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K A L A U Z
A SIKETNÉMÁK OKTATÁSA ÉS NEVELÉSE TERÉN.

HAVI FOLYÓIRAT.

ELŰFIZETÉSI ARA:

Vácz, Szt. István-tér 89'i!. Bélyegilleték 30 kr.

Felelős szerkesztő és kiadó: HIRDETÉSEK ARA:

Egész évre '2 f,.t5O kr, Scherer Ist-v-án Soronkint 15 kr

Egyes szám ára: ~ kr.

TAHTALOM: Előfizetési felhivás. - Tanév kezdetén. -So - A párisi intézet a világ kiállitáson.

- Külföldi szemle. - Vegyes közlemények.

Előfizetési felhivás.
Jelen számunkkal lapunk Ill. évfolyamát kezdjük meg.

Ha visszatekintünk az előző két évre, megnyugvással mond-
hatjuk el, hogy kitüzött czélunkhoz egy lépéssel közelebb értünk.

A lefolyt évben ug-yanis sikerült elérnünk azt, hogyasiketnémák
ügye iránt országszerte meleg érdeklődést keltettünk fel. Habár

az érdeklődés ma még nem is nyilvánul oly alakban, mint kívá-

natos volna, hiszszük, hogy ennek az ideje is el fog következni.

Nincs messze már az az idő, midőn a társadalom áldozat-

készségét kiaknázva iskolák nyittatnak. Nincs messze az az idő,
midőn az egyes vagyonosabb egyének nemcsak könyöradományo-

kat, hanem alapitványokat is tesznek, mint a b. e. Bormáz Sándor

püspök, ki a temesvári intézet alapját 920 ezer forintnyi adomá-

nyával megvetette.
Ma azonban még nagyon kevéssé ismert a siketnémák szá-

nandó állapota s nagyon éltérők a nézetek a segélyezés módja felől.

Ezért tartjuk szükségesnek lapunknak, mely nem szünerid meg

továbbra is asiketnémák oktatásának általánositásán munkálni,

további folytatását.

Munkatársaink sorában a legjobb hazai tanerők vannak s

lelkesültségük, melylyel az ügy iránt viseltetnek, okvetlen lelke-
sültséget kell, hogy szüljön az olvasóban is. Szakképzettségük ki-

fogja mutatni továbbra azon irányt, melyet követni kell, hogy az

elhagyatottakon minél előbb s minél teljesebben segitve legyen,
Lapunk folytatásahoz azonban olvasó közönségünk becses

támogatására van szükségünk.



Kérjük, hogy abban továbbra is részesitsenek s az által,

hogy lapunkat az érdeklődöknek ajánlják, annak megjelenését

továbbra is biztosítsák.

Az előfizetési ár olyan csekély, hogy alap megszerzése min-

denkinek lehetövé van téve.

Az előfizetési pénzek a "Kalauz" szerkesztőségének Váczori,

czim alatt küldendők.

A kartárs ak és az érdeklődő közönség szivcs pártolásat

kérjüle

V ácz, 1889. augusztus hó.CBA

S c h e r e r I s t v á n

sze r k esz t ö-k i adó.

T a n é v k e z d e t é n .

Nem akarok hosszu értekezést irni arról, hogy minő fontos

a tanév kezdete. A tanitó és nevelő előtt ugy sem ismeretlenek

azok a tekintetek, a melyeket ilyenkor nem szabad szem elől té-

veszteni.

Tudjuk mindnyájan, hogy csak a jó kezdet az, a mi a teljes

eredményt szüli. Tudjuk, hogy ~ első napok már megvetik az

alapját az egész iskolai év tanításának s ha e legalkalmasabb

időpontot elmulaszt juk, helyrehozhatlan hibát követűnk el.

A növendék az első napokon tanulmányozza a tanítóját s

viszont Mind a ketten vizsga szemekkel fürkészik egymás tu laj-

donságait s ezen fürkészés csak akkor ér véget, ha már egymást

eléggé ismerik, ha egymást megbirálták.

A növendék épp ugy birál, mint a tanitó s ha valamikor,

ugy a tanév kezdetén van alkalom arra, hogy a jó és ro sz tulaj-

donság egyik figyclmét se kerüljék el.

A mi siketnémáink sem különbek e tekintelben a halló gyer-

mekelmél. Sőt talán még élesebh szemmel tekintenek a tanítóra s

még jobban megbiráljálc Vigyáznia kell tehát a tanítónak magára,

nehogy a növendékei rosz benyomásokat nyerjenek róla.

De van a tanév kezdetének egyebb fontossága is.

A tanítók ekkor határozzák meg az irányt, melyet az év fo-

lyamán követni akarnak. A szünidö alatt elég idejük volt az el-

mult tanév eredményét részrehajlatlan szemmel megvizsgálni s

abból nem a pillanatnyi behatás alatt, hanem érett megfontolás

után a következtetéseket levonni. •

Az életben csak viszonylagos jó létezik s mindon óv ujabb

..



3

és ujabb tapasztalatokkal gazdagítja a kutatót s éppen ezért min-

den év meghozza a maga változtatását. Ezért kell a tanmenelet

ujra és ujra meghatározni s er-ért kell a tananyag elrendezésőnél

ujabb és ujabb tapasztalatok alapján a szükséges változtatásokat

eszközölni.

A változtatások lényegcsek nem lehelnek, legalább nem min-

den évben, mert rövid idő alatt nem lehet valamely rendszer felől

teljesen helyes birálatot mondani.

Minő szempontok vezessenek bennünket az év kezdetén a

siketnémák tanitásánúl P

Erre a kérdésre feleljünk meg jelen alkalommal.

De legyünk előbb avval lisztúban, hogy mi czélja van a si-

ketnémák tanitásának P

Ez a kérdés koránt sincs még véglegesen eldöntve. A főczél

tekintetében megegyezünk abban, hogya siketnemát a társadalom

hasznos tagjava kell képezni, de ebben a tág meghatározásban

azután nagyon sok apró czél elfér, a mit a vélemények különfélc-

sége szorint különféle módon lehel elérni.

A németek p. o. azt mondják, hogyasiketnéma iskola a

népiskolát pótolja. fl Irancziákut hasonló elv vezérli. S még is a

kettő más más utakat kövct, hogya kitüzött czélt elérje. Egyik

olyan iskolává teszi az intézetet, mely elméleti ismereteket nyujt,

amAsik megtoldja ezt az ipari képzéssel. Mindkét országban van-

nak kivélelek, s egyikben mint a másikban a két kérdés köztí
kűlömhsóg: .minö mesterségct akarsz tanulni" s "minő mcstcr-

séget tanulsz" feltalálható.

