s a nemes verseny elmaradhatlan lenne. .

Ha már most minden növendék évi 150 frt segélyt kapna is
(lehet, hogy semmire sem volna szükség) (20 növendéket számitva)
3000 frtra volna szükség. A tanerők fizetése 1000 és 700 frtjával,
tehát 1700 frt volna; 300 frtot egyébb kiadásra számitva az iskola
összes évi költsége kitenne 5000 frtot s ily csekély összeg áldozása
mellett lehetne jól szervezett iskolánk, mely a mai kor követel-

,ményeinek teljesen megfelelhetne.
Ki fedezné most ezen iskola költségeit. Véleményem szerint

amegye s ezen iskolák megyei iskolák lennének. Ily összeget egy
megye igen könnyen fedezhetne, de hogy talán takarékossági szem-
pontból a néptanitókra is számitsunk, ennek czélszerüségét teljes~n
kétségbe vonom.

Négy éve, hogy ~ rendes népiskola vezetése mellett siketné-

*
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mák oktatásával foglalkozom, de senki se akarja velem elhitetni,
hogy az oktatás az lenne, a mi a rendes szakiskolában s ha
valahol ugy bizonyosan itt érvényesül azon közmondás igazsága:
"Két urnak szolgálni nem lehet." Vagy szenved az egyik, vagy a
másik. A ki a jelenlegi népiskolai tantervet s egyáltalán a nép-
oktatáshoz kötött követelményeket ismeri, be fogja látni, hogy
czélirányos siketnéma oktatás rendes népiskola mellett tökéletes
lehetetlenség, miután nem áll elegendő idő rendelkezésre. E mel-
lett bizonyit különben a szakiskolák megfeszitett munkássága is,
melyek daczára ennek, ritka esetben képesek növendékeikkel
b r i II ir o z n i.

Erről tehát, mintha asiketnémák népiskolákban egy kalap
alatt lennének képezhetők, mondjunk le s a siketnémaügy álta-
lánositásánál hagyjuk számitáson kivül. Elismerem, hogy az ügy
fejlesztése tekintetében kiszámithatlan sohat tehet a tanitó, .midőn
a gyermekeket szakiskolára előkésziti, de befejezett nevelést adni
nem telik idő.

Ennyit akartam röviden én is a siketnéma oktatásügy álta-
lánositása érdekében elmondani.

B e r e n c z M ih á l y .

E g y t e k in t e t a s i k e t n é m a . k ü l s ő l é n y é r e .

Hogy. érzékeink közvetitik a külvilág benyomásait, hogy
ezek segélyével szerezhetjük csak meg ismereteinket, hogy ezek
tökéletességétől függ ugy szólván egész életboldogságunk : arról
kinek-kinek a mindennapi életben önmagán is annyiszor van al-
kalma a legkülönbözőbb módon meggyőződést szerezni, miszerint
feleslegessé válnék s csak untató volna erről bövebben szólni.

Szint igy járnék, ha fejtegetésem oda irányulna, miszerint
mily szerencsétlenség valakire nézve egyik vagy másik érzéke rész-
legés, vagy épen teljes fogyatékossága. Csak mindnyájunk által
többé-kevésbé fájdalmasan tapasztalt, s mindnyájunk által köz-

vetve, vagy közvetlenül ismert és hallott dolgokat sorolnék fel.
De hogy azon szerencsétlen embertársaink, kik születésük

vagy kora ifjuságuk óta valamely érzéket nélkülözni kénytelenek,
szellemi fejlődésüket, testi tulajdonságaikat, szokásaikat, erköl-
cseiket, szóval ugy külső, mint belső lényüket tekintve, tőlünk
szerencsésebb öt érzéküektől nemcsak hogy némely tekintetben
külömböznek, de sok esetben s pedig teljes egyedül fogyatékos-
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ságuk következtében, mily egészen más lényekké válnak; s hogy
mik. azon feltűnő külső tulajdonságok, melyek az ily szerencsét-
leneket jellemzik és idegenszerű megjelenésük okozói: mindeze-
ket nehány főbb s csak általánosságban oda vetett vonásokkal
vázolni, ugyeszerencsétlenek, mint környezetük érdekében is,
tán nem volna egészen kárba veszett fáradságnak nevezhető s tán
nem leend oly untató, hogy a tisztelt olvasók nagybecsü figyelmét
nehány perezre kikérni ne lehetne bátorságom.

