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Krenedits Ferencz
a váczi siketnéma intézet igazgató-tanára.

Nem pusztán a szokásnak kivánunkhödolni akkor, a

midőn az újonnan kinevezett igazgató személyévei foglalko-

zunk. Azon komoly szándék vezérel, hogy a multböl követ-

keztetest vonjunk a jövőre s mérlegeljük azt, hogy mit vár-

hatunk illetőleg mit várhatnak a mi védcnczeink, a halló
érzéküktöl megfosztottak, az ő ténykedésétől.

Az intézet igazgatói állásának betöltése sokáig elhuzö-

dott, de végtére is ez idő szerint a leghelyesebb megoldást

nyerte. Alkalmasabb egyén, olyan a ki ugy készültségével,
valamint tapasztalataival inkább megfelelt volna e fontos

állás követelményeinek, jelenleg nincs az országban.

Ezen igazgatói állás hazánkban a legfontosabb, mert

nemcsak magának az intézetnek kormányzása tartozik fel-

adatai közé, hanem intézése az egész ország siketnéma ügyé-

nek is. Ennekaz intézetnek az igazgatójálól kapja meg a magas

miniszterium a szakszerű felvilágositásokat s ennek az igaz-

gatónak kötelessége javaslatokat terjeszteni elő, melyek a

még csak csecsemő korát élő siketnéma oktatásnak a [övö-:

jét vannak hivatva megalapítani. Nem tartozik mostani tar-
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gyam keretébe vitatni azt, valjon helyes-e az, hogy mig

másutt több tagból álló bizottság határoz a szervezési és

tanitási ügyekben, addig a siketnéma tanítás terén csak egy

embertől kérdezik meg a véleményét, bármely tárgyban;

hagyom ezt akkorra, a midön elérkezettnek látom az idejét

a jelenlegi rendszer megváltoztatásának. Csak jelezni kiván-

tam azon tényt, hogy minö fontos állása van az országos

intézet igazgatójának a jelenben.

Krenedits Ferencz Váczon született 1829. január ho

6-án. Ugy az elemi iskolát, valamint a középiskolát is ugyanitt

végezte el s érettsegit tevén, a jogi pályára lépett s evégből

a budapesti egyetemre iratkozott be 1846-ban. Az első évet
itt elvégezve a győri jogakademiában folytatta tanulmányait

az 1847/48. tanévben s azokat be is fejezte. A 48-iki sza-

badságharczban mint 19 éves ifju vett részt, midön az emli-

tett év augusztus havában tüzérnek állt be. Rövid idö mulva

altiszt, majd ugyanazon évben hadnagy lett s mint Lukács

Dénes tüzérségi föigazgatö segédtiszíje jelentékeny állást fog-
lalt el.

Már ezen állásában alkalma nyilt a szervezés titkaiba

betekinteni s bizonyára itt fejlődött ki benne ez irányban

azon képesség, melynek élete folyamán olyan számos tanu-

jelét adta. A szabadságharcz leveretése után ö is, mint

annyi más, besoroztatott a rendes sorezredbe mint közlegény

és a Don Miguel ezredbe tétetett át Königratzbe, Előzőleg

megismerte a fogságot is Temesvárt, de már szeptember 1.

elutazott ezredéhez. A magyar fiunak nagy szerencséje volt,

hogy anémet nyelvet is értette s igy kevés ideig maradt

közlegény. Csakhamar káplár s 1850. január elsejével őrmes-

ter lett. Még több mint két évet töltött el katonáskodással

mig 1852. májusban szabadságoltatott s haza jött Váczra.

A katonaságlól 1854. deczember hóban véglegesen elbocsát-

tatott, miután az akkor követelt 500 frt rnegváltási dijat lefi-

zetle. Ugyan ezen időben asiketnéma intézethez kellett a 4 .

..
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tanerő s ö, hogy ez állást elnyerhesse, tanulmányozás czél-

jából bejárt az előadásokra s 1853. januárhó 20-án a 105.

sz. rendelettel ideiglesen alkalmaztatott mint segéd és

rajztanár. A fiatal, szorgalmas embernek kevés fáradságába

került a feljebb valók bizalmátkiérdemelni s miután ugyan-

ezen év ápril 10-én vizsgát tett volna, jul. 7-én 913. sz.

rendelettel állásában véglegesittetett. Alig négy évvel később

tehát már 1857. szept. 8-án 24607. szám alatt rendes tanárrá

neveztetett ki. Működésével sikerült kivivnia azt is, hogya

katonaságnál eltöltött 3 év és 10 hónapot Őfelsége 1870-

ben beszámittatni engedte a szolgálati évekbe.

Azon időben az intézetnél a heti tanórák száma csak

14-16 volt. Mi sem volt tehát természetesebb, minthogy

elég szabad idő állt mindenkinek rendelkezésre, hogy azt

magán- czéljaira felhasználhassa. Krenedits nem élt. vissza

ezzel a helyzettel. Nem ugy vette a szabad időt, hogy az

csak üdülésre szolgál, hanem, hogy azt munkával kell eltöl-

tenie. A munkálkodásra még az is ösztönözte, hogy állásával

bizony sovány fizetés járt s miután megnősült, ezzel az ösz-

szeggel vajmi szegényesen birt megélni. 1856-ban tehát,

midőn az elemi iskolákban a rajzolásra nagyobb súlyt fek-

tettek, ajánlkozott, hogy ezen teendőt ellátja s tényleg ugyan

ezen év október 17 -én városi rajztanárrá lett. Ez időpontban

kezdette el a városi ügyeket tanulmányozni s a társadalom
élénkítéséhez hozzá járulni. Erről későbben még megemlé-

kezünk. Az alkotmányos korszak bekövetkeztével a kegyes-

rendiek gymnasiumában vállalta el a rajztanitást, miután az

erre való képesitést megszerezte, s ottani működését 1868.

október 17-én meg is kezdette. Tanitványai között felemlít-

hetjük Spányi Bélát és Temple Jánost, kik ma hirneves fes-

tők, s kik közül az utóbbi maig is Kreneditsben tiszteli és

szereti első rajztanitóját.

Asiketnéma intézetnél óráinak elvégzésén kivül nem

igen volt teendője. Az intézet szabályzata értelmében csak

*

•..
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kötelességei voltak az egyeseknek, a melyek mellett a jogaik

teljesen eltörpültek. Valóban kár, hogy az ő szervező ké-

pességének már korábban nemjnyilt meg a tér. Akkor talán

nem most kezdenénk meg asiketnémák oklatás ügyének

szervezését s nem volnánk kénytelenek azt hangoztatni,

hogya külföfddel szemben mennyire hátramaradtunk.

- Elfoglaltsága mellett, a mely pedig idejének legnagyobb

részét igénybe vette, tudott még más téren is működni. A

váczi önkénytes tűzoltó egylet neki köszönheti létezését.

Minő fáradságába került neki ez, azt leirni nem szükséges,

megitélheti abból mindenki, hogya váczi egylet egyike ha-

zánk legkorábbi egyleteinek. Ennek az egylelnek egész az

utóbbi időkig tényleges, jelenleg tiszteletbeli főparancsnoka.

Az egylet azzal mutatta ki háláját, hogy az 1.889-ik évben

arcz képét elkészíttette az egylet részére, melynek leleplezési
ünnepélyén az egész város értelmigége egyhangulag elis-

merte érdemeit.

MorIin Jánosnak elhalálozásával, miután az intézetben

a gazdai állásra ö következett, temérdek más dolga mellett,

a növendékek élelmezési gondjai is vállaira nehezültek. Ezen

teendőt 1859. jul. 11-én kelt 20081. számú rendelettel tet-

ték kötelességévé. Valóban ernyedetlen szorgalom kellett

ahhoz, hogy ennyi foglalkozásnak megfelelhessen.

S ő becsülettel elvégezte mindezt. Innen fejthető meg

azután az is, hogyasiketnéma oktatás terén irodalmilag
nem müködött.

Az akkori idők viszonyai nem is igen voltak e tekintet-

ben kedvezők. Magában az intézetben sem volt meg az a,

viszony, mely a nevelés tekintetében nagyon üdvös eredmé-

nyeket tudott volna felmutatni. A ta ni tás tekintetében pedig

épen ezen időpont volt az, me lyben a régi mödszer kezdett

kikopni a divatból. Zsigmondovits Mihály alatt azonban na-

gyon nehezen tudott az új módszer lábrakap ni: Maga Zsig-

mondovits elismerte ugyan a néruet módszer elönyeit, de



- 37 -srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

azt még sem tartotta a magyar nyelv sajátságai tekintetében
. megfelelőnek.

Fekete Károly igazgatóvá létekor 1873-ban ő következett

számadónak. Teendői ezáltal semmit sem kevesbedtek s

daczára ennek még is többször tett kisérleteket ,a siketné-

mák érdekében, melyek azonban az igazgató mindenhatö-
ságán hajótörést szenvedtek.

Nemsokára ezután szervezték a' gondneki állást az in-

tézetnél. Ennek következtében teendői ítt megcsökkentek.
de mint szárnyaszegett madár .•e téren szervezöképességével

nem tett többé kisérletet.

Annál többször látjuk azonban nevét Vácz város egy-

leteinél emlegetve.

A tűzoltó egyletről már megemlékeztünk.

Ugyanakkor, a midőn teendöi annyira igénybe vették

idejét, szervezte a honvédegyletet, mely egylet buzgóságá-

nak köszönhetö az a disz es emlék, melya váczi csatákban

welesett honvédcink sírját ékesiti. Még ma is buzog azon,

hogy az emléket bekeritő vaskorláthoz a szükséges összeg

elöteremtessék, a mi neki sikerül ni is fog.

A város értelmisége az ő buzditására bizottsággá tö-

mörült, melynek czélja volt a szinészet pártolása és müked-

velőí előadások állal a társadalmi élet élénkitése. Mint a bi-

zottság elnöke egész addig, a mig a szinielöadások tartására

használt helyiséget életbiztonsági szempontból be nem zár-

ták, tevékenven működött. Nemcsak, hogy tekintélyes számu

kellékek szeréztettek be alatta, 'hanem még ma is rendelke-

zik a bizottság körülbelül 500 frt tőkével, mely gyümölcsö-

zőleg van elhelyezve.

Volt több izben választott városi képviselő s a váczi
uri Casino igazgatója.

. Fekete Károly halálával az igazgatói teendők ideiglene-

nes ellátásával lett megbízva.
Csak kevés időt töltött még el az intézet ügyeinek ve-
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zetésével, de ez idő alatt is már több üdvös intézkedés tör-

tént. A tanári testület támogatásával. mely támogatást nem

vette kicsinylőleg, megalapította a tanárgyakornokok képzését,

s a magas kormány sietett ezen javaslatot kedvezőleg elin-

tézni, Ez intézkedésnek köszönhetjük, hogy ma már beszél-
.hetünk taneröképzésröl, s hogy a leendő siketnéma tanitök
jóakaró útbaigazításban részesülnek.