Melyik a jobb?

Ennek az eldöntése még mindig megoldásta vár.

Valjon ki tagadná el, hogy mind a két irány jogosult; ha.' ..

és iLt rejlik a bökkenő ... a berendezés a czélnak megfelel.

A jelenben nem nagyon könnyű a legczélszerübbet eltalálni.

A pénz, mint mindenbcn, ugy ebben is irányadó. Irányadó

pedig abban a tekintetben, hogy mi csak azt mérlegelhetjük, m~

módon kerül egy növendék kiképzése a legolcsóbba s mi módon

érjük el, hogy lehető kevés kiadással, a lehető legtöbb síkctnómút

taníthassunk.

Ez a kérdés igen egyszerűnek látszik s még sem oly könnyű

reá a felelet. A németországi intézetek azt mondják: Inkább több

növendéket kevéssé jól, minL kevesebbet teljesen jól s egy részét

sehogy sem kiképezni. S teljesen igazuk van az ő szcmpontjukból
* .
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kiindulva, midőn e végett a 4-6-7 éves tanfolyamot nem emelik

fel 8-10 évre.

A franczia intézetek nagy része azt mondja: inkább keve-
sebb ismeretet s több gyakorlati kiképzést, továbbá kevesebbet

teljesen, mintsem többel kevéssé jól kiképezni. Saját szempont-

jukból nekik is igazuk van.

A félig kiképzett siketnéma, ha a társadalomban nem talál

segitő kézre, ujból elvadul s a képzésére szánt idő elveszettnek

tekinthető. A teljesen kiképzett önállóságra előbb tehet szert s

hasznos emberré válhatik. Egyik, mint a másik esetben vannak

kivételek s igy határozottan nem lehet az arányt a tényleg tani-
tásban részesült s később elzüllött siketnémáknál megállapitani

s igy nem mondhatjuk, hogya teljesen, vagy kevésbé kiképzett
siketnémák közt találkozik-e több naplopó.

Mi egyik irányt sem követhetjük teljesen.

Nálunk a társadalom még nem karolja fel a siket némák

ügyét annyira, a mennyire a szerencsétlenek megérdemelnék s

viszont azt sem mondhatjuk, hogy okkal móddal nem lehetne-e
a növendékeket a teljes kiképzés eléréséhez juttatni annélkül, hogy

az intézet vegyes jellegü legyen .•

Mi még nagyon is a kezdet nehézségei vel küzdünk s nagyon
is kevés önál1ó s itthon szerzett tapasztalattal rendelkezünk ahhoz

hogy vagy az egyik, vagy a másik felett törjünk határozottan
pálczát.

Akármelyik felé hajoljunk is azonban, az egyes irányok kö-

vetelményeinek meg kell felelnünk, ha azt akarjuk, hogy műkö-

désünknek eredménye legyen.

Ha a népiskolát akarjuk pótolni (s szerintem ez a helyes)
akkor első követelmény az, hogy a növendékek legkésőbb 8 éves

korukban lépjenek be az intézetbe, hogy igy 15-16 éves korban

elvégezve a szükséges elméleti ismeretekre meghatározott tanfolya-

mot, még mindig elég idejük maradjon valamely iparág megtanu-

lására. Ez a legkevésbé költséges s ezen módon kaphatnak a si-
ketnémák teljes elméleti kiképzést. Az ipari kiképzés a szülök fel-

adata marad s az intézetben legfeljebb a lombfürészelés, a fafaragás

s a papir maché munkák készítése által nyernek némi kézügyes-
séget és izlést.

Ha azonban nem ezen czélt tüzzük ki az

tául, hanem az elméleti ismeretek mellett még

.
intézetek felada-

ipari képzést js

..
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nyujtunk, akkor I-ször a növendékeket csak 10-12 éves korban

lehet felvenni; ,
2-szor az elméleti kiképzés fokát le kell szállitani, hogy a

'kevesebbet jobban elvégezhessük;

3-szor olyan műhelyeket kell berendeznünk, melyekben a

mester ügyessége s szakavatottsága elég garantiát nyujt arra

nézve, hogy a növendékből jó iparos válik.

Ez a legköltségesebb siketnéma tanitás s ezen módon leg-
kevesebb siketnéma nyerhet kiképzést.

A későbbi felvételi kor azért szükséges, mert, hogy a 8 év

alatt a növendék elég ismeret mellett még végzett iparos is le-

hessen, zsenge korban nem fogható iskolán kivül még iparra is,

miután testi nevelése a szabad mozgást nem nélkülözheti. 12 éves

korban felvéve éppen elég erős lesz ahhoz, hogy az ötödik osz-

tálytól kezdve már egészségére nézve semmi hátrány nyal ne járjon

a folytonos szobai levegő.

Az iskola azonban nem· nyujthat ezen a módon annyi el-
méleti ismeretet. A tanterv tehát gyökeres változtatáson kell,

hogy átessék s az anyag a mennyire lehet reducáltassék. Két úr-

nak jól szolgálni nem lehet s hogy még is mind a kettő meg-

elégedve legyen, mindkettő követelményei kell hogy csorbát szen-
védjenek.

Vagy teljesen ipar, vagy teljesen tanitás. De egyszerre mind-

a kettő nem vihető keresztül ugy, hogy mind a kettő minden tekin-
tetben megfelelő legyen annak, a mit mai napság követelnek.

A harmadik követelmény a jó mesterek alkalmazása. Ez a

legdrágább, miután alkalmas helyiségről, szerszámokról stb. effé-

léről kell gondoskodni. Csakhogy ha még mindez meg volna is,

a növendékek a munkák egyformasága miatt (nem fordulván elő

a rövid idő alatt sokféle munka) kevéssé képezhetök ki olyan

iparosokká. aminőket korunk kiván. Az intézetek czéljainak ilyen

meghatározása nem ajánlható s nem czélszerü. Ha már, tekintve

hazai viszonyainkat, okadatoltnak mutatkozik az, hogy az intéze-
tekben elhelyezett siketnémák iparosokká is képeztessenek, akkor

sem helyes, hogy mind a két követelménynek egy időben kelljen

eleget tenni. A szerintem leghelyesebb megoldása e kérdésnek a
jelenben a következö. A g-yermekek 7 éves kOIban vétetnek fel.