Legyen tehát nekem, ki közvetlen tapasztalatból is merit-
hetem felhozandó állitásaim egy részét, s ki azon helyzetben va-
gyok, miszerint a mások által netán már elmondottakat is, a
szerencsétlen négyérzékü siketnémákkal való együttélés közben

szerzett tapasztalataim és megfigyeléseim bonczkése alá vonhatom,
megengedve, hogy az alábbi jellemzésben a siketnéma külső lé-
nyére vonatkozólag egyet-mást felemlitsek; megjegyezvén azt is,
hogy e dolgozatommal épen nem akarok igényt tartani az ere-o
detiségre, a mennyiben a legnagyobb részét Kruse Ottó a
schleswigi siketnémák-intézete néhai tanitója "Über Taubstumme,
Taubstummen-Bildung und Taubstummen-Anstalten. Schleswig,
1854." czimü bámulatraméltó s rendkivül szorgalommal megirt
müvéből vettem át. Már csak az okból is érdemesnek tartom ezt
felemliteni mivel Kruse, e mű irój~ 8 éves kora (lta ma@ is
siketnéma volt és ugyanazon intézetben nyerte nevelését, hol -
mint emlitém - későbben .tanitóvá neveztetett ki, s igy állitásai
első sorban tarthatnak igényt arra, hogy forrásokul használ-
tassanak.

E bevezetés után áttér hetek tulajdonképeni tárgyamra.

* *
Hogy valamely érzék elvesztéséveI a megmaradt többi érzé-

kek annál nagyobb tért nyernek tökéletesbülésükre s annál hat-
ványozottabb biztossággal müködnek, oly köztudomásu, hogy
ennek bővebb ~jtegetésétől bizvást eltekinthetek. A siketnémá-
nál, kinél a hallási tehetség vagy teljesen hiányzik, vagy minden
esetben oly mértékben, hogy még a leghangosabb beszédet, az
erős kiáltást, a zajos zenét sem hallja meg, kire nézve az egész
hallható világ elveszett (kivéve, ha a hang' oly erős, hogy deto-
natiot idéz elő, mint p. o. az ágyu, a menydörgés) az emlitettem
körülmény, hogy nevezetesen az épen maradt érzékeknél annál I

nagyobb foku receptibilitás áll be, csak a látás s tapintás két



38zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

érzékére vonatkoztatható, mig a másik kettőt t. i. a szaglást és
izlést tekintve, nem Lapasztalhátunk semmi kiválót.

\

A mi asiketnémánál kiváló s feltünő, az mindenekelőtt: a
szeme. A lelke ugyszólván a szemében lakik. A látható világ; ez
az ő világa. Világosság, fény, szin: ezek az ő elemei. Mint a
szomjas föld az esőt, mohón szivja be a világosságot s ha ezt
megvonnak tőle, elveszitené jó kedvét, bátorságát, élénkséget,
testileg s szellemileg megdermedne, hogy ugy mondjam megszün-

nék élni, mint ez oly siketnémánal tapasztalható,· ki valamely
szerencsétlenség következtében megvakult. 1)

lKJIHGFEDCBA
A legérzékenyebb büntetés mit egy szófogadatlan siketnéma

növendékre mérhetn ek az, ha 10 perczig sötét terembe zárják.
A siketnéma unatkozik, ha szeme nem láthat valami ujat,.

vagy ha tekintetét hosszabb ideig ugyanazon dologra kell irá-
nyoznia. Mindig uj és uj látni való után sóvárog, s ha nincs, mi
ezen örökös sóvárgásának tápot nyujthatna, tompa elmerültség
vesz hatalmat rajta. Mi sem lehet tehát reá nézve lélekölőbb,
mintha négy kopasz fal közé zárják. Csak akkor érzi magát elha-
gyatottnak, ha nem akad kezeügyébe valami ismeretlen dolog,
vagy tárgy, mit tőrül hegyre megnézhetne, s ki hinné, hogy ott-
hon övéi körében, a helyett, hogy jól érezn é magát, inkább unat-
kozik s ellenállhatlan vágy üzi, hajtja ki a szabadba, hol valami
ujat remélláthatni.

A felkelő nap legelső sugarát mindig bizonyos melancho-
licus, fájó örömérzettel üdvözli és ha a tisztelt olvasók közül
is talán már volt valakinek alkalma tapasztalni, miszerint a siket-

1) Egy ily igazán nyomorult jelenleg hazánkban egy Lusztig Mór nevü
egyén, ki foglalkozására nézve mult év ápril haváig, czipész volt; mely kéz-

müvel 5 gyermeke számára kereste meg a mindennapi élelmet, addig, mig
azon leirhatlan szerencsétlenség érte, hogy megvakult. Most tehát ezen szánandó
teremtés, csak szagolni, izlelni és tapintani tud. Hogy mit vesztett ez egyén, az

könnyen elképzelhető, ha meggondoljuk, hogy azon esetben, ha öt p. o. valaki

bevinné a budapesti operaházba, hol pazar világitás mellett az egész zenekar
zugna, (j nem venne észre más változást, mint azt, hogy öt elvitték hazulról;