Felismerve a rajzolás fontosságát az intézetnél, az

eddig hallgatólag beszüntetett rajztanári állás mielöbhi be-

töltését javasolta. Érvei megdöntöttek a boldogult igazgató

alatti hallgatólagos beleegyezést s az idei tanévben már kép-

zett rajztanártói nyernek növendékeink oktatást.

A nöi munka tanitónöi állás lemondás folytán megüre-
sedvén. odahatott, hogy ezen állás teendöi meghatároztás-
sanak, s az eddigi gyakorlat helyett, mely szerint a tanítönö
nem volt egyéb, mint óra adó, az állás olykép szerveztetett,

hogya tanitönö egyuttal a leányok anyja s nevelönöje legyen.

Feleslegessé valvan ilyen hatáskör mellett a felügyelőnői és .

ápolönöi állás, ez röviddel ezelőtt be is szüntettetett.
VisszapiIIantva most már Krenedits mult jára, tekintetbe

véve azt, hogy szervező erejével hányegyletnek adta meg
létesülését, mindenesetre bizalommal nézhetünk az ö mükö-

dése elé most is, mikor olyan tágas hatásköre van s mikor

még nagy részben munkálatlan talajon működhet. Nemcsak

a vácziintézetnek volt szüksége hasonló szervezöre, de szük-
sége volt a magyarországi siketnéma ügynek is. Minő szeren-

csével fogja megoldani e tekintetben feladatát az a jövö titka,

arról ma még beszélni korán volna, de egyet már mais állit-

hatunk s ez az, hogy nem fog tartozni azok közé a névnél-

küli igazgatók közé, a kiknek semmi egyéb érdemük nincs

csak az, hogy a véletlen által mások fölé helyeztettek.

Ma még nagyon sok kérdés vár megoldásra. 1).tanerő-

képzés egyelőre megoldatott, de hátra van még a tanköny-

vek, az egységes módszer, asiketnémák oktatásának ' álta-
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Jánositása stb. Mind olyanok ezek, a mik kevésbé türik a

halasztást. Ez utóbbi az különösen, a mit egységes mödon
kellend szervezni. Magukra hagvatnak-é az iskolák, vagy

segélyeztetnek? Jö tanácscsal vagy anyagilag? Bármelyiket

válaszsza is, bármely irányban tegyen is javaslatot, remél-
I

jük, hogy jö csillagzata itt sem fogja cserben hagyni, a mit

a mi siketnémáink érdekében szivböl kivánunk is.

A .szemléleti oktatásnál követendő eljárás s a szem-

léltető eszközök használata.

(Folytatás. )

A nyelvezetre nézve pedig fődolog, hogy sohasem tévesszük
szem elől az anyai iskola nyujtotta mintakép et s hogy ennélfogva

oly egyszerű legyen nyelvezefűnk, amilyen körülbelül a halló kis
gyermeké, tehát e tekintetben is az életnek s ne az iskolának
tanitsunk. Ebből ismét az következik, hogy ki kell keresnünk --
főkép az alapvető szemléleti oktatásnál - egy-egy csoport hasonló
fogalomnak s hasonló alakú mondásnak a tervszerű egymás-
mellé állitását, mert ez a szemléleti anyagnak a nyelvalakok sze-
rinti rendezésére vezetne, ami pedig nem természetes, mig a nyelv-
alak gyakorlatoknál, melyek ha más órában vétetnek is, de az
előbbi szemléleti leczkén kezeitekhez fűződnek, avagy isméUéseknél
ezt a sorrendet lehet, sőt kell követnünk.

Valamint egyéb sablon, úgy anyelvbeli sablonszerűség sem
felel meg a gyermeki természetnek, miért is oda kell hatnunk,
hogya beszéd a gyermek gondolatainak közvetlen kifejezőjévé
váljék és semmi olyasnak a begyakorlására ne pazaroljuk az időt,
amelynek tartalmát akár a szemlélet, akár az emlékezetre alapí-
tott közvetett szemlélet (képzelet) által, akár az alkalomszerűen
kinálkozó megértetés utján fel nem fogtak növendékeink.

Mihelyt a gyermek az ő szó- és alakkészletében ingadozva
keres, és lépten nyomon botlik, ahogyan mi teszünk, ha magun-
kat oly nyelven akarjuk kifejezni, melyet nyelvtanból tanultunk,
akkor már csak erőtetve fog beszélni s ebben a mi egész műkö-
désünk sikerét koczkáztató veszedelem rejlik. Ellenben csak úgy
tanulja meg a siketnéma a hangzó nyelvet, ha azt örömmel alkal r:

mazza s megszerzett szó salakkészletéhez képest már kezdetben
szives örömest fejezi ki magát előszóval ; pl. ha az előtte jól ismert
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kutyát, avagy egyéb háziállatot meglátja, vagy egy virágzó fát s a

pompázó mezőt megpillanthatja s ilyenkor szabadon, habár nem

egészen hibátlanul is, de önkéntelen örömmel nyilatkozik ezekről,

akkor elmondhatjuk, hogy eltaláltuk a szemléleti oktatás igazi

módját. Ilyen eredményt hogy elérhessünk, nem szabad hossza-

dalmasaknak, tehát a gyermekre nézve unalmasaknak lennünk, sót

inkább kell, hogya gyermeki sziv minden hurját megpenditsük,

a szomorúság érzetét éppen úgy, mint az öröm érzetét, agyülölet

érzetét, mint a rokonszenvét s a többi.
Továbbá gondoskodnunk kell arról, hogy a siketnémát kör-

nyező lehetőleg minden tárgy jelenség és személy beszédre kész-
tesse; igy pl. a növények természete, egyes tagszervei, szine, termő-
helye, haszna s kára, vagy pl. a kocsiba befogott avagy egy hátas
ló, melyet lovagja délczegen ül meg s villám gyorsasággal vágtat,
ugrik, rúg, s igy tovább, felkelti érdeklődését és kifejezési ösztö-
nét szólásra birja (készteti.) kevésbé érdekli, sőt hidegen hagyná,
de nem is lehet asiketnémák oktatásának czélja, hogy a sejttu-
dománynyal s a növényzet tudományos rendszerévei, vagy annak a
meghatározásával foglalkoztassuk, hogy a ló vajjon az egy-, két-,
vagy többpatások rendjébe tartozik-e s más effélék.

Nagyon megszivlelendő tapasztalati tény, hogy ha .a siket-
néma magát valamely neki érdekes jelenség felett örömmel, de
alakilag hibásan fejezi ki s a tanitó, csakhogy elháritsa az alaki
hibát, a végtelenig ismételteti vele annak hibátlan kifejezését, ez
által kifejezési ösztönét nemhogy működtetnők, hanem egyenesen
elnyomjuk s megfoszt juk azon naiv örömtől, amelyet neki a be-
szélés egyátalán szerez.

Igaz, hogy nem szabad őket hibás beszédre szokni hagynunk,
de mindenek előtt szükséges, hogy egyátalán a csevegésre alkalmat
adjunk, mert ha minden esetben sokáig faggat juk őket javitásaink-
kal, akkor óvakodni fognak mintegy önkéntelenül megszólaini előt- .
tünk - szóval - csaknem mondhatnók, némák maradnak.

Vajjon nem vagyunk-e az idegen ajkú" iránt elnézéssel?
Mennyivel több elnézéssel kell viseltetnünk a szegény siket-

néma iránt? '
Továbbá, már mint említve volt, elmulaszthatlan kötelessé-

günk, minden a gyermekek szemlélet- sismeretkörébe tartózható
jelenséget, mely annak szóbeli kifejezését legvilágosabban s leg-
élénkebben önként megmagyarázza, s melyennélfogva minden
egyéb érzékeltetést, körülirást, összehasonlítást s megértetést fölös-
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legessé tesz, a gyermekek nyelvbőségének bövítése s beszédkész-

ségének fejlesztésére lelkiismeretesen felhasználni, tehát minden
erre kinálkozó alkalmat kizsákmányol ni. A földre esett kréta, mely
eltörik, egy vendég látogatása, az időjárás változása, a nyit vu
felejtett ajtó, repedés valamelyik; gyermek ruháján, a vérző orr, a
megvágott ujj, valamelyik növendék esetleges figyelmetlensége,
mind oly a kifejezésre mintegy önként kinálkozó jelenségek, me-

lyeket szavakba öltöztetni - mivel nemcsak közvetlen szemlél-
hetők, de mivel azok tárgyát máris ismerik a gyermekek, az egész
képz~s folyamán elengedhetlen teendő gyanánt kell tekintenünk. És
ily esetben ne sajnáljuk az ily utbaigazitásokra szánandó csekély időt,
amelyet az óratervben kitüzött tárgyunktól elveszünk; mert annál
akadálytalanabbul folyhatik a rákövetkező osztály tanitása, men-
tül több ily minden napi jelenség kifejezését tudják a gyermekek.
Ezen kivül még az az előnyös oldala van ennek, hogy változa-
tossá teszi a tanitást s a tanulni valók gyakori változtatása kö-
vetkeztében a figyelem is ébren tartható.

Ami a szemléleti oktatásuál alkalmazandógfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n a la ko t illeti,
erre nézve ezek volnának megjegyzendők.

Az épérzéküek oktatásában tulnyomólag a kérdező (forma
heuristica) tanalak alkalmazható, mert az épérzékű kész nyelvvel
jön iskolába és szemléleteit, képzeteit s fogalmait az alkalmas kér- .
dések segélyével csak rendezni kell.

Asiketnémák oktatásának azonban különleges fokozatain
(értve az 1. 2. 3. 4. tanéveket) két okból nem szerepelhet a kér-
dező tanalak oly mérvben, mint a népiskolában; először, mert a
hangzó nyelvnek még csak elemeit sem hozza a siketnéma-ujoncz
az intézetbe, tehát nincs nyelvanyaga, amelyhez az iskolai tani-
tást fűzhetnők s igy valójában n in c s m it ké r d e zn ü n k a s ike t-n ém á -

tó l ; másodszor pedig, a kizá r ó la g o s ké r d e ske d é s , mint tapasztalta-
tott éppen ká tr á n yo s a s ike tn ém a g ye r m e k b e s zé d b e li ö n fe vé ke n ys é -

g é n e k fe j lő d é s é r e , mert tudjuk ugyanis, hogy a kérdés a felelet nyelva-
nyagát már legtöbb esetben magában foglalja és csak a kezdő szónak
megfelelő uj szót kell beillesztenie a megkivántató szórendbe állított
kérdésbe s kész a felelet; már pedig ez tagadhatlanul gépiességre
vezet, gépiesség pedig éppen a siket néma beszédtanulásában való
haladásának leghatalmasabb ellensége.. mely mindenkor elnyomja
a gondolkodó tehetség önállóságát, s öntevékenységét.