15 éves kerban elvégezik a rendes tanfolyamot s ennek bevégez-

tével az intézet közbenjárásával iparosoknál helyeztetnek el. Mi-
után elméleti kiképeztetésük nyolcz év alatt scm lesz teljes, ők épp
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ugy, mint a halló iparos tanonczok, esténként vagy szabad na-

pokban ismétlő iskolába járnak mig csak Iegónyekkó nem lesznek.

Egyszerü és természetes mód, melyről egy közelebbi czik-

künkben még bővebben fogunk foglalkozni.

Most térjünk át egy másik eléggé fontos tárgyra, a mire a

tanév kezdetén okvetlen figyelmet kell forditani.
A felvételi kor jelenleg majdnem minden intézctnól több

évre van meghatározva. A váczi intézetben p. o. a 7---10 éves

kor van megszabva.
Ebből azon visszás állapot áll elő, hogy különböző érettségü

gyermekek vannak egyes osztályokban, a kiket nem lehet még
hozzávetőleg egyenlő mértékkel sem rnórlegclni.

Helyesnek riem lehet ezen szokást tartani s nincs is ok, a
miért az továbbra is érvényben álljon.

Igaz ugyan, hogy egyes szülőnek nagyobb reménye van a
felvételre, ha több éven keresztül pályázhat, de általánosságban a

statisztika mindig csak ugyanazon csekély számát tünteti fel a

képzetteknek. mintha azok egykoruakból lettek volna kiválogatva.
Mert 36 hét éves, 40 nyolcz éves, ~8 kilencz éves és 50 tiz

éves közül a 7 alapitványra mindig csak 7-et lehet felvenni; ~ a

hét évesekből, 3 a nyolcz évesekből s 1-1 a kilencz, tiz évesekből

kerülhet tehát a felvételre.

A következő évben az arány ismét ugyanaz s a hány 8

évesnek jut az a szerencse. hogy felvétessék ugyanannyi 7 éves
'ki van zárva a felvételból s igy tovább.

Arra számitani, hogya folyamodók száma csekélyebb lesz,

. nem lehet, sőt évről-évre szaporodik az s a mint általánosabbá
válik a siketnémák iskoláztatása, azon szülök száma, a kik szüksé-

gét érzik annak, hogy gyermekük oktatásban részesüljön, ugyan

olyan mértékben gyarapodik,

Mig tehát jelenleg a 4 évből választatnak ki a felveendők s e
iniatt a tanítás hátrányosabb, addig ha az csak 1 évre határoz-

tatik meg, a tanításra háramló előny mellett senki sem szenved
hátrányt. •

Személyi tekinletek lehetnek csak azok, a mik ezen módo-
zalnak utjában állanak, azonban az intézet vezetői és fenntartói

ne engedjéle magukat ezek által befolyásoltatni, mert csak maga

az ügy szenved általa.

A felvételi kor kérdése sincs tehát még jelenleg megoldva.

Ha már annyi intézetünk volna, hogy ezek a tankötelesek

..
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összes számát befogadhatnák, akkor ezen kérdés önmagától elesnek,

mint a népiskolákban sem képezi többé vita tárgyát; de szeren-

csétlenségre, mi alig vagyunk képesek jelenben a tanköteleseknek

7°/o-át tanitani s ezen. százalékra semmikép sem bir hatással az

életkornak akárhány évre való kiterjesztése, hanem csakis az inté-

zetek és iskolák számának szaporítása. Ezeket akartam a közelgő

tanév kezdetén elmondani,

Érdemesnek tartom, hogy ezen kérdések még több oldalról

is mogvilágitva legyenek s azért nagyon kérem azon igen tisztelt

kartársakat és érdeklődőket, hogy ellenkező véleményeiket ne hall-

gassák el. Szaklaputik részrehajlatlansága elég biztositék arra nézve,

hogy az ő dolgozatuk is hasonló elbánásban részesül, mint talán

az enyém, abban t. i. hogy egymás felvilágositása czéljából kö-

zölve leend,CBA - s o

A p á r is i in t é z e t a v i1 á g k iá l l i t á s o n .

,Megvallom élénk kiváncsisággal léptem be az "EspJanade

des Invalidesen " elhelyezett kiállítás kapuján, A párisi intézet

megtekintése után érdeklődésem fel volt ébresztve s hittem, hogy

az intézet kiállitása szebb lesz, mint a mienk volt 1885-ben,

Nem csalódtam.

A fő sétaut baloldalán találtuk fel a szép fehér épületet,

melynck homlokzatán arany betűkkel intett felénk ez a SZ0

"Hygiéne," Ezt kerestük,

Sietve mentünk fel a lépcsőkön s vizsga tekintettel néztünk

körül. Szemközt velünk a második teremben egy kisehh elkerított

tér, olyan mint egy spanyolfalakból készült szeba, ötlött szemünkbe, .

melynek bejárata fölött a felirás harmadik sora igy hangzott:

"Institution nationale des Sourds-Muets de Paris."

Egy kis szeba, mely a belépőre igen kellemes benyomást

tesz. Terjedelme 70-75 négyszög méter s padlója egész terjedel-

mében szőnyeggel van bevonva.

Szemnek tetszetősebbct nem lehetett volna kiállitani, mint

a számtalan festmény, faragott bútor stb. Nem annyira' a szak-

ember flgyelmét bilincselik ezek le, mint inkább a laikusót. a ki

nem abeltartalmat vizsgáija, hanem a külső csint.

A szakember azután nem is megy ki oly elégeclelten, mint

a milyen várakozásteljesen belépett. •

A szeba - alakjánal fogva ennek nevezhető - közepén
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Abbé dé l'Epée mellszobra áll, a mit 1786-ban a siketnéma szob-

rász Deseine készitett. A talapzat körül van rakva virágcserepek-

kel, mikben az intézet növendékei által nevelt virágok, többnyire

coleusok, diszlenek.
A körülöttünk hangzó zsibongás, mit a látogatók suttogása

idéz elő, némileg ünnepies hangulatot kelt.

Mig a helyiségen kivül hangos beszéd s nevetgélés hallatszik,

addig belül az előbb vidám csevegés komolyabb s meghatottabb
beszéddé változikát.