de, hogy hol van, sötét zugban, vagy fényesen világitott palotában, kriptai
csend honol-e, vagy egy világhirü énekes produkálja-e magát, arról absolute
nem lehetne tndomása. Egy tolvaj feltörhetné baltával háza ajtaját, lámpával
mehetne be szobájába, hogy mindent, mi értékes megtalálhasson s (j mind-

ebből nem venne észre scmmit : legfeljebb megszagolhatná, hogy élŐ lény jár
körüle, de, hogy barát-e vagy ellenség, ismerős-e vagy idegen, azt nem tud-

hatná, minthogy sem hangját nem hallhatja, sem alakját nem láthatja.
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néma korán kelő, ez abban leli magyarázatát, /hogy örvend, ha a
titkos s őt félelemmel eltöltő éji homály eloszlik s ismét mindent
láthat, szomjas tekintetét ismét körülhordozhatja a megvilágitott
láthatáron. A ki müveletlen siketnémát megfigyelt, az bizonyára
~zrevehette, hogy amily vidáman és bátran lát kora reggel a
mankához, s vigad egész napon át, oly sajátságos és me magya-
rázhatlan szorongás fogja el, midőn az alkonyat előre veti ár-
rtyékái. És a helyett, hogy örvendene az órának, midőn a nap
fáradalmai után nyugalomra térhet, boszankodik, kedvetlen s ha
más mulatságot nem talál, kinoz szeszélyével mindenkit s oly
visszataszító modort tanusit, mit ösmerve őt nappal, alig hihet
el róla az ember.

Az évszakok közül a siketnémának a tavasz legszebb remé-
nye, a nyár legédesebb öröme, mig a kellemetlen ősz s a zord
tél borus, homályos, rövid nappaíjaival és sötét hosszu éjeivel
kimondhatatlanul sivár és szomoru reá nézve.

A mint a sárguló leveleket látja lehullni s látja a letarolt
vidéket, nyugtalankodik s bánat, szomoruság, félelem s kedvetlen-
ség vesznek lelkén erőt.

A siketnéma szereti a nagyvárosiast, a mozgalmast, mig ki-
sebb helységeket, vagy épen falut valósággal utál. Azért, ha csak
lehet, élénk forgalmu s népés városban szeret letelepedni, s vég-
telen kedvét leli az utazásban, a vándorlásban, mi aztán igen
soknál, kivált kevésbé müvelteknél csavargási hajlammá fajul el.

A "Taubstummen Courier" (egy Bécsben siketnémák szer-
kesztésében megjelenő lap) majdnem minden számában lehet utazó
siketnémákról olvasni, kik a mint épen módjuk engedi, fel egész
magas északra, vagy néha majd egész a déli sarkig elkalandoznak,
hogy meggyőződjenek azok valóságáról, mit földrajzokban vagy
uti leirásokban olvastak.

Csak nem rég irt nevezett lap egy siketnémáról, ki a szent
sirhoz zarándokolt, Kruse pedig, emlitettem művében, egy volt
növendékükről tesz emlitést, 'ki Uj-Seelandigés aztán. Californiáig
kalandozott, hol ő is az aranykeresők sorába állt.

A siketnéma természetes tudvágya következtében gyakran
illetlen.

Ha: idegen helyre jő, minden szobát, minden zugot kikutat,
minden előtte idegen tárgyat kézbe vesz, megnéz, megszagol s .ha
valami nem tetszik, arczát fintorgatja, miáltal néha zavarba hozza
hozzátartozóit. Idegenekkel szemben természetes s néha drasticus
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módon nyilvánuló őszintesége folytán tolakodó, s ha ablak előtt
megy világért el nem mulasztaná betekinteni, vagy ha valahol zárt
ajtóra talál, a kucslyukon bepislantani.

Magányra kárhoztatva, képzelőtehetsége korlátlanabbul, fék-
telenül müködik s ilyenkor aztán könnyen rosz gondolatok fo-
gamzanak meg benne s rosz utra téved. Sötétben félelem lepi meg,
mivel ilyenkor cserben hagyja szeme, mely őt a netáni veszélyekre
figyelmeztethetné; s ez az oka, míszerint daczára hogy babonás
dajkától, vagy müveletlen környezettől nem hallhat boszorkány-
meséket, még sem ment egészen a kisértetektől való félelemtől.