Következéskép. - jóllehet itt sem szabad szélsőségbe esnünk,
.- a siketnémák szemléleti oktatásának tanalakja csaknemIHGFEDCBAtú l -

..
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nyom ólag agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkö zlö ( fo r m a a c r o a m a tika ,) valahányszor uj ismeret
átadásáról van szó, de oly formán, hogy a tanitó közlését rögtön
kövessék kérdései s tulajdonképen a kétféle tanalak egymásba
olvadván, a kezelés a ta n itó á l ta l i r á n yito t t s ve ze te t t s za b a d b e s zé l-

g e té s s é váljék. Egy a siketnéma gyermek által önállóan összeálli-
tott mondatocska becsesebb nálunk, - mint 10, kérdésekkel kicsi-
kart felelet. Sohasem hagyjuk a gyermekeket - kivéve ha egyes
dolgok puszta megnevezéséről van szó - töredékes szavakban
felelni, amit csak restségből tesznek, hanem mindenkor teljes mon-
datba foglalt feleletek et kivánjunk tőlök.

Nem különben gyakori alkalmazásban részesülhet nálunk a
rámutató (deicticus) tanalak, amennyiben tényleg a tárgy megmu-
tatásával irányozzuk arra a gyermekek figyelmét.

Legszebb jutalmát fáradságunknak abban lelhetjük, ha növén-
dékeink (a 3 4. tanévben) tudvágya az általuk hozzánk intézett
kérdésekben nyilatkozik.

Amint az előbbi (12. §.-ban) jelzett s a második tanévre
szánt tananyag végére járunk, nemcsak hogy időszerü, de részben
ismétlés okából, részben egyes fontosabb szemléleti tárgyak rész-
letesb megbeszélése szempontjából, végre pedig mivel az idáig
gyüjtött ismeretanyaghoz mérten már most kell iparkodnunk a
későbbi felső fokon külön vezetendő fogalmazási gyakorlatok alap-
ját megvetni, áttérhetünk egyes, már a szemléleti oktatás utján a
gyermekek előtt ismeretes tárgyak részletező le ír á s á r a . A le ir á s

elnevezést azonban nem kell félreérteni. Egész kimeritő leirások-
ról e fokon még úgy sem lehet szó, hanem a leirásra felvett
tárgynak okvetlenül a legszembetünöbb s legfontosabb jegyeit
(tulajdonságait,) melyek által más tárgyaktóI jól megkülönböztet-
hetők, kell kiemelnünk. E kis leirások úgy keletkezhetnek, hogy
a közvetlen szeniléletre alapítva a tanitó, részben kérdései vel ve-
zetve a növendékeket, részben az önálló beszélgetésre nekik alkal-
mat adva, hogy mondatocskákat állittat össze e g y-e g g ism e r t tá r g y-

r ó l , melyek a gyermekekre nézve gyakorlati értékűek.

A megbeszélés után. az egészet azután irásba foglaltat ja. Már
t. i. a megbeszélés közben - mindig emez alapelv fenntartásá-
val: előbb beszélni, azután irni, - felirja a tanitó az iskolatáb-
lára az egyes mondatok fontosabb s esetleg még elő nem fordult
kitételeit. Ezután ujra elülröl kezdve a már egyszer szavakba fog-
lalt leírást mondatonkint irásba foglaltatja, mi közben a tanitó

meg egy e czélra használandó füzetbe leirja, hogy órán kivül
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abból részben megtanulhassák, részben maguknak is leirhassák a
gyermekek.

Ezen füzetke aztán nem csak a fogalmazvány ok első anya-
gát fogja képezni, hanem egyszersmindgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo lva só kö n yve c ské ü l is fog
szolgálni j jóllehet, mint tudjuk, a tulajdonképen olvasási oktatás
önálló tárgyként a harmadik tanévben lép fel, de amennyiben e
le ír á s o k egy-egy tárgy részletesb ismertetését czélozzák, tehát kisebb
terjedelmü leiró olvasmányokként is tekinthetők egyszersmind.

E czikkely keretébe tartozik annak a megállapitása is, vaj-
jon a szemléleti oktatás imént leirt kezelése mellett mi módon
jut a beszéd nyelvtani (alaki-grammatikai) része az őt megillető
jogaihoz, te h á t m i m ó d o n ve ze te n d ő k a n ye lva la k-g ya ko r la to k.

Miután mi is az e kle t íku so k minden egyoldaluságtól ment
álláspontjára helyezkedünk, a nyelv alaki részét annak tartalmi
része mellé rendelve, mindkettőt hasonmérvű kezelésben kell, hogy
részesitsük.

Előzőleg tekintsük az épérzéküek idegen nyelvekbeli oktatását.
Középiskolai ifjuságunk különféle idegen nyelvekre tanittatik

s ezek közől - eltekintve annak tudományos értékét, a latin
nyelvre az óraszám legtekintélyesebb része fordittatik.

Mig a németországi 9 éves tanfolyamu gymnáziumokban
átlag minden osztályban 9 óra, a hazai 8 éves tanfolyamú gym-
náziumokban hetenkénti 8 óra fordittatik a latin nyelvre, ami
aránylag véve egyre megy. Ugyanennyi idő vehető fel már most
a házi-gyakorlatok, tanulás és szók kiírására. E szerint a gymna-
zista legalább ugyanannyi - ha nem több - időt fordít magára
a latin nyelvre, mint amennyit a siketnémák tanítói a nyelvok-
tatásra átalában felvehetnek, nem is. számitva az utóbbiak műkö-
dését sokoldalulag akadályozó körülményeket, melyek pedig nagyon
határozó befolyással vannak az eredmény mivoltára.

Már most az a kérdés koczkáztatható, hogy vajjon megta-
nulnak-e a gymnazisták latinul beszélni?

Erre az egyedüli felelet csak tagadó lehet - tapasztalatok
után indulva. Sőt - állithatjuk - legtöbbnél maga a forditás is
a grammaflkával és szóttárral való folytonos küzdelemből áll.

A gymnáziumok nem is azt czélozzák, hogy tanulóikat az
illető idegen nyelv folyékony élőszóbeli használatára, hanem hogy
annak irodalmi kezelésére képesitsék és tanulóiknak széles alapú
irodalmi műveltséget szerezzenek. Ez tehát tudományos huma-
nisztikus czél.

•..
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A siketnéma intézetek feladata azonban kizárólag gyakor-

lati, mert főképen abban rejlik, hogy növendékeiket a nyelv köz-

napi használatába vezessék be.

Szem előtt tartva eme tapasztalati igazságot, kérdem, lehet-e

a gymnaziumi tanulók idegen nyelv tanulásmódja, mely kizárólag

az alakra van alapitva, irányadó asiketnémák nyelvoktatásában-P
Hogyan érhető el tehát a : mi gyakorlati czélunk, részben

megmutattuk már az épérzékű kisded beszéd tanulási módjának

leirásában, részben pedig az épérzékűnek a gyakorlat útján való

idegen-nyelvtanulási módjában találhátunk utánozható természe-

tes mintaképet.

Amint láttuk, sem az első esetben nem képezte azgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa la k a

kiinduló pontot, és ha vizsgáljuk a gyakorlat útján való idegen

- nyelvtanulási módot, kitűnik, hogy itt sem az a la k képezte a

kiinduló pontot s alapot, amelyre az fektettetett.

Utóbbi esetben is a tartalommal együtt adatik az alak és

nem elkülönitve -- a növendéknek s mindkettő egy egymástól

elválaszthatlan egészet képez; azért beszél az az egyén folyéko-

nyabban s hibátlanabbúl egy idegen nyelvet, aki az illető nem-

zetbeliek vagy legalább az illető nyelvet már folyékonyan hasz-

náló egyénekkeli folytonos :~s gyakori érintkezés adta gyakorlat

útján, mint az, aki nyelvtani szabályok segélyével tanulta meg s

akinek vezetői a nyelvtan és szótár voltak.

Járjunk el mi is e szerint. Adjuk a gyermeknek az alakot

a tartalommal egyszerre, ahogy azt az életben tapasztalhatjuk s

igy űzzük az. igazi grammatikai tanitást.

A nyelvalak-gyakorlatok tehát oly mértékben és egymás-

utánban fűződnek a szeniléleti s nyelvanyaghoz, amint ennek

vagy amannak az alaki résznek gyakorlására amaz alkalmat nyújt

- - te kin te t n é lkü l a z a n ya g r é s zle te zé sb e n .fe lá l l i to t t , s o r r e n d r e ; és

megjegyzendő, hogy a 2. iskolai év nyelvalak-gyakorlatai a szem-

léleti s nyelvanyaggal még nem léphetnek fel egyszerre, mert

csak akkor rendezhetünk egyátalán valamiféle ismeretanyagot

alakilág is egyszersmind, ha annak már tudatában vannak siket-

néma-növendékeink, valaminthogy ezeknek annyira össze kell

olvadniok a tartalmi részszel, s inkább lehetőleg alkalomszerűen

közbeszóratniok, hogy ebbeli szándékunkat ne is sejlsék növen- l

dékeink, nehogy olyformán unassuk meg velök mi is a nyelvta-

nulást, amint ez a középiskolai tanulóknál történik a kizárólagos

grammatikai formák folytonos emlézése következtében.
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• Hogy annak idején (az 5. tanévtől kezdve) mi sem nélkü-
lözhetjük a nyelv szerkezetébe való betekintést, hogy tudatosan
használhassák, alkalmazhassák majdan növendékeink a nyelvala-
kokat, az tagadhatatlan és természetes.

A szemléleti oktatás befejeztével teljesen meg lehetünk azon-
ban elégedve, ha beszédközben - mint az épérzékű a nyelvérzé-
kére -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s ike tn ém a a s em lé ke ze té r e tá m a s zko d va o lya n n ye lvké s z-

le t te l b ir , a m e ly r á n é zve n em c sa k le g s zü ks é g e s e b b kö zlé s é t a z ö

ko r n q e s e té o e i , d e e g ys ze r sm in d e s e t le g e s h iá n yo s tá r g yism e r e té n e k

va g y a la ki h ib á já n a k kiig a zi tá s á t le h e tö vé te s zi .