Mindenki halkitja hangját, mig a fából készült falra függesz-
tett képeket nézi s a szüntelen változó néző közönség, mint va-

lami misztikus helyen, ámulattal vegyes szorongással érint meg

egyes tárgyakat.

Sokáig senki sem marad.
Végig nézik a szekrényekben elhelyezett szemléltetési tárgya-

kat, némelyik elolvassa a helyenként kifüggesztett alapitó leveleket

s megy tovább.

Mi nem csak nézni jöttünk. Mi tanulni is akartunk.

Bennünket nem a kiváncsiság vezetett, hanem a tanulási

vágy s igy nem szabtuk olyan rövidre látogatásunk idejét.

. Az első perezek az általános tájékozásra voltak szánva. Vé-

gig jártuk a szekrényeket, futólag megtekintettünk mindent s
akkor részletesen vizsgáltuk ujból a kiállitott tárgyakat.

Nem zavart senki sem bennünket. A közönség számára tágas

hely volt hagyva s igy szorongás nem volt sohasem.

Nyugodtan végezhettük tehát szemlélődéseinket s irhattuk

meg a jegyzeteket. Még most is élénken áll előttem az egész he-

lyiség s ma is ugyanazon benyomást érezem, mint mikor ott vol-

tam. A falak körül többnyire szekrények vannak felállitva egytől-

egyik az intézet műhelyéből kerültek ki s mindenik faragott s fé-

nyezetlen. A szekrények mellett kicsiny, faragott támlátlan székek,

a mik egyik-másik elfogulatlan látogatót kisértetbe hoztak a le-

ülésre, de a faragás egyenetlensége csakhamar a felállásra kész-
teték.

Szemnek vannak azok készitve s nem használatra. Mert

ugyan kinek volna kedve a faragványokon nyugodni ki a járkálás

fáradalmait? Az ülések nem veszik figyelembe a kényelmet, a mit

a fáradt ember még a puszta földön is feltalál, s talál) inkább

büntető eszközül készültek? Egy kisebb áll ványon 'll pár czipö mu-

tatja be a siketnéma varga tanonczok ügyességét. Mennyit segített
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ezek elkészitésénél az ügyesebb varga mester keze, nincsen meg-

mondva. Egyébiránt felesleges is volna.

A szakember ugy sem hiszi el, hogy a kiállított munkák
15-16 éves gyermekek készítményei, már csak azért sem, mert

néhol - talán szántszándékkal - olyan durvább hibák vannak

applicálva, a mik mellett lehetetlen a finomabbat ugyanegy kéz

munkájának felismerni j a laikus közönség pedig ugy is édes ke-

veset ért hozzá.

A czipészek kiállitása mellett vannak a fa- és kőfaragók

munkái.
Csinos és izléses apróságok. Kőbe vésett levelek, mintázott

gyermekfej stb.

Melléjük sorakoznak a festők munkái. Ezek túlnyomóan ré-

gebbi művek s többnyire Abbé de l'Epée és Sicard abbé szemé-

lyét ábrázolják. Mindnyájának siketnéma volt a készitője s ha

egyik-másik nem is művészi alkotás, mindenesetre olyan ügyes

alkotás még is, a mi előtt lehetetlen meg nem hajolnunk.

Abbé dé l'Epée neve ismert az egész világon. A különféle
nemzetiségü látogatók legnagyobb része olvasott már valamit fe-

lőle, s meghajol az emberszeretet apostolának nagysága előtt.

A franczia megbecsüli nagy embereit s midőn elismeréssel
adóz az élőnek, kegyelettel őrzi a megholt emlékét.

Az 1791. nemzet gyűlés julius 29-én Abbé de J'Epée nevét

azok sorában rendelte emlittetni, a kik a humanismus terén legtöbb

érdemeket szereztek.*) Ez volt az első czikkelye azon törvénynek,
melylyel az általa alapitott intézett államinak jelentetelt ki.

Nevét maig is számtalan emlék őrzi s ugy szülőhelyén, va-

lamint az intézet udvarában is szobra díszlik.

Magában. az aránylag kicsiny kiállitási helyiségben számtalan
festmény és rajz ábrázolja őt, a mit többnyire volt növendékei

készítettek.

Mindezeket rendesen az intézet muzeumában s .egyuttal kép-

csarnokában őrzik, a többi neves siketnéma tanitók arczképeivel
egyetemben.

Különösen két nagyobb festmény vonja magára figyelmün-

ket. Egyik Abbé de l'Epée Solar gróffal, a kinek olyan meleg szó-

*) Le nom de l'abbé de I'Epée, premier fondateur de cet elablissément

sera placé au rang de tous les ciloyens qui ont Ie mieux merilé de l'humanilé

et de la palrie.
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szólója volt s a ki a nemrég magyal' fordításban megjelent: "a
siketnéma" czimű szindarab hőse. Másik ugyancsak az ő halálát

ábrázolja. A kiállítási helyiség másik felében két hasonló nagy-

ságu képen Sicard abbé áll egy csoport siketnéma között, ta-
nitva őket.

Ott vannak továbbá az intézett régebbi nevezetesebb növen-

dékeinek s később repetiteurjeinek arczképei is, (Massieu a ki

első repetiteurje volt az intézetnek stb.)

Itard orvosnak, a siketnémák egyik lelkes barátjának IS JU-

tott hely, a ki ép ugy megérdemli, hogy nevét tiszteletben tartsák.
Gondoskodott különben róla, hogy neve örökké fennmaradjon

az állal, hogy tetemes vagyont hagyott az intézetnek, hogy annak

kamataiból egy külön osztály tartassék fenn. (Mai napig is fenn
áll az az osztály). Alapitó levele szembeötlő helyen van felfüg-
gesztve, valamint a többi tetemes összegű alapító levél is.

Érdekes ezek közül kűlönösen egy, melyet Meunier Teréz

siketnéma, később repetiteur tett, a ki szarény fizetéséből 20000

frankot gazdálkodott meg s az egészet alapitványként hagyta

hátra, hogy annak kamataiból évente egy szegény sorsú siket-
néma leánykelengyéje vásároltasséle .he.

Közbe az intézet dicsérő oklevelei vannak felaggatva, miket
az egyes kiállitásokon nyert.

Míndezek igen ügyesen vannak elrendezve, ugy hogy daczára
annak, hogy a falakon üres tér nincs, túlhalmozottság egyáltalán

nem tapasztalható.