Kiváló sajátsága minden siketnéménák, hogy rajong a ké-

I
pekért, kivált ha eleven szinezésüek s cselekvéseket, csoportoza-
tokat ábrázolnak, mint p. o. csatákat, rablójeleneteket, ünnepi
meneteket stb. A szeritképeket szenilélve mindig megilletődik,
ugyanazért mind az ó-, mind az uj-testamentomot képek segé-
lyével tesszük előttük felfoghatóvá. A szenvedő megválto képe,
kivált ha müvészi kivitelü, a vértanu iránti mély tisztelettel s
imádattal tölti el őt. Magányban, betegség alkalmával, ha bánat
éri vagy ha honvágy emészti, legkedvesebb időtöltése és vigasza
képek megtekintése. 1)

A plasticai alakok szemlélése közben a szép s rút könnyen
szemébe ötlik és ha haragost, részegest, gonosztevőt, vagy erkölcs-
telen cselekményt lát ábrázolva, minden figyelmeztetés nélkül oly
hatást képes az reá gyakorolni, hogy az ily személyek ellen aztán
mindenkorra a legnagyobb ellenszenvvel s megvetéssel viseltetik
s utálattal gondol arra, hogy ő maga ilyenekhez hasonlittassék.

Mutassunk a siketnémának egy czivakodó embert s mondjuk
neki, hogy akkor, midőn haragos ilyen, s vigyázni fog, hogy többé
el ne ragadtassa magát.

Camera obscurák, árnykép ek , panoramák mind megannyi
esengett élvek a siketnéma előtt. Ujjong örömében, ha szinházba
mehet, főképen ha élénk csoportozatok, vagy látványosságok ke-
rülnek szinre. De még jobban rajong pantalonok s harlekinekér+

. s ha módjában van, maga is szivesen vesz részt néma-játékokban.
Nagy kedvelői továbbá a siketnémák a természeti szépsé-

'1) Hogyasiketnémák a képzőmüvészetekben, de különösen a festészet-

ben, nem ritkán magas fokra jutnak, az köztudomásu. »S i ket n é ill a k ö I-
t ö kés m ü v ész e k« czimü mult évben megjelent dolgozatomban erröl

bövebben van emlités téve.
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geknek, s ha jobb anyagi viszonyok között élnek, gyakran rán-
dulnak ki társaságban regényes fekvésü vidékekre.

A részarányost s müvészi készitményeket nagy élvezettel
szemlélik, mig rut látványok alkalmával hangos lármával nyilat-
koztatják nem tetszésüket. Elkényeztetett izlésük oka annak, hogy
különösen müveletlen siketnémák embertársaik gyengeségeit, vagy
testi hibáit utánozzák s gunyolják. Ha pupost látnak, hátukat
emelik, ha sántát, lábukat görbitik, s olyannyira vérükben van
a gúnyolódás s mások utánzása, hogy összes hibáik közül talán
erről szoknak le legnehezebb en.

Érdekes tulajdonsága azonban a siketnémának, hogy kör-

nyezete szokásaival könnyebben s hamarabb barátkozik meg, mint
más ember. Észrevétlenül s a legrövidebb idő alatt felveszi kör-

nyezete jellemét, hangulatát, sannak hű visszfénye. Asiketnéma
különben is a külsö hangulat valóságos barometrurna : majd
vidám s jókedvű, majd komor, szomoru s zsörtölődő, a szerint,
a milyen környezete. Könnyen rá lehet valamire birni s reá hatást
gyakorolni, de viszont igen érzékeny s könnyelmü. Kész a legna-
gyobb megerőltetésre, de nem kitartó, mivel igen szórakozott.
Ragaszkodása ahhoz, a kit egyszer megszeret, igazán bámulatos.
Mig müveletlen állapotában még szüleivel s testvéreivel sem sokat
törődik, addig nevelés-' oktatást nyerve, tanitóihoz, barátaihoz
rendkivül ragaszkodik. Ha egyszer valahol jól érzi magát s meg-
szeret valakit, ugy szólván egész lelkét kinyitja és valóban minden
századik halló gyermeknél lehet oly őszinteséget találni, mint a
siketnémánál. Walder Etel jelenleg 17 éves siketnéma leány mult
tanévben vasárnapi oktatást nyert tőlem. A budapesti intézetnek
hat éven át volt növendéke. Egy alkalommal egy német könyvet
láttam meg könyvei között. Iskolai olvasókönyv volt ugyan, de
tudomásom szerint e tankönyvet nem használták az intézetben.
Megkérdeztem tehát,' hol vette? Erre azt felelé: nÉn ezen könyvet
loptam. " Kitől loptad? kérdém meglepetve. Mire aztán elbeszélte,
hogy midön még a II. osztályba járt, egyszer lement a mosónővel
az intézet pinczéj.ébe, hol sok elavult könyv hevert egy rakáson.
A mint a. mosónő elfordult, ezen könyvet hamar köténye alá
rejtette. nDe hisz a lopás bűn P" - faggatám őt tovább.KJIHGFEDCBA

n De még akkor nem tanultam a tiz parancsolatot" -. fe-
lelte egészen naivan.

S én megvagyok győződve, miszerint mindazon bűne alól,
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melyeket a tizparancsolat megtanulása előtt követett el, feloldva
érzi magát talán még.