Hogy már most emez eredmény még nem felel meg annak
az elemi nyelvnek mennyiség és minőség tekintetében, amelyet
az épérzékű már az elemi iskolába visz magával, az bizonyos.
Ez azonban ne bátortalanitson el bennünket. Eredményünk meg-
itélésében még mindig azzal vigasztalhat juk magunkat, sőt némi
mentségünkül is szolgálhat, hogy végre is a természetet pótolni
hatalmunkban mégsem állhat, s hogy az épérzékű legalább is
húszszorannyi gyakorlásban részesülhet, mint a mennyiben a mi
siketnémánk.

Ha az imént jelzett eredményt elérnünk sikerült, akkor a
későbbi oktatás útját, mely már túlnyomólag a közvetett belszem-
léletre (s emlékezetre) támaszkodva, legtöbb esetben a kizáróla-
gos élőszóban nyújtatik növendékeinknek, eléggé egyengettük.
Amennyiben tehát, mint már az előbbi §-ban is említettük, a
később (5. tanévtől kezdve) különválva kezelendő tantárgyakra
kellőleg előkészitettük a szemléleti oktatásban a növendékeket,
valójában a G r a s sm a n n szellemében felfogott tö r zs o lc ta tá s t végez-
tünk, melyből a tanitás minden ága fakad.IHGFEDCBA

1 4 . §. A szemleleti oktatásnal h a s z n á lh a tó ; t a n e s z k ö z ö k .

a ) M in tá za to k, a n ya g g yü jtem é n ye k s e g yé b s s em lé le i i e s zkö zö k.

H e s te r m a n n (Technologisch-naturwissenschaftliche Lehr-
mittel, Hamburg bei Chr. Vetter) kézműipari s temészetrajzi tan-
eszköz-gyűjtemény :

1. Len, kender. 2. Gyapot. 3. Selyem. 4. Bőr. 5. Papiros
6. Üveg. 7. Világitási és fűtőeszközök. 8. Kelmefestés. 9. Vas .•

Tp . E s c h e r n é l (Sonnenbergben) kerti s külső gazdasági
eszközök mintázatai, kemény papirosból. (papir maché.)
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Kitömött állatok. Színtábla. Naptár. Állatok mintázatai.

Szerszámok kicsinyítve. Fűszer- s maggyüjtemény. Falióra.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Szem lé l te tö ké p e k.

A vallás és közoktatási m. kir. Ministerium által kiadott
szemléltető képek, amelyek segélyével az időnkint szerzett egyes
szemléleteket, összefüggő szemlélet- és képzetcsoportokká tömörít-
hetjük, azaz közös név alá foglaljuk, melynélfogva ismétIéséknél
igen jó szolgálatot tesznek.

Leu tem a n n , Leipzig bei Heitmann. A Leutemann-féle képek,
amennyiben csak egy tárgyat mutatnak fel s annak fejlődési
mozzanatait s felhasználási módjait is feltüntetik, új szemlélet
szereztetésénél egyike a legalkalmasabbaknak.

F r a n ke , időmutató-tábla (Schleswigben a szerzőnél). Sö d e r ,

két színezett idömutató-tábla (Bécs, bei Pichlers Wwe und Sohn).
,Der Anschauungsunterricht in Bildern" Leipzig bei Freytag.
,Bilder für den Anschauungsunterricht" Danzig bei A. W.

Kafemann.
4 Bilder: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ugyanott.
Vergl. Sc h n e id e r Materialien zur Erteilung des Anschauungs-

unterrichtes. Ugyanott.
Bo h n y, Neues Bilderbuch (bei Schreiber in Esslingen).
H ö lze l ' s Wandbilder für den Anschauungs- und Sprachun-

terricht: 1. Frühling, 2. Sommer, 3. Herbst, 4. Winter ; (Wien
bei E. Hölzel.)

Lehm a n n , (Zoologischer Atlas = ÁUatképgyüjtemény, ge-
zeichnet von Leutemann; Schmidt und Specht; Leipzig bei
Heitmann.

P fe iffe r . Gotha bei Perthes.
Sc h r e ib e r (1. 300 Abbildungen verschiedener belehrender

Gegeastande. II. Gift- und Kulturpflanzen. Ill. Naturgemiilde der
ganzen Welt, Esslingen bei Schreiber.)

Sc h u lz (Wandbilder: 1. Verkehr, 2. Bauernhof, 3. Wald, 4.
Meer. Hamburg).

Se h u ltm a e h e r und Cüppers. In Bonn bei Henry.
Sc ln o e ie e r ie c h e « Bilderwerk, Bern bei J. Antenen.
Sth a l . (Wiesbaden bei W. Roth).
Str e ie h und G e r s te n b e r g Arbeitsstátten und Werkzeuge der

Wichtigsten Handwerker ; Esslingen bei Schreiber.
Str e ie h und M eh l, die Jahreszeiten, in Esslingen bei Schreiber.
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Str ü b in g , Berlin bei Winckelmann und Söhne. Ehhez kézi-
könyv e czim alatt:

Str ü b in g , Sprachstoff zu den Bildern für den Auschauungs-
und Sprachunterricht. Ugyanott.

Wilke . Bildertafeln für den Ansehuntrcht,
L . H e in em a n n , gezeichnet von A. To lle r ; Braunschweig bei

F. Wreden.
Kizárólag siketnémák intézetei számára: H iU Bildersammlung

fűr Taubstumme; Leipzig bei Merseburger 25 Tafeln; és Rö s s le r

Zwei Bilderbogen, bei Rackhorst in Osnabrück.IHGFEDCBA

T a n e r 6 k é p z é s a p á r is i s ik e tn é m á k - in t é z e t é b e n .

A lefolyt párisi világkiállítás az egész művelt világ figyel-
mét a franczia köztársaság felé irányitotta. A föld minden sar-
kából seregesen tódultak az emberek a franczia metropolis felé,
megbámulandó ott az ipar, művészet és tudomány felhalmozott
kincseit. De ha lapozgatunk kissé az emberiség történetében, azt
találjuk, hogy Francziaország mindig fontos tényező volt a nem-
zetek sorában, hogy mindig elöljárt, hol a szellem uralkodott.
Hiszen a kiállitással magával is a "szabadság, egyenlőség és test-
vériség" igaz, hogy vérben felkelt napjának századik évfordulóját
ünneplik meg.

Ha különleges szakoktatásunk szempontjából fordulunk a
francziák felé, azt találjuk, hogy e téren szintén kiváltak. Nem
szólva oly férfiakról, mint Dechamps. Pereire, kik azon korban
éltek, midőn a siketnémák oktatásával szórványosan fog-
lalkoztak, csak egy nevet akarok emliteni, melynek viselője leg-
többet tett a siketnéma oktatás általánositására és ez Abbé de -
l'Epée neve. - Hogy utódai az általa alapitott módszer szerint
tanitottak és azt igyekeztek fejleszteni,' nagyon természetesnek
találhat juk. De hogy később sem akarták azt egy jobbal, egy
czélravezetőbbel felcserélni, annak a kegyeleten kivül más oka is
volt. Egy évszázadig tartott a vita, a harcz, mely mindkét részről
nagy kitartással viseltetett, mignem a franczik, mint azt más
helyen emlitém (lásd a .Kalauz" ez évi 1. számát Tarra Gy. élet-
rajza) engedtek. Ezen esemény a franczia siketnéma oktatásra
rendkivül nagy befolyással volt, annyival is inkább, mivel az.on
férfiak, kik a régi módszer alapján tanitottak és magukat az alúl

emanczipálni nem tudták, avagy nem akarták, kénytelenek voltak

• ..
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félrevonulni, átadva helyeiket egy fiatalabb tetterős nemzedéknek
és igygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z u j id ő kke l u j em b e r e k is jö t te k.

A franczia intézetek közül a vezérszerep természetesen a
párisi nemzeti intézeté (institution nationale). Erről akarunk,
egyet-mást elmondani. A párisi intézet, mint a frariczia jótékony
intézetek egyáltalában a belügyministerium fenhatósága (alá tar-
tartozik. A jelentések, tantervek és egyáltalában mindenféle
nyomtatványok ezen ministerium nevében adatnak ki és mind-
egyik homlokán olvashatók e szavak: Ministere de l'interieur.

A belügyminister határozza meg a tantervet, ő rendelkezik
a tanerők képesitése és alkalmazása felől. A párisi intézetben
megállapitott tantervről 'külön czikkben szándékozván megemlé-
kezni, ezuttal csak a tanerőképzésről akarok szólni.

A párisi intézetben a tanároknak öt katagoriája van u. m.
Ill. II. és 1. fokú repetiteurök (mely szó kevesebbet fejez ugyan
ki, de megfelel a mi "gyakornok"-unk fogalmának) továbbá
segédtanárok és végül rendes tanárok. Egyik fokozatból egy fel-
sőbbe csakis sikeresen kiállott vizsgálat után ministeri rendelettel
léphet bárki, de minden fokozatban legalább egy - a segédta-
náriban pedig két évet kell töltenie. A vizsgálatnál, mely irásbeli,
szóbeli és gyakorlati, a szakképzettség mellett nagy súlyt fek-
tetnek az általános müveltségre.

Ha valaki harmad fokú repetiteur akar lenni, akkor ez iránt
a ministeriumhoz kell folyamodnia. A folyamodónak franczia
állampolgárnak kell lennie és folyamodványához születési-, erkölcsi-,

orvosi- és tanulmányairól szóló bizonyitványokat - továbbá egy
kötelezvényt. kell csatolnia, melyben kötelezi magát tiz évig vala-
mely állami intézetben működni. A folyamodványokat egy az
igazgató, a tanulmányi felügyelő (censeur des études) és egy
öregebb tanárból álló bizottság nézi át és szükség esetén egyik
vagy másik orvos külön meghallgatása után határoz, vajjon
folyamodó pályázatra bocsájtassék-e.

A pályázóknak. hogy a Ill. fokú repetiteuri állást elnyerjék
vizsgálatot kell letenniök. A vizsga egy a minister által kinevezett
héttagú bizottság előtt tartatik. A bizottságban bent van az
igazgató, a felügyelő, egy intézeti- és két egyetemi tanár. - A
fölvételi vizsga írásbeli és szóbeli. Az irásbeli tárgyát képezi, az
irás, atolIbamondottak leirása, irálytan és mennyiségtan. A szó-
beli vizsgálat történet, földrajz és fennhangon való olvasásból
teendő le. (Ez utóbbinál a kiejtés tisztaságára vannak különös

..
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figyelemmel.) A vizsgálat anyaga részletezve van. Igy a francziák

története két részre van osztva, az első rész az 1610. évig. ter-

jedő időszakot öleli fel; a második rész az 1610-1848-ig terjedő

korszakot, minden rész tizenkét kérdést foglal magában. A föld-

rajz anyaga az általános rész, továbbá Francziaország földrajza.

A vizsgálat ugy a történet, mint a földrajzból, mind a két idő-

szakra, illetve részre kiterjed.