Mindeddig nagyon kevés az, a mi a szakembert lebilincseli.
De nézzük a szekrények belsejét. Ime itt vannak a szemlel-

tetési eszközök. Konyha, ebédlő, társalgo szeba, háló szoba és

fürdő szoba. Olyan alakban van ez készítve, mint a játékkeres-
kedésekben látható, Az egyik oldal hiányzik s a szemlélőnck ugy

kell képzelníe, mintha az ajtón már belépett volna.

Korántsem akarom azt állitani. hogy a szemléltetés ezeken

nem eszközölhető, de teljes szeiuléltetés, olyan a minőre a siket-

némának szüksége van, el nem képzelhető.

A kicsiny tárgyakon érintésnek még nyomu sem látszik,
használva tehát eddig még nem lehettek. Valószínű, hogy hasz-

nálva nem is igen lesznek, csak az üveg ajtó mögüls még való-
szinübb, hogy csak azért vannak kiállítva, hogy a laikus közönsóg

szemct gyönyörködtessék s talán még ápril hóban valamely játék-
kereskedő boltjában díszelegtek.
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Sokkal érdekesebb a másik szekrény, melyben a tan szer

muzeum tárgyai vannak elhelyezve (Specimens du Musée Sco-

laire).

Igen szép faragott a szekrény maga is s mint az intézet

növendékei nek (?) készítménye, bámulatra kelt. Magassága 2 méter

s párkányzata, valamint oldalainak előrésze dús faragványu.

A tanszer muzeumnak csak egy részét tartalmazza e szek-

rény s ezek. gyümölcsnemek-, madarak-, mindenféle szerszámok-,

eszközök- (kicsinyben) ásványok-, lepkék-, gummi-állatok- s végül

egy számológépből állanak.

Van egy halló készülékük is itt, a melylyel a még hallani

tudó siketnémák ezen képességének fokát határozzák meg. Külön

szekrény ben van ez a többi fülműszerro ls "fülgyógyászati clinika"

elnevezés alatt képezi a kiállilás kiegészítő részét. Csak névleg

tartozik ugyanis ez asiketnéma kiállitáshoz, a mennyiben magá-

ban az intézetben fillgyógyászat is van berendezve, malyben a

betegeket ingyen kezelik s a hét bizonyos napjain a közönségnek

állnak rendelkezésre. Az audiometre mellett van a hang erősitő

készülék. Egy méter hosszu kaucsuk cső, melynek egyik vége vé-

kony hegyes szaru ban végződik, másika pedig tölcsér alakulág
kitágul. A tölcsérbe mondott szavakat a nehezen hallók erősítve

hallják, ha a cső másik végét fülükbe dugják.

Ezt a műszert az intézet tényleg használja a még kissé halló

siketnémák tanitásánál s állitólag a hallás maradványa elég ahhoz,

hogy jóval szebb eredményt érjenek el vele, mint különben, ha

csak a látásra és tapintásra támaszkodnak.

(Folyt. köv.)CBA

K ü lf ö ld i s z e m le .PONMLKJIHGFEDCBA

S i7 c e tn ém á 7 c a e d d lo t to k p a d já n . Gyakran megtörténik. hogy
a siketnémák közül egyik vag")' másik összeütközésbe jön a tör-
vényekkel. Magamnak is már többször volt alkalmam tolmácsként
szerepelni, midőn siketnémák fölött láttak törvényt, az általuk
elkövetett bűntény azonban rendszerint nem volt sulyos. Hogy
siketnéma valamely főbenjáró bűnt kövessen el, az a ritkaságok
közé tartozik. Egy ilyen -rendkivüli eset fordult elő Francziaor-
szagban és a loireti törvényszék három napig tárgyalta ezen
gyilkossági esetet, melynek áldozata és elkövetöi siketnémák vol-
tak. A frariczia lapok a tárgyalás mcnctét lépésről-lépésre kö et-
ték. Nem lesz talán érdektelen olvasóirikra nézve sem, ha ezen
szomorú eset részleteivel megismertetjük.

..
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Vié H e n r ie t te . 30 éves, 4 éves kora óta siketnémá, 23 éves
korában férjhez ment a nálánál tizenöt évvel idősebb Savignat
siketnéma czipészhez. A házasság nem volt boldog, mely körül-
ményt a házasfelek közt létező nagy korkülönbség, a férj durva
és féltékeny természete, továbbá a gyakran beálló pénzzavar
okozta. Az asszony elhat.ározta, hogy férjét elteszi láb alól, és e
czélból ételébe nehány gyufaról foszfort tett, melynek azonban
nem volt hatása. 1888. junius 24-én a siketnéma pár Gienbe
költözött, hol jövedelmezöbb foglalatesságra reméltek szert tenni.
Mindjárt megérkezésük napján összeköttetésbe léptek Mathiu Hen-
rik siketnéma gyármunkással, ki a férj nek iskolatársa volt és
ennek kapcsán még két siketnéma munkással ismerkedtek meg.

Mathiu barátjának nejébe szerelmes lett, szabad idejét min-
díg nála töltötte és keresményének egy részét is neki adta át. Az
asszony őt akarta felhasználni czéljának elérésére és megigérte
neki, hogy nöül megy hozzá, ha megszabadítja férjétől. Ajánlotta
neki, hogy férjét itassa le és részeg állapotban dobja a Loire
folyóba, mely akkor megáradt. Mathiu követte a nő tanácsát.
Szilvester estéjén sorba látogatta vele il mulató helyeket, hol
éjfélig abszinttal itatta őt, és azután a folyó partjához vezette.
Itt azonban felébredt benne a lelkiismeret intő szava és gyilkos
szándékát nem merte végrehajtani, hanem a részeget egyszerű en
a parton hagyta. Itt nemsokára a csendőrök ráakadtak hazavezet-
ték és a nő segélye nélkül levetkőz tették és ágyba fektették. Alig
távoztak el a csendőrök, midőn az asszony Mathiu lakására ment
és elhívta őt, ez követte a nőt, daczára, hogy anyja minden áron
vissza akarta tartani. A házaspár lakására érve, a férfi valamely
eszközt kért, melylyel a részeget agyonüthesse. A nő egy fadara-
bot hozott, mely végén meg volt vasalva, de ez könnyünek tünt
fel. Ekkor a nő előhozta azon nehéz kődarabot, melyen a czipé-
szek a talpbőrt szokták kalapálni. Most mindketten a mélyen
alvó részeget a földre fektették és Mathiu a föntemlitett kődarab-
bal négy ütést mért az alvó fejére, melyek közül már a két első
a rögtöni halált okozta. A szörnyű tett elkövetése után a gonosz-
tevőknek első gondjuk volt a vérnyomokat eltávolitani. Megmos-
ták a holttestet, tiszta ruhába öltöztettéle és igy ágyba fektették,
ezután a gyilkos férfi eltávozott. Kis vártalva Savignat asszony
fölkölté szomszédjait és elmondta nekik, hogy férjét szerenesél-
lenség érte. A szornszédok rögtön orvosért küldtek, de ez már
csak a bekövetkezett halált konstatálhatta.