A siketnéma könnyen megtudja külömböztetni a szépet a
ruttól, 'az illőt az ildomatlanságtól s magától leszokik faragat-
lanságáról, ha müvelt környezetre tesz szert. Öltözködésre nagy
gondot fordit, szerét piperézkedni s ruházata, kézimunkája nem
mondható ízlés nélkülinek s ez azoka, hogy fogyatékossága da-
czára szivesen látják mindenütt s technikai ügyességét becsülik ...

Bizonyára kevés embernek van olyan érdekes physiognomi-
ája, mint a siketnémának. Majd körülhordja szemét minden irány-
ban, mintha egyetlen pillantással mindent át akarna tekinteni,
majd mereven egy tárgyra vagy személyre szegzi, mintha tekinte-
tével keresztül akarná szurni.

Tekintete csupa élet és kifejezés, a szem beszél, noha ő
maga hallgat s arczán hü kinyomata ül annak, a mit gondol
és érez. Akarata ellen is mindig gesticulál s hol homlokát rán-
czolja, ha nem sikerül neki valami, vagy ha kellemetlenség éri,
hol pedig öröm s meghatottság ragyog szemeiben, ha valami
kellemesen érinti őt. Az egyik pillanatban csendesen, nyugodtan
s minden iránt közönyösen néz maga elé, mintha mélyen el volna
merülve gondolataiba, a másikban már megelevenül, hevesen
felugrik,mintha közelebb jutott volna az igazsághoz s most meg-
akarná azt ragadni. Félelem, remény, levertség, kétely, bizalom,
öröm, harag, gyaml, aggódás, irigység, féltékenység, megelégedés,
elégületlenség- mozgékony arcz vonásairól hiven leolvasható, anél-
kül, hogy szándékában volna érzelmeit elárulni.

Minthogy a siketnéma látási érzéke a halláshiány folytán
tágabb, szabadabb tért nyer, ugy hogy figyelme és szemlélő tehet-
sége majdnem kizárólag a látásban öszpontosul: épen nem csoda,
ha a siketnéma látási érzéke oly biztosságra tesz szert s oly tö-
kélyre emelkedik, minőt nálunk, szerencsésebb öt érzéküeknél
hiába keresnénk.

Megfigyelő képessége finomabb, gyakorlottabb, sokoldalubb,
áthatóbb s terjedelmesebb, ugy hogy nem egy könnyen kerüli el
figyelmét még a legcsekélyebb .megjelenés, a legkisebb változás s
mozgás sem. Könnyebben s gyorsabban képes egy pillantásával
mindent áttekinteni; az első pillanatban megismeri a dolgok lé-
nyeges jegyeit s jellemző tulajdonságait, könnyebben fedezi fel
a legfinomabb árnyalatokat, könnyebben jő rá a legrejtettebb
hiány okra, tökéletlenségekre s a természettől való eltérésre.



- 4 3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Még akkor, midőn kevésbé látszik figyelni, vagy elfordul tő-
lünk, sem sikamlik el egy könnyen tekintete elől, a mi körülötte
történik, mi által azokat, kik valamit titkolnak előtte vagy meg
akarják őt csalni gyakran meglepi s tetten éri. Különösen meg-
figyeli azokat, kik körében él, kiktől valamit remél vagy kiktől
félnie kell, s nem rikán sikerül neki környezete jellemét, érzel-
meit a legpontosabban kiismerni.

De viszont ezen kiváló megfigyelő tehetség eredménye azon
mesteri tettetési képességük, mely által igen gyakran még tanító-
jukat is félre tudják vezetni. Kitünően értenek gyengéik leplezé-
séhez vagy legalább enyhébb alakban való bemutatásához.

Ha valamiért kérdőre vonják őket vagy kétkednek bennök,
nem ritkán a legnevetségesebb felelettel iparkodnak magukat ki-
vágni. Hill M. a weissenfelsi siketnémák-intézete néhai igazgatója
két érdekes esetet emlit fel. Egy künnlakó növendék valamely
őszi napon poros kabátban jelent meg a tanórán. Kérdőre vonva
hanyagságáért, azt felelte, hogy az nem por, hanem a nagy köd,
mely bele vette magát kabátjába, mig iskolába jött. Midőn pedig
más alkalommal egy különben okos leánykától azt kérdezte, mi
idézi elő az esőt, ez elfelejtvén a mit erről tanult, következőleg
okoskodott. Midőn a holtak lelkei - ugymond - felszállnak az
égbe, annak ajtaja mindig nyitva marad ez ideig s ez alatt sok
viz ömlik ott ki.