A másodfokú repetiteuri állás eléréseért a vizsgálat egy a

minister által kinevezett hattagú bizottság előtt teendő le. A bi-

zottság tagjai közt vannak az igazgató, a felügyelő, egy intézeti

és egy egyetemi tanár. Ezen vizsgálat irásbeli része tárgyát a

nyelvtan és hangoztatásból meríti. Egy-egy dolgozat elkészítésére

két órai maximális idő van kitűzve.

A szóbeli vizsgálat a nyelvtan, hangfejlesztés és hangtan-

ból teendő.

A hangfejlesztés 16, a hangtan 10 kérdésre van felosztva.

A gyakorlati tanitás hangfejlesztés köréböl van véve.

Aki elsőfokú repetiteur akar lenni, annak szintén egy hat-

tagú bizottság előtt kell vizsgálatot tennie, Ezen bizottságban

nincsenek egyetemi tanárok, mint az előbbiekben és az intézeti

tanári testület két taggal képviselve.

Ugyanigy van összeállítva a segédtanári állás elnyeréseért

teendő vizsgálat bizottsága is.

Az elsőfokú repetiteuri állás elnyeréseért leteendő vizsgálatgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i r á s b e l i része a siketnéma oktatás-története és a szeniléleti okta-

tásból meriti targyát. Egy-egy tétel kidolgozására két óra idő adatik.

A s zó b e li vizsgálat áll:

a j szeniléleti oktatásból, mely II. Ill. és IV. osztály anya-

gát öleli fel.

bJ a siketnéma oktatás" történetéből, mely 2!3 fejezetre van

osztva, melyek közül nevezetesebbek a következők: asiketnémák

az 6-korban; a spanyol, olasz, angol, német, osztrák, franczia

iskolák és azok híresebb képviselői; Europa és az Egyesült álla-

mok jelenlegi nevezetesebb intézetei; a drezdai és párisi nem-

zeti', továbbá a párisi, milánói, bordeauxi és brüszszeli nemzet-

közi kongresszusok.

e j az anatomiából: az általános rész, a lélegzési és hang-

képzési szervek, a beszédszervek hibás alkotásai.

d ) a fiziologiából: a légzés különbözö nemei, a légzési szer-



50 -

vek szabálytalan működése ; a hangok létrehozatala; a magán- és
mássalhangzók; mell, fej és orrhangok.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e j a fültanból : a fül szerkezete és működése ; a siketség
okai, foka és határa; a különféle halló-készülékek.

A segédtanári, tehát a negyedik vizsgálat irásbeli tárgyát
képezi a hangoztatás és szemléleti oktatás. Mindegyik kérdés ki-
dolgozására egy nap van szentelve.

A szóbeli vizsgálat kiterjed a siketnéma oktatás történetére
és különféle tantárgyak módszerére. Végül gyakorlati tanitás.

Az utolsó vagy is a rendes tanári czim elnyeréseért teendő
vizsgálat egy nyolcztagú bizottság előtt folyik. A vizsgáló bizott-
ság tagjai közt vannak: az igazgató, a felügyelő, két intézeti és
két egyetemi tanár.

A jelölt, ki ezen vizsgát leakarja tenni, köteles egy általa
választott tárgyú értekezést irni; annak czimét január 1-ig beje-
lenteni és magát az értekezést legalább husz nappal a vizsga
előtt a bizottság minden egyes tagjának átadni.

A szóbeli vizsgálat kiterjed a frariczia irodalomtörténetre,
a franczia klasszikusok müveire, továbbá a siketnéma oktatás
minden szakára, összegezvén az előbbi vizsgálatok tárgyait. Mint
nem kötelezett tárgy egy idegen nyelv ismerete szerepel.

Megjegyzendő, hogya minister a tanerőképzést az 1888. évi
julius 28-án kiadott rendeletében szabályozza.

Jelenleg a párisi intézetben az igazgatón kivül, tiz rendes-,
két segédtanár és 31 repetiteur van.IHGFEDCBA A .

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

G e r zs e lyi Vilm o s a váczi intézetnek hét éven át volt
gondnoka okt. hó 30-án hirtelen elhunyt. .Az intézet benne tevé-
keny gondnokat veszitett, a kit nemcsak az intézetben, hanem a
városban is általánosan tiszteltek és szerettek. Jóakaró atyja volt
a mi szerencsétlen siketnémáinknak s napról-napra pontosan utána
nézett, hogy azok testi egészsége épségben fenntartassék. Teme-
tése nov. I-én volt élénk részvétel mellett s a tanári testület fáj-
dalmas veszteségének az által adott kifejezést, hogy koporsójára
koszorút helyezett. •

A gondnoki teendők ideiglenes ellátását a vallás- és köz-
oktatási miniszteri um Sch ere r Istvánra bizta.

- K in e o e e é s . A vallás- és közokt. miniszterium folyó évi
október hó 8-án kelt 42. számú rendeletével a váczi intézet rajz-
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tanárává egyelőre egy évi próba időre Bar t ó k Lajos rajztanárt
nevezte ki. Nevezett állását már okt. l ő-én tényleg el is foglalta.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A ko lo zsvá r i s ike tn ém a in té ze t fejlődése rohamosan halad.
Lelki örömmel konstatáljuk, hogyasiketnémák sorsa az Erdély
részekben lelkes és buzgó kezekben van, olyan egyénekében, a
kik eltalálták az egyedül helyes módot, a mely az intézet termé-
szetes fejlődését előmozditani van hivatva. Nem várják a segélyt
más úton, hanem azon közmondást követik : »Segits magadon s
az isten is megsegit. " Mig egyébbütt határozatlanság nyilvánul, addig
ők biztosan folytatják a megkezdett munkát s a kezdetben kicsiny
magocskából, mely jó talajba vettetett, ma már erőteljes hajtás nőtt
ki. Rövid mult ja van ezen intézetnek, de e rövid idő alatt is
olyan haladást mutat fe], mely ma még párját ritkitja.

A felügyelő bizottság, mely eddig erdélyiekből állt megn a-
gyobbittatott oly formán, hogy még a szomszédos magyarországi
megyékből is választattak be tagok, hogy igy az érdeklődés minél
szélesebb körben elterjedjen. Az új felügyelő bizottság működését
avval kezdette meg, hogy felhivást .bocsátott ki a nemesszívű em-
berbarátokhoz segély nyújtásért. Hisszük, hogya segély szózat
nem lesz eredménytelen. Annak idején ezt az intézet vezetőjének
szivességéből közölni is fogjuk.

Az előadások szeptember hó ő-én kezdettek meg még pe-
dig két osztálylyal. A növendékek száma együtt 19 tesz ki, 12
van első és 7 a második osztályban. Ezek közül 2 országos ala-
pitványt élvező, 3 tápdijt fizető, 1 magány alapitványos, 3 pedig
fél alapitványos. Az alapitványosok az intézetben láttatnak el
mindennel, valamint a fizetők is s ezek száma 9. Miután a növen-
dékek létszáma igy felszaporodott, második tan erőre is van
szükség s ez iránt a magas kormány már meg is kerestetett s
kivánatos, hogy e kérelem teljesittessék is.

Egyuttal már azon munkálkodnak, hogy az intézet saját hajlé-
kába költözhessék s alapos remény, hogy 1890-ben megkezdik az
épitést, úgy 'hogy az 1891/2 tanév már ott nyilik meg. Az intézet
60 növendékre terveztetik s az épületfát és téglát a város fogja
szolgáltatni. Az október hóig begyült összeg 9853 frt, mely ösz-
szeg az év végeig a 12000 frtot remélhetőleg elérendi. Kolozs megye
30'00 frtos alapitványt szándékozik tenni s hihető, hogy e példát
a többi megye is követni fogja. Hogy a siketnéma-oktatás -iránt
minő érdeklodéssel viseltetnek Kolozsvárt, mutatja az, hogy
Olgyay Jánost, az intézet vezetőjét felkérték arra, hogy az okt.
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:31-én . tartandó tanitói-egyleti közgyülésen előadást tartson, mely-:
nek lefolyását lapunk más helyén a .Kolozsvár" után közöljük.
. Az intézet alapszabályaira vonatkozó javaslatot az alábbiak-

ban közöljük.IHGFEDCBA

A ko lozsvári o r s z á g o s s ik e tn é m a in t é z e t a la p s z a b á ly a i .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beve ze té s .

Kolozsvár sz. kir, város törvényhatósági bizottsága a nagy-
méltóságu vallas- és közoktatási m. kir. miniszterium segélyével
1888-ik évben Kolozsvártt s ike tn ém a in te ze te t létesitett.

Az intézet ideiglenes elhelyezésére szükséges helyiségről való
gondoskodást, továbbá az iskolai helyiségek fűtését és világítását,
úgyszintén az iskolai szerelvények szolgáltatását Ko lo zsvá r s z. kir .

vá r o s tö r vé n yh a tó s á g i b izo t ts á g a 1887. évi deczember 17-én tartott
közgyűlésen 229. sz. a. hozott határozatával magára vállalta ..

Az intézethez szükséges tanerőt nagyméltóságú D r . T r é fo r t

Ág o s to n volt vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 1888.
évi rnárczius 18-án 3316. sz. a. kelt leiratával Olgyai János tanár
személyében kinevezte és a váczi tanintézetből állami költségen
Kolozsvárra kirendelte és a tanerő további szaporitását kilátásba
helyezte.

G r ó f C sá ky Alb in vallás- és közoktatási m. kir, miniszter
úr ő Nagyméltósága 1889. évi február 9-én 4522. sz. a. kelt le-
iratával 6 császári és apostoli királyi F e ls é g é n e k, 1. F e r e n c e

J ó zs e f legkegyelmesebb uralkodónknak legfelsőbb jóváhagyása
mellett, az erdélyi siketnéma alap fölös jövedelméből egyenként
160 frt évi járulékkal 2 (kettő) alapitványi helyet méltóztatott
rendszeresítni és kilátásba helyezte, hogy a váczi országos siket-
néma intézetnél levő még két erdélyi alapitványnak is az átté-
teléről gondoskodni fog', mihelyt az alapítványt élvező növen-
dékek tanulmányaikat Váczon befejezik.

Az intézet vezetését a város törvényhatósága egy fe lü g ye lő -

b izo tts á gm ruh ázván , ez magát kiegészítve, 1888. évi junius hó

14-én megalakult és átvette az intézet megalakitásának és veze-
tésének ügyét.