A vizsgáló biró előtt az asszony előbb ugy nyilatkozott,
hogy részeg férjével összeveszvén, őt egy darab fával fejbe vágta,
csak midőn a biró ezen állitás valószinűtlenségét feltüntette, val-
lotta be bűnét és megnevezte czinkostársát is. Ez eleinte mindent
tagadott, de szembesíttetvén a nővel, szintén bevallottajtettét.

A végtárgyalás alkalmával az orleansi siketnémák ' intézete
igazgatója szolgált tolmács gyanánt, ki következöképcn járt el:
Az elnök feltette a kérdéseket, ő pedig azokat a teremben lévő
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táblára irta és jelek által megmagyarázta a, vádlottaknak, kik fe-
leletüket szintén felirták. Ezen eljárás következtében a tárgyalás
menete rendkivül lassú volt.

A vádinditvány felolvasása után gyilkosságban való bűnré-
szeséggel vádolt Savignat asszony kihallgatása következett. Ez ki-
csiny termetü, barna, sovány, élénk .szernekkel biró nő, az egész
tárgyalás alatt folyton sir. Az elnök kérdéseire elmondja, hogy
férjét nem szerette, mert ez rosszul bánt vele, gyakran tettleg
bántalmazta. Az utolsó esLe is részegen jőve haza, késsel fenye-
gette őt, ekkor ő egy darab fával kétszer fejbeütötte, mitől férje
a földre terült ; miután egyedül nem fektethette le segítségül
hivta Mathiut, ki megölte férjét. Elnök azon kérdésére, hogy meg-
bánja-e tettét nemmel felel, mi a hallgatóság körében élénk moz-
gást idéz elő.

Következett ezután Mathiu kihallgatása. Ezen vádlott, kinek
már arcza is nagyon csekély fokú értelmet árúl el, előadja, hogy
a meggyilkolttal jó viszonyban volt és 'teltét csak azért követte
el, mert barátja nejét bántalmazta. Azt állit ja, hogy a nő neki
házasságot igért, mit azonban a nő tagad. Szembesittetvén egy-
mással mindkettő megmarad eredeti állítása mellett.

Ezután a tanuk kihallgatása következett. Ezek vallomása
leginkább a vádlottak előéletére vonatkozott. Valamennyien ked-
vezőleg nyilatkoznak mindkét vádlottról.

A bizonyítási eljárás után az államügyész terjesztette elő
terjedelmes vádbeszédét. Ebben Savignatasszonyról nagyon ked-
vezőtlenül nyilatkozik; nem látja igazoltnak a gyűlöletet, melylyel
az asszony férje iránt viseltetett és ennek folytán még kevésbbé
menthetőnek a nő tettét, mely érett megfontolás következménye
volt, marasztaló itéletet kér reá; Malhiunél tekintetbe veszi, hogy
értelmi foka nagyon csekély és igy felelősége nem oly sulyos,
tehát enyhébben büntetendő.

Az államügyész beszéde után a nő védője emelt szót. Mindenek-
előtt kárkoztatta az államügyész azon eljárását, hogy ezen sze-
rencsétlen nővel szemben nem volt a könyörúletnek vagy szána-
lomnak egy szava sem. Áttérve a búnügyre úgy nyilatkozik, hogy
ez olyan eset, melyet nemcsak jogi szempontból kell megítélni,
hogy ennél a biró nak, nemcsak kriminálistának, hanem bölcsész-
nek is kell lenni. Kifejtette, hogy a testi fogyatkozásnak, a lelki
és erkölcsi fogyatkozás a következménye, és ennélfogva a siket-
némák erkölcsi felelősége lényegesen kisebb, mint a hallóké. Az
esküdteknek kötelessége mérlegelni a felelőségre vonhatás fokát
és eszerint itélni. Bizik, hogy jelen esetben az itélet felmentő
lesz, mert egy tudatlan és felelősségre nem vonható egyént bün-
tetni nem lenne igazság. A két óra hosszat tartó védbeszéd mély
benyomást gyakorolt a hallgatókra,

Másodrendű vádlott védője szintén a felelőségre vonhatás
kérdését fejtegeti, mely védenczénél még sokkal kissehb fokú.
Kéri védencze felmentését.
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Az államügyész válasza és fl védők viszonválasza után az
esküdtek itéleíhozatalra visszavonultak Hosszabb tanácskozás után
kihirdették az esküdtek verdiktjét, mely vádlottakra kimondta fl

bűnöst. Mikor a tolmács ezt vádlottaknak megmagyarázza, a
férfi közönyös marad, a nő ellenben térdre borul, összekulcsolja
kezeit és nyöszörgő hangon kér kegyelmet. A törvényszék a
vádlott nőt tizenkét évi-, a férfit hat évi kényszermunkára
itélte.CBA A . S .PONMLKJIHGFEDCBA

T e r r a G y . Ab b é 1832-1889. t A siketnéma oktatás terén
Németország után kétségtelenül Olaszországban mutatkozík a leg-
nagyobb haladás. Az intézetek száma elegendő, amennyiben körül-
belől annyi siketnéma számára, a mennyi nálunk van, 35in lézet
létezik. Az intézetekben alkalmazott tanítási módszer és az elért
eredmény szintén nagyon figyelemre móltó és ezen utóbbi körül-
ménynek tudható be, hogy ujabb időben az olasz intézetek szá-
mos küldöldi szakférfi tanulmányezasi tárgyát képezik és hogy az
ott megfordultak tapasztalataik lcirásánal az el ismerés legmelegebb
hangján szélnak az olasz intézetekról.