A siketnémának legkiválóbb s gyakorlati szempontból leg-
nagyobb fontossággal biró ügyessége az, hogy látszerének folytonos
gyakorlása következtében s lelkiismeretes oktatás folytán szeme
képessé válik oly mértékben pótolni elvesztett hallását, hogy a
hangok s szók optikai alakjából a hozzá intézett beszédet, még
nehány méternyi távolságról is letudja nézni s ugy alakilag, mint
tartalmilag fel is fogni.

Minden szót és a szó minden grammaticai alakváltozását
képes a szerint, a mint hosszabb, vagy rövidebb ideig részesült
oktatásban, többé-kevésbé biztosan s oly gyorsan lenézni az aj-
kakról, az arczról és az arczizmokváltozásaiból: a mily sebesen
beszél valaki hozzá, s rögtön választ is ád. Rendesen azt hiszik,
hogyasiketnéma a beszédet a szájról olvassa le és ez okból bár-

, mily hangsuly nélkül, 'sőt halkan is lehet hozzá szólni, hisz neki
mindegy ugyis akár susognak, akár kiáltanak. Innen van, hogy
mig sok ember szokása beszélni tudó siketnémával kiáltozva be-
szélni, addig mások egészen halkan s susogva beszélnek hozzá, s
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akárhányat ismerek, ki azon meggyőződésben él, hogy asiketné-
mához, vagy sikethez legjobb egészen halkan szólni, mert igy
könnyebben megérti; pedig mind a kettő zavarja őt, mivel mi
oktatás alkalmával ugyan oly hangon beszélünk hozzá, mintha
halló gyermekeket tanitanánk, s csak annyiban térünk el, hogy
az oktatás alsó és középső fokán kissé markirozva s lassabb
ütenyben beszélünk, s a felső fokon mindinkább természetesebb s
végre oly foku gyorsasággal intézzük hozzá a kérdéseket, mint
halló növendékekhez. Mert a siketnéma nem annyira a szájról
olvassa lé a beszédet, mint inkább az arczról, az arczizmok kű-
lőnféle változásaiból. Hogy ismerné meg különben p. o. eszóban
"szekrény" a nk" hangot, hisz ez oly explosiv gutturral hang,'
melyek képzése a lágy inynek hátsó részével történik s igy nem
látható. Vagy e szóban "majom" a lágy !lj" hangot, melynek alig
felel meg észrevehető szájmozdulat. Az ajkakról csupán annyit
lehetne leolvasni: "maom". Hogy ügyesebb siketnémáknak az
ajkak mozgását látni nem épen szükséges, már a tapasztalat
által be lőn többször bizonyitva. Az ügyes siketnéma ugyanis
leolvassa a beszédet még akkor is, ha a beszélő eltakarja száját.
Épp ugy mint ügyes zongorajátszó letakarja a billentyüzetet és
ugy játszik. Az ötvenes években elhalt Habermaas hirneves siket-
néma a szószékről beszélő lelkész igéit épp ugy letudta szemével
nézni, mint azt környezete hallani.

(Folytatása következik.)MLKJIHGFEDCBA

H a .z a . i i n t é z e t e i n k é s i s k o l á i n k .KJIHGFEDCBA

G r ó f C sá ky Alb in n á l , az ujonnan kinevezett vallás és
közoktatási ministernél a váczi intézet részéről Fe ket e Károly
igazgató tisztelgett mult hó 29-én saját és az egész tanári testület
nevében. 6 nmltsága meleg érdeklődést tanusitott a siketnémák

sorsa iránt s kilátásba helyezte, hogy azt enyhíteni fog törekedni.
- A vá c zi s ike tn ém a in té ze t tanerői, mint azt már mult

számunkban is jeleztük, megszaporittattak. Mult hó 19-én 37040.
szám alatt kelt magasministeri rendelettel az ujonnan létesitett
két tanárgyakornoki állásra Kr bek Arnold és Kl i n d a Kálmán,
előbbi kereskedelmi akadémiai tanár, utóbbi néptanitó lettek ki-
nevezve, a két tanitónői állást pedig Bal á z s Jozefa volt szabadkai
tanitónő és Go go l a Margit képezde végzett tanitónővel töltötték
be. Kr b e-k Arnold időközben a zombori kereskedelmi iskolához
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neveztetett ki s e miatt ez állásáról lemondott. Helyét ujabbi pá-
lyázat utján fogják betölteni' s az erre vonatkozó pályázat a hi-
vatalos lapban s a "N é p tan it ó k" lapjában közzé is tétetett.

K ü l i ó l d i s z e m l e .KJIHGFEDCBA

A "B lC itte r fü r Ta u b s tumm en b ild u n g " október 1-éről a követ-

kező tartalommal jelent meg: A kongressus-ügyhöz. Töpler F.-től.

- Apróságok Hill hátrahagyott irataiból. Köbrich Fr.-WI -
Irásmódunk. - Közlemények.