Az intézet megalakítása és közvetlen felügyelete előadó Se o a -

c s in a G é za városi tanácsosra bizatván, 1888. é vi s s e p iem b e r 3 -á n ,

a ko lo zsvá r i o r s zá g o s s ike tn ém a in té ze t m e g n yit ta to t t és az első
osztályban az oktatás 8 (nyolcz) növendékkel O lg ya i J á n o s szak-
tanár vezetése alatt megkezdetett.
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A felügyelő-bizottság 1888. évi novem er havában elhatá-

rozta, hog,y az intézet felsegélésére országos gyűjtést rendez, a mi

azonnal megkezdetvén, az eredmény az lett, hogyabegyűlt ado-

mányok 1889. évi október havában 9000 frtra emelkedtek.

És itt, alattvalói hálás emlékezetnek okáért, följegyezzük ,
hogy az első adományt a felügyelő-bizottság által meginditott or-

szágos gyűjtés megkezdése előtt 6 cs. és kir. apostoli Felséget

dicsőségesen uralkodó I. Ferencz József, legkegyelmesebb urunk,

és királyunk tette, midőn 1887. évi szeptember 22-én városunkat

magas látogatásával megtisztelte és a felállitandó siketnéma inté-

zet részére 300 frtos alapítványt tenni kegyeskedett.

A begyült adomány-összegek kamatából a segélyezést a fel-

ügyelő-bizottság már meg is kezdette és 1889. évi ápril hó 30-án

tartott ülésében '

Láda Károly vizaknai illetőségü növendéknek

Hajnod Imre csikszeredai növendéknek

Kádas Antal szamosujvári növendéknek

Szabó Sándor kőröspataki növendéknek

évi segélyt szavazott meg.

Az országos 2 alapítványi helyre gróf Csáky Albin vallás-

és közoktatási m. kir., miniszter úr őNagyméltósága, Domisa

Ottilia nagyselyki illetőségű és Miesz Friderika beszterczei illető-

ségű siketnéma növendékeket méltóztatott kinevezni.

Az intézetben 1889. évi szeptember ő-én felállíttatott a má-

sodik osztály is és ez által az oktatásban részesülő növendékek

száma jelenleg 19-re növekedett.

Az adományok gyüjtése folyamatban van és az intézet fel-

ügyelő-bizottsága a legcsekélyebb adományt is hálás köszönettel

fogadja.

Kolozsvártt, 1889. október havában.

160 frt,

80 frt,

80 frt,

80 frt.,IHGFEDCBA

A la p s z a b á ly o k . ,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I . Az in té ze t ' c zé l ja .

1. §. A "Kolozsvári országos siketnéma intézet" -nek czélja:

A magyar állam kötelékébe tartozó bármely nemzetiségű és val-

lásu fí- és nő-siketnéma gyermekeket testileg és szellemileg ki-,

képezni.

2. §. Az intézetben a növendékek a teljes kiképeztetest- hat

év alatt· hat fokozatos tanosztályban nyerik. ,
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Az oktatás a övetkező tantárgyakra terjed.
1. Anyanyelv hangos beszéddel (nem jelbeszéd.)
2. Irás és olvasás.
3. Rajzolás.
4. Számtan.
5. Kézi munka.
6. T ornászat.

7. Hitoktatás.
8. Természetrajz.
9. Földrajz.

10. Történelem.
11. Természettan.
12. Polgári jogok és kötelességek.
Az intézet oktatási nyelve: magyar.

II. .A.zgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin té ze t {e n n ta r tó i .

3. §. a j A nagyméltóságu m. kir. vallás- és közoktatási

miniszterium.
b) Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósága, és
e j az intézet jótevői.
4. §. Anagyméltóságu m. kir. vallás- és közoktatásí minisz-

terium az állampénztárból fedezi az intézethez szükséges tanerők
fizetését.

5. §. Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósága az intézet
elhelyezésére szükséges helyiséget és felszerelvényeket adja és fe-
dezi a város házi pénztárából az intézet fűtési és világítási költségeit.

6. §. A jótevők adományaiból begyült összegek kamatai
szegénysorsu gyermekek intézeti ellátására fordittatnak.

Ha az adományok akkora összegre fognak szaporodni, hogy
abból a bennlakással (internatus) összekötött intézet elhelyezésére
szükséges épületet fölállítani lehet, azon esetben a begyült ado-
mányok e czélra felhasználhatók lesznek és akkor Kolozsvár vá-
rosa a helyiségre addig évenként kiadott bérösszegnek megfelelő
évi járulékot a szegénysorsu siketnéma gyermekek intézeti ellátá-
tására fogja forditani.

IlL Az in té ze t jó te vő i .

7. §. 1. Ala p ítvá n yo so k, kik 3000 frttal járulnak az intézet
tőkéjéhez. Az ily alapitvány az alapító nevén megörökítve kezel-

telik és kamatai siketnéma növendék intézeti ellátására fordittat-
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nak. Az intézetbe felveendő növendéket mindenkor az illető ala-
pitó maga jelölheti ki és a kijelölési jogot utódaira is átruház-
hatja. A jogátruházásról azonban az intézet felügyelő-bizottságát
értesiteni köteles,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . Ala p itó k, kik az intézet czéljára legalább 100 forintot
adományoznak.

3 . P á r to ló k, kik az intézet részére hat évi kötelezettséggel
2 frt évi adománynyal járulnak.

4 . Ad a ko zó k, kik bármily csekély összeget adnak az intézet
fölségélésére.

IV. Az in té ze t ig a zg a tá s a .

8. §. Az intézet feletti főfelügyeleti jogot a nagyméltóságu
vallás- és közoktatási m. kir. miniszterium gyakorolja.

9. §. Az intézet igazgatását Kolozsvár szab. kir. város tör-
vényhatósági bizottsága teljesiti az általa kinevezett felügyelő-
bizottság által, melynek elnöke a polgármester, előadója egyik
városi tanácsos és jegyzője a törvényhatóság egyik aljegyzője.

V. A fe lü g ye lő b izo tts á g .

10. §. A felügyelő bizottságba a város közgyűlése a 9. §-ban
megnevezett tiszlviselőkön kivül, még 14 tagot választ saját ke-
beléből, azonban a felügyelő bizottság' magát saját belátása sze-
rint bel- és kültagokkal is kiegészítheti.

11. §. A felügyelő bizottság megbizása 6 évről 6 évre ter-
jed, tagjai azonban újból megválaszthatók.

12. §. A felügyelő bizottság. képviseli az intézetet minden-
nemű jogviszonyaiban és szetöbbséggel határoz:

a ) az alaptőkénekelhelyezése, kezelése és hovaforditása iránt;
b ) az intézeti személyzet alkalmazása és elbocsátása iránt;
e ) a segélyek iránt j

d ) a könyvek vezetése és a számadások megvizsgálása iránt;
e j a tanórarend megállapitása iránt;
f) a növendékek felvétele iránt;
g ) építkezések és beruházások iránt.

13. §. A felügyelő bizottság havonkint legalább egyszer
ülést tart, melyre csakis a helyt lakó tagok (beltagok) hivatnak
meg, szabadságában áll azonban a vidéki tagoknak is (kültagok)
megjelenni. Határozatok hozatalára az elnök, előadó .és jegyzőn
kivül legalább 2 tag jelenléte szükséges.

Közgyülésre vidéken lakó tagok is meghivatnak.
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VI. Az e ln ö k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14. §. Az elnök teendőihez tartozik:
a j A felügyelő bizottsági ülések és a közgyülés összehivása

és az azokon való elnöklés;
b) a bizottsági határozatok keresztülvitele s minden pénz-

utalvány kiállitása ;

d ) gondoskodni arról, hogy az intézet számadásai pontosan
vezettessenele

15. §. Az elnököt akadályoztatása esetén az előadó helyettesiti.

VII . Az· e lő a d ó .

16. §. Mindaddig, mig az intézet annyira fejlődik, hogy az
igazgatói állás rendszeresithető lesz, az igazgatói teendőket is teljesiti.

Hatáskörébe tartozik az intézeti ügyek előadásán kivül:
a j a növendékek szakszerű neveltetése és oktatása feletti

felvigyázat ;
b ) az intézeti ügyek előkészítése és szakszerű előterjesztése;

e j az intézet belügyeinek vezetése;
a ) az évi jelentések szerkesztése;
e ) gondoskodni arról, hogy az intézet ügyei szabályszerüleg

vezettessenek.
VIlI . P é n zke ze lé s .

17. §. Az intézet vagyona Kolozsvár sz. kir. város házipénz-
táj i hivatala által kezeltetik, azonban önállólag és a város más
pénzalapjaitól elkülönitve e czim alatt: •Kolozsvári országos
siket néma-alap vagyona. "

Az intézet vagyona gyümölcsözés végett kolozsvári pénzin-
tézetekbe helyezendö, esetleg értékpapirokba fektetendő.

18. §. A város főpénztárnoka és ellenőre az alap vagyoni
állásáról, bevételeiról és kiadásairól minden év végén számadást
készíteni és a felügyelő bizottsághoz beterjeszteni kötelesek.

19. §. A számadást a felügyelő bizottság a város számvevői
hivatala által megvizsgáltatja és felülvizsgálatra a siketnéma in-
tézet közgyűléséhez beterjeszti.

IX. K ö zg yű lé s .

20. §. Minden évben egyszer közgyűlés tartatik, mely áll:
I-ör. A felügyelő bizottság helybeli és vidéki tagjaiból (kül-

és beltagok). .
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2-or. Az intézet jótevőiből és pedig:gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) az alapitványt tevőkből;
b ) az alapitó tagokból és
e ) a pártoló tagokból.
21. §. A. közgyűlésnek tárgyai:
a ) az évi működés és eredmény bejelentése ;
b ) a gyűjtés eredményének előterjesztése;
c ) a számadások megvizsgálása és
d ) egyéb inditványok feletti határozat.

x. A n ö ve n d é ke k fö lvé te le .

22. §. 1. A növendékek felvétele rendszerint minden, 'évben
egyszer történik, május és junius havában.

2. A felvétel iránti kérvények az intézet felügyelő bizottsá-
gához íntézendök és junius 30-ig az intézet igazgatójához (vagy

előadóhoz) benyujtandók.
3. A felügyelő bizottság a felvétel iránt augusztus havában

határoz. .

4. A felvételi folyamodványhoz orvosi, himlő oltási és szüle-
tési bizonyitvány melléklendő.

5. A növendékeket czélszerű előlegesen és személyesen be-
mutatni az intézet igazgatóságának, hogy az a növendék szellemi
képességéről megg-yőződést szerezhessen.

6. A növendékek az intézetben bennlakhatnak, vagy magán-
házaknál a városban elhelyezhetők és ez esetben oktatásra az in-
tézetbe bejárnak .

. 7. A növendékek ellátásáról vagy a szülők gondoskodnak,
vagy az intézet, a szerint, a mint ingyenes alapitványt élveznek,
vagy segélyben részesülnek, vagy az intézeti ellátás költségeit hor-
dozzák, vagy a szülők által magánházaknáJ tartatnak vagy ellá-
tás végett elhelyeztetnek.