Különösen nagy hatással voltak az olaszok a franczia siket-
néma oktatásügy fejlesztésére. Ez utóbbiak, mindnyájunk által
nagyon jól ismert okokból, nagy ellenzői voltak a hangbeszédnek.
Nemzeti hiuságuk nem engedte, hogy egy a németek által saját-
juknak vallott módszert alkalmazzanak. Később azonban, midőn
e módszer előnye fl frariczia fölött csaknem az egész földkerek-
ségen elismerte tett és igy it francziák álláspont juk feladására
kényszerítve leltek nem német, hanem olasz intézetekben tanul-
mányozták a hangbeszéd tanításának módszcrét.

A francziák módszerükkel nyiltan és hivatalosan a siket-
néma tanítók 1880. évi Mílánóban tartott nemzetközi kongreszusán
szakitottak. Ezen kongresszuson 167 résztvevő közül 57 tehát
körülbelől egy harmada frariczia volt, még pedig' legtöbben hiva-
vatalos küldetésben. (A többi nemzetiségük szerint igy oszlottak
fel: volt 87 olasz, 9 angol, 8 amerikai, 2 német, 1 svájczi, 1
belga, 1 svéd és 1 norvég.)

A m ilanói kongresszus jelzi tehát a hangbeszéd teljes és
föltétlen diadalát.

A m ilánói kongrcsszus elnöke Olaszország egyik legkiválóbb
szakférfia. a milánói siketnémák intézete igazgatója Tana abbé
volt, kinek ravatalát junius hó 10-én gyászolva állották körül.

Tarra Gy. 1832. április 25-én született Milánóban. Monzá-
ban elvégezvén a kollegiumot szemináriumba lépett. Leghőbb vá-
gya volt hittérittővé lenni; bejárni távoli viclékeket, vallásra és
szeretetre tanítani a vad népeket. Azonban a sors más müködési
tért jelölt ki számára. 1854-ben Taverna Pál gróf egy intézetet
nyitott szegény siketnémák számára ós Tana abbót kérte föl,

hogy vállalja el annak igazgatását, mit a fiatal pap a szerit ügy
érdekében meg is tett.

A jelnyelv tökéletes elsajátítása után kezelte meg a siket-
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némák tanitását. Csakhamar belátta azonban, hogy jelnyelv által
asiketnémák embertársaikkal nem nagyon érintkezhetnek és miután
a hangbeszéd módszeréről sokat hallott és olvasott, maga is meg-
próbálkozott ezen módszerrel. Rövid próba után a jel nyelvet tel-
jesen kizárta intézetéből éscsakis a hangbeszédre oktatta növen-
dékeit. Gyakorlati és irodalmi működése által hirneve csakhamar
annyira elterjedt, hogy mindenfelöl özönlöttek hozzá szakférfiak,
hogy módszcrét tanulmányozzák. A kik vele érintkezésbe jöttek
nagyon dicsérik nyájas, szeretetreméltó modorát és ritka jó szivét.

Temetésén szülővárosának lakói csaknem kivótel nélkül meg-
jelentek, végső tisztességét megadni azon férfinak, ki egész életén
keresztül csakis a közjótékonyság érdekében működött.CBA A .

V e g y e s k ö z le m é n y e k .PONMLKJIHGFEDCBA

É r te s i ié « a kolozsvári siketnéma intézetbe való fölvételról. 9200-

1889. t. sz. Hivatalosan értesíttetnek az érdekeltek, hogy a nagyméltóságu
vallas- és közok tatásügyi m. kir. Miniszterium és Kolozsvár sz. k ir. városa tör-
vényhatósága állal Kolozsvártt létesitett siketnéma intézetben a rendes iskolai
év 1889. évi szeptember 5-én veszi kezdetét. A növendékek felvétele szeptern-
bel' 1-től 5- éig tart Minthogy az intézetben két osztály lesz. a második osz-
tályba csak azok vétetnek föl, a kik Kolozsvártt vagy Váczon vagy más ha-
sonló intézetben az első osztályt már hevégezték , az első osztályba azonban
fölvétetik bármily siketnéma nö- vagy fl-növendék nemzetiség- és valláskü-
lönbség nélkül, ha a tanitásra alkalmas. A tanitásra alkalmas életkor 7-12
évig. Az intézetbe való fölvétel iránt a folyamodások Sz v a c sin a Géza városi
tanácsoshoz, mint a fclügyelö-hizottság elöadójnhoz intézendok és ott kaphztók
az orvosi bizonyitvany kiállitasahoz szűkséges rovatos ivek is. A fölvételi fo-
lyamodáshoz a növendék keresztlevele. a himlőoltási bizonyítvány és n szellemi
képességről és egészségi állapotról szóló orvosi bizonyítvány melléklendő. Aján-

latos, bogy a szülök növendékeiket személyesen is bemutassák, hogya Inni-
Lisra alkalmas voltukról a szaktanár meggyőződést szerezhesscn. Végül az ér-
dekeltek flgyelmébe ajánltatik, hogya felvételi fo lyamndasoknt f. évi szeptern-
her big mulhatatlanu! adják be és a növendékeket is hozzák be, mert a tanév
beúlta után és közben felvélel nem lesz. Hülye süketnémák az inlézetbe nem
vétetnek fel. Kol ozsvár sz. k ir. városa Tanácsának, 1889. évi julius 5 én tartott
üléseból. Szvacsina Géza s. k., városi tanácsos mint polgármester helyettes.

- S z é p i 1 ' á s i minták az elemi iskolák IV., V., VI. osztálya, továbbá alsó
foku ipar és kereskedelmi iskolák számára, magyarázatokknl ellátva, módszer-
tanilag rendezte Vaj d a Pál föv, polg. isk. tanár. Ára 15 kr. Ketlős füzet-é
(magyar és néiuet irás) 20 kr. Lampel Hóbert bizomanya. Kiváló figyelemmel
van az egészség követelrnényeire s ezért gondos utasilást ad az iránt, mi rnó-
don üljön a gyermek az irásnál, hogy testi szervezetése ne legyen semmiképen
hátranyos. Betűi tiszták, aranyosak s tetszetős alakuak. Az egyes lapok alatt
közölt megjegyzések nek a tanár nagyon jó , hasznát veszi s magára a tanulóra
nézve sincs kevesebb előnyük. Ez ir.isi minták a legjobbak azok között, a me-
lyek eddig a népiskolákban alkalmazást nyertele Ajánljuk kartársainknak be-
cses figyelmébe e füzeteket, fl melyekböl saját maguk is tetszetős irást tanul-
hatnak s a melyek magán tanulásra is képesitik azokat, kiknek .irása nem
eléggé szép és olvasható. .