Még az augusztus 15-iki számban jelent meg anémet siket-
néma-tanitók s igazgató-tanitók szakvizsgáinak letételét szabá-
lyozó ministeri utasitás, melyet szószerinti forditásban közlünk,
hogy olvasóink lássák a hasonlóságot avagy különbséget ez és a
magyarországi siketnéma-tanítók szakvizsgáját szabályozó, lapunk
legutóbbi számában közölt ideiglenes miniszteri uta sitás közt:

Vizsg a -s za b á lyza t s ike tn ém a in té ze ti ta n itó k é s ig a zg a tó - ta n itó k

r é s zé r e .

1. A tan it ó k viz s gáj a.
1. Valamely siketnérna-tanítói állás betöltéséhez szükséges,

hogy az illetők a szakvizsgát letegyék.
iJl. §. Vizsgát tehetnek: papok, növendék-papok, nyelvészek,

valamint oly népiskolai tanitók, kik a második vizsgát kiállták
és legkevesebb iJl évig siketnéma-oktatással foglalkoztak s eddigi
szabályszerű viseletüket kimutatni képesek.

3. §. A vizsga megtartására az illető tartományban külön
bizottság alakittatik. Tagjai:

a j a tartományi iskola-tanács biztosa, mint elnök. Ha a
minister küld ki biztost, ugy ez működik, mint élnök ;

bJ azon intézet igazgatója, hol a vizsga letétetik ;
e j ugyanazon intézet két rendes tanitója. 6ket az elnök

nevezi ki, miután a tartományi igazgató véleménye e tekintetben
meghallgattatott.

4. §. A vizsga azon siketnéma-intézetben tartatik meg, melyet
a .közoktatási minister kijelöl a föelnökrneghallgatásával.

5. §. A tartományi iskola-tanács évenkint határnapot tűz ki
a vizsga megtartására és azt hivatalosan nyilvánosságra hozza.
A kitűzött határidőt a ministeriumnak tudomására juttatja.

A tartományi igazgató jogosult a vizsgán megjelenni.' Az
elnök megengedheti más személyek jelenlétét is:
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6. §. A vizsgára való jelentkezés a tartományi iskola-tanácsnál
történik. A kérvényhaz csatolandó :KJIHGFEDCBA

a ) önéletleirás, melynek czimlapján a pályázó teljes neve,

születési helye, kora vallása s az akkori hivalbeli állapota teendő ki;
b ) eddigi iskolai, vagy egyetemi képzettségéről, valamint az

eddig tett vizsgákról nyert bizonyitványok;

e ) a siketnéma-oktatás terén eddigi tevékenységéről szóló
bizonyitvány;

d ) hivatalos erkölcsi bizonyitvány :

e ) orvosi bizonyitvány rendes egészségi állapotáról.

7. §. A vizsgálat elméleti - irásbeli és szóbeli - és gya-
korlati.

8. §. A pályázó, közvetlen jelentkezése után, a tartományi

iskola-tanácstól a siketnéma-oktatást illető tételt kap, amelynek

kidolgozását legfeljebb 6 hó alatt kell benyujtania, azon kijelen-
téssel, hogy semmi más segédeszközt nem használt, mint az általa

megnevezetteket.

9. §. A szóbeli vizsga, mely az egész bizottság előtt lesz

letéve, kiterjed a siketnéma-oktatás minden tantárgyára, a siket-
néma nevelésére, összehasonlitva az épérzéküek oktatásával, a

siketnéma sajátságos szemléleti, gondolkozási éskifejezésmódjára,

a siket néma-nevelés történetére és irodalmára, a tanitási eszközökre

és az oktatás specialis módszerére akimondásban, ajakolvasásban

és a beszédmód vezetésében.
Azonkivül az oly pályázóknak, kik még eddig semmiféle

vizsgát nem tettek le, ki kell mutatniok, hogya képezdék kötele-
zett tantárgyaiból - kivéve a zenét, rajzolást, irást és tornát -

a képezdék számára előirt tanterv szerinti ismeretekkel birnak.
10. §. A gyakorlati vizsga két tanitási próbából áll, kűlön-

böző tantárgyakból és osztályokban.

11. §. A vizsga egyes tárgyainak eredményéről jegyzőkönyv
vezettetik.

A vizsga eredménye jeles, jó, elégséges, elégtelen jelzőkkel

jeleztetik.
A vizsga összeredménye után itélendő meg, vajjon a pályá-

zónak megadassék-e vagy nem a siketnéma-tanitói oklevél.
12. §. A kiállt viszga alapján a pályázó bizonyitványt kap,

amelyben neve, személyleirása, előképzettsége, irásbeli dolgo-

zatának birálata, az egyes vizsgatárgyaknak, valamint a tanitási

próbáknak eredménye foglaltatik.
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Az egyes osztályzatok nem lesznek általános jelzővel kifejezve.