8. Alapítványi helyet vagy segélyt kérő növendékek felvételi
kérvényéhez szegénységi bizonyitványt is csatolni kell.

9. Az intézeti ellátás évi dija 160 írtban van megállapitva,
A felügyelő bizottság azonban ezen dijat bellátása szerint felebb
is emelheti, vagy lejebb szállithatja.

10. A tanitásért havonkint 1 frt tandij fizetendő, szegény-
sorsu növendékek azonban tandijmentességet élveznek.

11. A felveendő siketnémák rendszerint ne legyenek 7 éves-
nél fiatalabbak és 12 évesnél idősebbek.

..
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12. Minden növendék egyelőre 2 havi próbaidőre vétetik
föl és csak ezen idő elteltével határoztatik el, vajjon az intézeti
növendékek sorába végleg fölvehető-e? _

13. Hülye siketnémák az intézetbe föl ném vehetők.
14. A felveendő növendék szülei vagy gyámjai kötelesek a

gyermek minden viszonyáról igaz és kimeritő adatokat közölni.
15. Minden növendéket az átvételkor az intézeti orvos

megvizsgál.

16. A felvett növendékek szeptember hó 3-áig az intézetben
az igazgatónak átadandók.

17. A növendékeket, akár fizetéses, akár ingyenes ellátásban
részesülnek, a szükséges ágyneművel és fehérneművel s tisztessé-
ges ruházattal a szülők vagy gyámok kötelesek ellátni.

Kolozsvártt, 1889. október havában.

Szerkesztette:

s z v a o s iDa G éIHGFEDCBAz a ,

városi tanácsos.

A jelenben nem teszünk a fenntebbiekhez semmit. Majd ha
az intézet érdemes vezetője - igérete szerint - az intézet törté-
netét s eddigi fejlödését megiraadja lapunk számára, akkor is-
merni fogjuk azon emberbarát ok neveit, kik maguknak e szeren-
csétlenek felsegélése körül érdemeket szeréztek.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- K in e o e e é s e k, A nm. vallás- és közoktatási miniszter úr
a váczi intézet nőikézimunka-tanitónői állását Wei s er Adél
okleveles tanítónövel töltötte be. - A megüresült gondnoki állás
is betöltetett Ger z sei y i Gyulával, az intézet volt gondnokának
fiával.

- A vá c zi s i lc e tn ém a in té ze t igazgatói állását Krenedits Fe-
renczczel, az intézet eddigi helyettes igazgatójával töltötte be a
vallás- és közoktatási miniszterium. A nevezett életrajzát lapunk
homlokzatán hozzuk, itt csak annak a felemlitésére szoritkozunk,
hogy igazgatóvá történt kinevezése alkalmával a tanári testület
részéről szivélyes ovatióban részesült. November l1-én ugyanis a
szokásos heti tanácskozmányon felolvastatván a kinevezési ok-
mány, a tanári testület nevében Vida Vilmos legidösbb tanár
üdvözölte őt, örömének adva kifejezést a fölött, hogya magas
miniszterium bizalma abban a férfiban összpontosult, a kiben a
tanári testület eddig is bölcs vezetőjét látta és tisztelte. BiztOSÍ-
totta továbbá az új igazgatót arról, hogy mindenki egy szivvel,
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lélekkel ajánlja fel tehetségét és szorgalmát ahhoz a nagy mun-
kához, melynek keresztülvitelére ő van hivatva, a siketnéma ta-
nitas-ügy előmozditásához. Krenedits Ferencz igazgató, megkö-
szönve a tanári testület szószólójának szivélyes szavait, örömmel

fogadta el a felajánlott segédkezést s egyúttal azon igéretet tette,
hogyelsősorban az intézet érdekeit, másodsorban a testület ér-

dekeit mindig szeme előtt tartandja s csak azután fog gondolni
saját magára. A növendékek érzelmeit és örömét Ambrózy Lujza
8-ik osztályu növendék tolmácsolta, a mire az új igazgató rövi-
den válaszolt. Este a "Curia· szállóban szükebb körü társas va-
csorát adott a tanári testület az igazgató tiszteletére, melyen
az első felköszöntőt a siketnémák szerető atyjára, Csáky Albin
vallás- és közoktatásügyi miniszterre mondották. Utána egymást
érték a majd komoly, majd tréfás felköszöntők, melyeknek na-
gyobb .része az ünnepelt személyévei foglalkozott.IHGFEDCBA

K ü lr ó ld i s z e m le .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A "B lt i t te r fü r Ta u b s tumm en b ild u n g " augusztus és szep-
temberi számaiban kimeritően foglalkozik a második német siket-
néma-tanitói kongressussal, mely szeptember havában Kölnben
tartatott meg. Igen érdekes témák kerültek szőnyegre, nem tar-
tom azért fölöslegesnek, ha mi is megemlékezünk röviden róla.
C ü ppe r s az internatusról a 3 első iskolaévben, ennek czéljáról
és berendezéséről szól. Mondja: az internatus a három első évben
a növendékek testi fejlődése és ápolása szempontjából, nevelési
tekintetből különös figyelemmel a nyclvképződésre hasznos. Az
internatust ugy kell- szervezni, hogy jóllehet az intézeti igazgató
alatt áll, de a többi tanitók igényeíktöl meg ne fosztassanak.

Vatter "Nyelvoktatás a siketnéma intézet első három évében"
czim alatt értekezik. A siketnémánal a három első iskolaévben,
az elemi nyelvbeszéd bevezetése által a jelet meg kell szüntetni,
e korban könnyebb mint később, midőn a gyermek már érettebb
s akaratát 'nem oly könnyen helyezi a mienk alá. - Az elemi
nyelvoktatás nehézsége - a második és harmadik iskolaévben -
a szemléltetö oktatásban fekszik, midön a gyermeket ezen elv
alapján .könnyebljről a nehezebbre" saját környezetével megis-
mertetni, helyesen szemlélni, gondolkodni és itélni tanitjuk .. Az
elemi nyelv rendszeres felépitéséhez szükséges, hogy a gyermek-
nek' ~ második iskolaév kezdetével nyomtatott olvasási anyagot
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is adjunk, mi a szemleltető oktatás által nyert anyag megerősi-
téséhez s új fogalmak szerzés éhez lényegesen hozzájárul.. - A
szemléltető és olvasási oktatás mellett, növendékeink nyelvtermé-
szetére való tekintettel egy különös alaki' nyelvoktatás is meg-
kivántatik, melynek czélja a szemléltető oktatás által nyert anyag-
nak különféle alakbani feldolgozása. Az ugynevezett szabadgya-
korlatok a gyermekek érdekköréből veendők.

He id sic k tétele ; "nyelvoktatás a siketnémáknál". A siket-
néma egy minden emberi tulajdonságokkal felruházott eszes lény,
kinek ugy kül-, mint belvilága megközelithetó. Asiketnéma
psychologiai természete ellentmond a jelnyelvnek és ha anémet
iskola, a siketnéma képzés gyakorlati tekintetéből, a mi hangbe-
szédünbe való bevezetésben keresi, itt tekintettel kell lennünk,
hogy nincs hallásuk, hanem csak látás s kifejezési mozgások· ál-
tal gyakoroltatik és igyahangbeszédet is, a siketnéma szájában;
mintegy fölötte művészies félbeszédet kell tekinteni. A nyelv egy
külsőből és egy belsőból áll, azért a nyelvoktatás rendszerint egy

anyagi és egyalakira osztatik.
B·1u da u a rajzoktatásról szél a siketnéma iskolában. A

rajz nagyobb jelentőséggel bir a siketnéma, mint az épérzékű
gyermekekre nézve s kivánja - szem előtt tartva : mindenben
nyelvoktatás legyen - hogy a rajz-tanító a siketnéma iskolában

egyszersmind siketnéma-tanitó legyen.
. . F ie tha fiú növendékek kézimunkábani oktatásáról emlé-

kezik meg, K na uf pedig' arról: Miképen ébresszük fel il mozdit-
suk elő a siketnémák érdeklődését nyelvük iránt, Felébresztjük
pedig - mondja :.....ha kezdettől fogva a fogalmaknak tiszta ké-

pét adjuk, mi pedig a riyelvoktatásnál szigoruan követendő ter-
mészetes uttól feltételeztetik ; felébresztjük továbbá, ha a nyelv-
oktatást, különösen a négy első iskolaévben a közvetlen szemléletre
alapitjuk és ha az összes oktatásunkat a legszükségesebbek meg-
tanulására szeritjuk ugy, hogy a szellemi erők túlterhelése föl
ne lépjen. ~

Értekeztek még többen is, nevezetesen He i nr ich s "Nél-
kűlözhetjük-e a jelet a siketnémák vtanitásánál", Frielingsdorf

pedig nA képek használata' it siketnémák tanitásánál" tétel fölött.
Előbbi a ter rn é s z e t Ei s jel használatát a szellemi s nyelvbeli
képzés nél nem tartja ártalmasnak s asiketnéma kedély-vs aka-
ratának képzésére mint nem teljesen nélkülözhetőt állit ja fel.

. Mindenesetre érdekes s asiketnéma oktatás szempontjáhól
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fölötte szükséges az eszméknek ily mederbeni közlése, hol alka-.
lom nyílik, különösen a fiatalabb nemzedéknek kitűnő s, kipróbált
paedagogusok elveibe betekinthetni. De meg van az a haszna is;
hogy közös erővel törekesznek gyermekeink mostoha sorsán eny-
hiteni az által,' hogy a módszert egyszerüsiteni, természetes alapra
fektetni főtörekvésük, de a kollegialis érintkezést sem szabad fi-
gyelmen kivül hagynunk, amidőn igy egy testté s lélekké egye-
sülve közösen lángolnak az ügy felvirágoztatásáért. Mi csak egy
óhajtással fejezhetjük ki legfeljebb kivánságunkat : vajha nálunk
is már a legközelebbi jövő a siketnémák oktatásával foglalkozó-
kat egy ily országos értekezletre hivná fel.IHGFEDCBAB e r ln z a .