- L e m o n d á s . Olgyay Júnosné sz. Olgyny Juliu, a vúczi intézetnek 10

éven á] volt női munka tanitónöje ezen állásaról lemondott. Nevezett urnö

ezen lemondása, reruéljűk, csak a v.icz! intézeu-a nézve leend veszteség s nem

e"'yszersmind a sikctnémákra nézve is, a kik hiszszük, bog) Kolozsvárt benne

l1~y;ln azon buzgó és lelkes >'l.(Í~zúlójubl. fogj,\k feltalálui, mint Vúczo n .•

, - N!I.lJI,lelkii !I.lupitl'líIl.IJ. 1301111;17. Sándor csanádi püspük 20000 f'rlot

hngyo múnyozott a temesvári 'siketnéma isk ol.inak. Ez által az iskola jövője
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kedvezöbbé alakul s reméljük továbbra nem lesz a népiskola türött mosloha
testvére, hanem saját lábára álland. Asiketnémák iskoláztatásának ügye napi-

renden van, csak Pozsony városa hallgat 20000 frtnyi vagyonával, mely par-

lagon hever még most is. Valóban vétek, hogy akkor, a midön 10 lelket ment-

hetnének meg ll. társadalomnak, a város közönyös marad. Bormáz püspök a

váczi intézetnek is 2000 frtot hagyományozott. .PONMLKJIHGFEDCBA
- T c w itz / c y F e r e n c e és Scherer István külföldi tanulmány utjokból

vissza érkeztek. Ez utóbbi társaságában Berinza János is meglátogatta a pá-

risi és németországi intézeteket saját költségén. A mily örömmel említettük,

hogy a magas kormány segélyezése a váczi intézet két tanerőjének tette lehe-

tövé a tapasztalat gyűjtést, olyan elismeréssel kell adóznunk Berinza János-

nak, ki magán szorgalmának gyümölcsét áldozta fel erre a czélra.

- - As ike tn é m á k c o n r J 1 ' e s s u s a P á r i s b a n , Nem csupán összejövetel volt

ez, hanem egyuttal abbé de I'Epée halálénak 100aclik évfordulója adott alkal-

mat arra, hogya siketnémák megemlékezzenek a nagyemberbarátról, a kinek

valóban igen sokat köszönhetnek. A föld majdnem minden részéből összetalál-

koztak ez alkalommal a már képezett siketnémák s nem lesz érdektelen olva-

sóinkra nézve sem, ha gyülésűkröl röviden megemlékezünk. B r i II Bernát a
»Taubstummen-Courir« szerkesztöje érdekesen irja le ezt lapjában s onnan

veszszük mi is át a következőket: A congressus julius hó 11., 12., 13., 16.

napjain este tartatott meg s elnökké Duzuseau siketnéma választatott meg

azonfelül minden képviselt ország részére alelnök választatott. M agyar siketné-

mái nk nem vettek részt a congressuson. De volt sok amerikai, franczia, belga,

osztrák, kevés ném et és török. A congressus tagjai nappal a kiállítást tekin-

tették meg, részben pedig, különősen a Párisban tartózkodók napi foglalkozá-

saikat végezték s épp ezért a gyűlések mindig este tartattak. Agyülésre kitü-

zött themák közül első nap a »siketnéma az emberi társaságban« kerüli meg-

beszélés alá. A gyűlés lefolyását olvasva, azon eredinényre jutottam, hogy

nemcsak a hallók, hanem a siketnémák között is vannak szónokok, a kik min-

denről beszélnek, csak a tárgyhoz nem. A hosszabb vita alatt a jelbeszéd volt

különösen kiemel ve, mint az egyedüli közlekedési eszköz siketnémák között, de

voltak többen a kik szükségesnek tartották, hogyasiketnéma ne egymás tár-

saságát keresse, ban em inkább a hallókét. a kiknek körében tanulhat is. Ez

burkolt védelme volt az élöszó használatának, a mit több szónok elitélt s e

mellett azon óhajának adott kifejezést, hogyasiketnémákat ne foszszák meg

a jelektől s még az iskolában is lehetöleg evvel tanítsák. Voltak "Később az
élőszónak még bátrabb védelmezői is, mid ön másnap a »siketnémák munkál-
kodása« került megbeszélés alá. E pontnal érdemes megemliteni azt, hogy

maguk a siketnémák hasznosnak találják az előkészítő iparoktatást s Ho d gs o n
amerikainak azon kijelentése, hogy az a legjobb nevelési rendszer, mely a lé-
lek mellett egyuttal a kezet is kirnüveli, élénk helyeslésre talált. Ugyancsak

egy amerikai Nu b o er nevü adott kifejezést azon véleményének, hogy éppen
az élöszó segiti elő a siketnémákat iparos foglalkozásaiknal. Sokkal kevésbé

volt ezen véleményben Titden szobrász, a ki arra akarta birni a congressust,

hogy foglaljon állást a maj landi siketnéma tanitói congressus azon határozata

ellen, mely a jelnyelv használatát a siketnémák tanitásánál kiküszöböli. A

congressus azonban nem érezte magát hivatottnak, hogy a siketnémák tanitói-

nak eljárását roszalja, vagy azokkal szemben állást foglaljon. Erdekes és eléggé

fontos volt azon tárgya a congressusnak, mely a siketnémák családi életével

foglalkozik. A legtöbb beszélő kiterjeszkedett arra is, hogy kit vegyen el a

siketnéma s azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy semmi hátránya sincs

annak, ha egymás közt házasodnak s nagyobb a valószinüség, hogy boldogok

lesznek, mintha a hallókkal házasodnak össze. A többi napokat Abbé de I'Epée
születéshelyének meglátogatásával töltötték el asiketnémák s bankeU.jükön,
melyen Hugot szenatus volt a tiszteletbeli elnök, többnyire Abbé de l'Epée
emléket dicsöitették s csak Brill Bernát szeníelt Heinicke emlékének nehány
elismerő szót. A congressus tagjai julius 20-án tértek vissza; de sokank özülök
még tovább is ott maradtak Párisban a ki.illitás megtekintése czéljából,

-mo

Nyomatott ·Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