A bizonyitvány másolata, a vizsgálati jegyzőköny, valamint

az irásbeli dolgozatok a ministernek lesznek beküldve.

Berlin, 1878. junius 27-én. A vallás- és közoktatási mini-
sterium.MLKJIHGFEDCBA

I I . A z iga z gat ó - tan i t ó viz s gáj a.

1. §. A képesités, hogy valaki siketnéma-intézetnél mint
igazgató-tanitó alkalmaztassék, az igazgató-tanitói vizsga által
nyerhető el. '

2. Ezen vizsgát csak oly pályázó teheti le, ki már a siket-
néma-tanitói vizsgán átesett és mint tanító, legalább 5 évig tény-
leg működött siketnéma-intézetben.

3. A vizsgálóbizottság áll:KJIHGFEDCBA
a j a ministeri biztosból, ki elnököl;
b) a berlini kir. siketnéma-intézet igazgatójából és
e j a minister által kinevezett három tagból, kik közül egy-

nek a monarchia valamely tartományi iskola-tanácsához kell
tartoznia.

5. Ezen vizsgára való jelentkezés azon tartományi iskola-
tanácsnál történik, amelynek kerületébe a pályázó tartozik, vagy
amelyben alkalmazva van. Az iskola-tanács a kérvényt véleményes
jelentéssel küldi fel a ministeriumhoz.

Ha apályázni akaró nem porosz siketnéma-intézetben műkö-
dik, kérvényét közvetlen a ministeriumhoz kell benyujtania.

A kérvényhez csatolandó:

a j önéletleirás, melynek czimlapján a pályázó teljes neve,
születési helye, kora, vallása s az akkori hivatalb eli állapota
teendő ki;

bj az eddigi iskolai vagy egyetemi képzettségéről, valamint
az eddig letett vizsgákról nyert bizonyitványok;

e j a siketnéma-oktatás terén eddigi tevékenységéről szóló
bizonyitvány ;

d ) hivatalos erkölcsi bizonyitvány.
6. §. A vizsga elméleti - irásbeli és szóbeli - és gya-

korlati.
7. §. A pályázónak a siket néma-oktatás köréhez tartozó

tételt 5 órai záros határidő alatt kell elkésziteni.

8. §. A szóbeli vizsgánál a jelentkezőnek egy prózai részt,
vagy könnyebb versszakot kell a franczia és tetszésszerinti válasz-
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tása után: az angol, vagy latin nyelvből németre helyesen és

folyékonyan leforditani.
Továbbá be kell bizonyitania, hogy a siketnéma-oktatás és

nevelés történetében járatos. valamint hogy az ott alkalmazásba
jövő. paedagogiai és didacticai alapelveket kifejteni tudja.

A fülgyógyászat jelenlegi állapotával, a hangtan legfontosabb

jelenségeivel, az érzékek és beszélő szervek physiologiai tanaival,

'Valamint minden beszédhiba, mint dadogás-, hebegés-, selypitéssel
annyira ismerősnek kell lennie, amennyi a siketnéma-oktatás ered-
ményes tanitására és vezetésére szükséges.

9. §. A gyakorlati vizsgán köteles kimutatni, hogy kép e s-e
sik e t ném a - tan i t ó kat kép e z n i. Erre nézve a feladat a
vizsga előtti napon lesz kiadva.

A tanitási próbára egy irásbelileg kidolgozott vázlat nyuj-
tandó be.

10. §. A vizsga egyes tárgyainak eredményéről jegyzőkönyv
vezettetik. .

A vizsga eredménye jeles, jó, elégséges, elégtelen jelzőkkel
jeleztetik.

A vizsga összeredménye után itélendő meg, vajjon .a pályá-
zónak .megadassék-e vagy nem az igazgató-tanitói oklevél.

11. §. A kiállott vizsga alapján a pályázó bizonyitványt kap
arról, hogy siketnéma-intézet vezetésére képességgel bir.

Az egyes osztályzatok nem lesznek általános jelzővel kifejezve.
12. §. A jelen vizsgaszabályzat azonnal érvényre emelkedik.
13. §. A vizsga megkezdése előtt minden pályázónak 12 márka

dijat kell letenni.
Berlin, 1881. jun. í l-én. A vallás- és közoktatási niinisterium.

B e r in z a J á n o s .

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

Rö ck Szilá r d , a kinek hagyományairól ma az egész or-
szágban beszélnek, a siketnémákról sem feledkezett meg, ameny-
nyiben a váczí siketnéma intézetnek 4050 frtot hagyományozott.
Ez összeg éppen egy alapitványi tőkének felel meg s igy való-
szinü, hogya nemes hagyományozó neve az intézet történetében
is meg fog örökittetni. •

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor kŐnyvnyomdájában.