V e g y e s közlemények~

ujgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ike tn ém a is ko lá k. A siketnémák elhagyatottsága kezd
szünni. Jelenben ugyan csak szórványosan hangoztatják azok fel-
segélyezésének szükségességét, de mig e tekintetben törvényhozási
uton nem fog intézkedés tétetni, addig a társadalom ezen még
csekély ténykedése. is kiváló haladást tüntet fel s kétszeres elisme-
rést érdemel. Legujabban Szeged lépeUazon városok sorába, a
melyek a siketnéma iskola létesitését kimondották. A város szept.
30-iki közgyülésén ugyanis: Dr. Pol g á r Sándor a s e g é lye zé s e k

cziménél fölszólal a társadalom nyomorultjainak, a siketnémáknak
érdekében és támogatást remél azoknak oly közgyülésben, mely
tanügyi költségekre évi 158,000 frtot szavaz meg. Előadja a sta-
tisztikai adatokat a siketnémák számáról országszerte, Csengrád-
megyében és Szegeden és inditványozza, hogy, 2000 frt irányoz-
tassék elő a siketnéma iskola czéljaira. L á szl ó Gyula azt hiszi,
hogyasiketnémák oktatásáról az á l la m n a k kellene gondoskodnia,
de amennyiben a közgyülés többsége az inditványt magáévá teszi,
1000 frtot javasol előirányozni. L é v a y Ferencz örül, hogy az
előadó ·fixirozta az összeget is, melyet a tanács elfogad. Annál
inkább mert évi 1000 frttal a kérdést megoldhatónak tartja, mi-
után az ügyet tanulmányozta. A tanköteles siketnémák száma
Szegeden 23, kik túlnyomóan a le g s ze g é n ye b b osztályhoz tartoznak.
Ezek részére iskola fönntartása évi 1000 Irttal és a társadalom
támogatásával valósitható. Melegen pártolja az inditványt,László
Gyula módositásával. A közgyülés ily értelemben határoz egy-

h a n g ú la g .

p " o zso n y m eg ye október havi közgyülésén szintén elhatá-
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roztatott, egy amegye területén felállitandó siketnéma iskola:. -
AzonkivülgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzo ln o k m eg yé b e n is mozgalom indult meg, mely moz-
galom élén Hajdu Sándor alispán áll, a ki kiválóan érdeklődik
a mi szerencsétleneink iránt.

- A "K o lo zsvá r " után közöljük lapunk terjedelméhez mér-
ten, a következő sorokat: És most következett a közgyülés leg-
érdekesebb és egyszersmind legtanulságosabb pontja: a siketné-
mák oktatásának bemutatása, Olgyai János siketnéma intézeti
tanár által. Nevezett tanár ur a tanítótestűlet választmányának
kérésére lekötelező készséggel igérte meg, hogy a tanitótestület
közgyülésén be fogja mutatni növendékeivel a siket némák okta-
tásának módszerét. Ismétlem, hogy Ol gy a i tanár lekötelező szi-
vességet tanusitott e készséges ténykedése által a tanitókkal szem-
ben. Mert ugy hisszük, hogyanépiskolai tanitóknak is igen
hasznos tudni, hogy a társasági élet e szerencsétlenjei miképen
tanittatnak, miképen tétetik nekik lehetövé, most már nem jel-
beszéd, hanem a hangzó beszéd elsajátitása? Ha a nép iskolai
tanitó csak annyi ismerettel is bir a siketnémák oktatása mód-
szeréből, mennyivel képes a siketnéma gyermekkel csak némileg
is foglalkozni s őt az alapismeretekre elvezetni, már valódi áldás.
A kolozsmegyei tanítótestület tagjai hivatásuk tudatának ad-
tak kifejezést most, midőn a siketnémák tanításával megis-
merkedni egybesereglettek. A tanitótestület tagjai, a két ta-
nitóképezde növendékei s az ügy iránt melegen érdeklődök
voltak a tanitás hallgatói. Az érdeklődök között láttunk három

tanitót Torda-Aranyosmegyéböl. Ol g y a i tanár a siketnéma-inté-
zet Il-ik osztályaból hozott fel 5 növendéket. A tanítási módszer

gyakorlati bemutatása előtt O 1gy a i tanár röviden vázolta a
siketnéma és halló gyermekek tanitása közötti különbséget. Ennek
be végzése után bemutatta a siketnéma gyermek tanítása meg-
kezdésénél szükséges ' elögyakorlatokat. Ez előgyakorlatok egy
része kéz-, nyelv-, ajakmozdulatok keresztülvitelét. A kimondott
hangokat a tanulók le is leirták. Olgyai tanár elmondta, hogy a
hangok megismerése után könnyebb szavak, majd mondatok ki-
mondására vezettetnek. Ezek után egy táblára felirt olvasmányt
olvastak le s az abban megnevezett személyeket és tárgyakat a
valóságban és képben megmutatták. A feltett kérdésekre értelmes
mondatokkal válaszoltak. - Ennyiből állott az érdekes tanítás,
mely mindvégig lekötötte a halgatóság figyalmét. A teremben
néma csenddel hallgatták a tanár magyarázatát és a tanulók
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által adott meglepő feleleteket. Csak a szemekből és, az arczokról
lehetett leolvasni a mély hatást, melyet e tanulási módszer be-
mutatása keltett. A tanitást, mely 1/4 1 órakor ért véget, hosszan
tartó éljenzés és taps jutalmazta, mely ismét megujult akkor,
midőn a tanulőktél az "Alázatos szolgája" elhangzott s a terem-
ből eltávoztak. - Méltó volt a köszönet a derék és fáradhatlan
tanár e szivességeért. A jegyzőkönyvi köszönetet bizonynyal a
legméltóbban tetézték még azok a könyek, melyek nem egy tani-
tónő szemeiből peregtek, a tanitás szemlélése közben. Ez erkölcsi
elismerésből és hálából rész jutott annak a férfiunak is, ki Ko-
lozsvártt a siketnéma intézetnek alapitója, leglelkesebb munkása,
s kinek erélye lehetövé tette, hogy c humánus intézet létrejöjjön.

E férfiu Szvacsina Géza városi tanácsos.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A " Sze g e d i N a p ló " f. évi szeptember hó 30-iki számában

a következőket olvassuk: A b e szé lő s ike tn ém á k; Rég nyilt alkalma
Szeged közönségének oly érdekes előadáson részt vehetni, mint
ma délelőttr a "Csongrádmegyei tanitóegylet "nagygy-ülésén, hol
Rob o z József, az aradi siketnéma iskola igazgató-tanitója tar-
tott elméleti és gyakorlati előadást hat növendékével. A régi

gymnasium rajzterme, melyben az előadás lefolyt, szüknek bizo-
nyult az érdeklődő intelligens közönség befogadására, melybenaz
egylet tagjain kivül igen sok hölgyet s több előkelőséget láttunk.
Ott volt Pál fy Ferencz polgármester, L é va y Ferencz királyi
tanfelügyelő stb. Az előadás reggel 9 órakor vette kezdetét az
elméleti részszel. Rob o z József, ki különben is igen szép elő-
adással. rendelkezik s nagyon rokonszenves ember, jó óra ho sz-
száig tartó beszédével mindvégig lebilincselte a közönség feszült
figyelmét. Beszélt a siketnéma oktatás legkezdetlegesebb formáiról,
annak haladásról s első mestereiről részletesen, megkapo példák-
kal illusztrálva érdekes előadását. Majd áttért a mai rendszerre,
amely egészen most sem tökéletes még, de a czélnak jobban meg-
felel, mint a régi jelbeszédes uzus, melylyel a siketnémák kifejezni
tudták ugyan magukat, de csak azokkal birták megértetni, amit
mondani, illetve kifejezni akartak, kik szintén be voltak avatva a
szövevényes diskurálás ezerre menő jeleibe. Beszélt azután a siket-
némaság legkezdetlegesebb okáról, t. i. a vérrokonságról, melynek
elszomoritá következményei minduntalan tapasztalhatók, hol a
siketnémaságban, hol meg nagymérvü hülyeségben s egyéb ter-
mészeti hibában. Majd statisztikai adatokkal szolgált a siketné-
mák számára. vonatkozólag s kimutatta, hogy Magyarországon

..
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19,000 siketnéma van, mely tekintélyes számból C s o n grá d m e-
gy ére 3-400 es ik. Az alföldön kevesebb a siketnémák száma,
mint a hegyes vidéken, hol maga az aera is befolyással van a
szerencsétlenek számának növelésére. Végezetül ábrákkal s fizikai
eszközökkel tartott érdekes előadást a siketnémaság mibenlétéről.
Előadása végén hossszasan megtapsolta őt a közönség tanulságos
s érdekfeszitő beszédeért. Azután egy kis növendék (egy arad-
megyei előkelő család sarja) megható üdvözlő beszédet mondott
a hallgatókhoz. Csaknem tisztán meg lehetett érteni minden szavát
a kis fiunak. Előadása alatt siri csönd honolt a szufolásig megtelt
teremben, s hogy mennyire meghatották a hallgatókat, élénken
illusztrálja azon tény, hogy gyakorlati föllépésük befejeztével Nagy
Ferencz ál~al tett inditványra, pár percz alatt 40 frt, melyhez az
egyesület 10 frttal járult, gyült össze a hallgatóság körében meg-
inditott gyüjtésből, melyen az egyesület ajándékokat vásárolt a sze-
rencsétlen gyermekek számára. Következett a gyakorlati előadás. EI-
mondták szépen, mit láttak, tapasztaltak Szegeden. Jártasságot árul-
tak el az alkotmánytanban is. Látszott rajtok, hogy minden fogalom
megfelelő tárgy ának teljes birtokában vannak, értik azt, a mit beszél-
nek, a mire felelnek. Végül imát mondottak el. A közönség

számos izben önkény telen tapssal szakitotta félbe a szerencsétle-
nek roppant ügyes kiképzésról tanuskodó feleleteit, írásait. Elő-
adás végeztével Ferenczy János, a nCsongrádmegyeí tanitóegylet"
elnöke, meleghangu köszönetet mondott Roboznak, a nyujtott
érdekes és tanulságos előadásért, a melyért a polgármester is
legnagyobb elismerésének és köszönet ének adott kifejezést.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Az a r a d i s ike tn ém á k a s ze g e d i p o lg á r m e s te r e lő t t . A móst
városunkban időző aradi siketnéma intézetbeli növendékek iránt
meleg érdeklődést árult el Szeged város polgármestere. A szeren-
csétlenek ugyanis, mikor szombaton városunkba érkeztek, kalauzo-
lás mellett s igazgató-tanitójuk vezetése alatt megtekintették Sze-
ged nevezetességeit. Pál f Y polgármester, kinek tudomására esett
siketnémák itIéte, azonnal stafétát küldött értük, hogy látogassák
meg őt is hivatalos helyiségében a városházán. A nemzetiszin
karszalagos kis növendékek azonnal föl is mentek Rob o z igaz-
gatóval a polgármesteri hivatalba, hol igen kegyes fogadtatásban
részesültek. A polgármester mindenik növendékkel beszélt, meg-
kérdezte, hogy hivják őket, tetszik-e nekik a város stb. Szána-
lomra inditó, de azért megérthető feleleteik nagyon meglepték a
polgármestert, ki több izben kifejezést adott elismerésének s meg-
igérte, hogya vasárnap tartandó előadáson részt vesz.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


