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A SIKETNÉMÁK OKTATÁSA ÉS NEVELÉSE TERÉN.

HAVI FOLYÓIRAT.

A nagyméltóságu val1ás és közoktatásügyi m. kir. Miniszterium
43078/1890. számu magas rendelete értelmében e lapot a hazai

összes tanitó· és tanitónöképzö intézetek ingyen kapják.

ELÖFIZETÉsr ARA: 1 · Fel~lős szerkesztő és kiadó: HIRDETÉSEK ARA:
I •

Egész évre 2 frt 50 kr. Soherer IstV'án Soronkint 15 kr,

Egyes szám ára: 25 kr. I Vácz, Szt. István-tér 1. Bélyegilleték 30 kr.

TARTALOM: 'fanterveink. -1 '. - Apróságok az intézeti életből. - Adalékok siketnéma oktatás-

ügyünk törte'neléhez. - Az "Eötvös alapról" és a "~l:igyaro\'s",igi tanitók házáról."

Péterfy Sándor. - Hazai intézeteink és iskoláink. - Vegyesek.

T aDt e r vei Dk.
(Folytatás és vége.)

Van olyan iskola is, a mely még ennél is tovább

megy. Nem elégszik me ; avval, hogy egy nyelvet sajá-

titasson el a növendékekkel, hanem idejét, a mivel ugy

sem rendelkezik nagyon bőven, még egy másik hazai

nyelv megtanitására forditja.

A temesvári iskola tanterve szerint, még ugyanazon

osztályokban is, egy tanerő által két tannyelv használta-

tik: a magyar és anémet.

Ezt nem helvesélhetjük. Igaz, hogy a váczí intézet

sem tett különben, mert hisz annak is két tannyelve

volt egész 1870-ig, illetve 1876-ig, csakhogy ez az inté-

zet több idővel rendelkezett s a jelelési tanmód alkal-

mazása mellett az együttes ta ni tás lehetősége sem volt

kizárva.
A mint azonban a német mödszer -alkalmazása kez-

dett tért hódítani, ezen állapot tarthatlanná vált s meg

IS szünt.

..
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A magán iskolák és intézetek, hogya közönség
•EDCBA •

várakozásánponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlk eleget tegyenek, a legjobb akarat. mellett

sem szabadulhatnak meg bizonyos nyügöktől. Igya bpesti

izr. intézet tantárgyai közé kénytelen a német nyelvet

is felvenni. Csak mint tantárgy szerepel ugyan ez a nyelv,

de azért még is igénybe veszi a tanárok és növendékek

idejét és miatta fontosabb tárgyakra kevesebb figyelmet

fordithatnak.

Nézzük azomban a tantárgyakat egyenkint. A tanitás

legfontosabb tárgvat a nyelvoktatás képezi. Ez a váczi

intézetben az első iskolai évben a betük irása és olva-

sása, - a kis gyermek közvetlen közelében levő tárgyak

ismertetése -- és egyszerü társalgási gyakorlatok ból áll.

Lényegében ugyanaz van Kolozsvárott is, a bpesti

intézetben is és a Frim Antal-féle iskolában is.

A temesvári iskola nem elégszik meg annyival, ha-

nem beemléztet költeményeket is. (?) Részemről nem tu-

dom felismerni a költemények emlézésének hasznát a

siketnéma-intézetekben. A váczi intézet 1870. körül a

legfelsőbb osztá lyokban szintén »szaoa lia toti« kisebb köl-

teményeket, mig nem egy rendelet betiltotta eme gya-

korlati hasznot nem nyujtó foglalkozást. Nagyon meg

lehetünk elégedve, h~ növendékcink a kötetlen beszéd-

ben birnak velünk értekezni, a kötött beszéd megértése

még a hallóknak is elég gondot ad, ne kinozzuk mi

olyannal a mi szegény. siketnémáinkal. A népiskola al-

sóbb osztálya nem tud el lenni erkölcsi versek nélkül.

Ám emléztessen, de mi ne kövessük. Nem czélja a mi

tanításunknak, hogy olyannal. gyötörjük növendékeinket.
a mit meg nem értenek, mikor temérdek olyan dolognak

elvégzése vár reánk, a mi rájuk nézve valóban fontos

és idejüket teljes mértékben igénybe veszi.

Az aradi iskola - szabályzatainak értelmében a

népiskolai tantervet követi. A mennyiben azomban abban
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ugy a költemények, valamint erkölcsi versek emlézése

is követeltetik, azt hiszem, hogy tulajdonkép még sem

ragaszkodik a tantervhez, hanem annak alapján saját

c~éljainak megfelelőt .dolgoz ki. Annál kevésbé hihetem

el, hogyanépiskolai tantervet követi, mert p. o. a tör-

ténelmi tárgyaknál már az 1. és II. osztály tanulja a

szülőföld ismertetését, holott ezt siketnéma iskolákban

követelni szakavatatlanságra mutatna. (Nagyon sajnálom,

hogy nem rendelkezem ezen iskola tantervévei s igy

figyelmen kivül kell hagynom jelen értekezésemben.)
A heti órák száma e tantárgvriál a váczi intézetben

18, a budapesti izr. intézetben 25, Kolozsvárt 26, a

Frim-féle iskolában nincs meghatározva, Temesvárt 10

óra. A legrövidebb időt fordithat tehát e tantárgyra a

temesvári iskola.

Tankönvvül a váczi intézetben a mult évben Sche-

rel' István »ABCés és olvasókönvvét- használták, a többi

iskolák maguk készitették a tankönyvet, csak Temesvá-

rott szerepelt Kakujay Károly »Magyar nyelvgyakorló és

olvasókönyve.EDCBA« E pontnál ismét rövid megjegyzést teszek.

A siketnéma gyermek az alsóbb osztályokban nem

rendelkezik szöböséggel, Nem használhatunk tehát olyan

könyvet, mely az ö gyámoltalanságát nem veszi figye-

lembe. A népiskolai tanulók számára irt könyvek pedig

mind feltételeznek már bizonyos szöböséget. Ezért alsóbb

osztályainkban sikerrel nem alkalmazhatók. A felsöbbekben

nem' csak nem árt, ha a növendékek a hallók kifejezé-

seihez lesznek szoktatva, sőt elkerülhetlenül szükséges is.

Igy az alsóbb osztályok nak feladata azon ürt áthidalni,

mely a teljes tudatlanság és a már fejlett nyelv között
van s ezt csak akkor érhetjük el, ha számbavéve a körül-

ményeket és az időt, mely rendelkezésünkre áll, pusztán

a legszükségesebbekre szoritkozunk s minden szöszapo-

ritástöl óvakodunk.

•
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Az első osztályt inkább előkészitő osztálynak vehet-

jük, mely még kevéssé függ össze a többi osztályokkal

s több. önállósággal bir.
A nyelvoktatásnál általában két fokozatot külömböz-

tethetünk meg. Azelsőn a növendékek arra képesittet-
nek, hogy gondolataikat kifejezni tudják és ezen foko-

zatnál minden tárgy ezen föczél szolgálatába szegődik.

A második fokozatnál azután a tantárgyak Ü ~ czéIlá

válnak s a nyelv is öntudatosabba tétetik. A beszéd

egyes alakjaira figyelmeztetjük növendékeinket s megta-

tanitjuk velük, hogy van alany és állitmány, hogy a be-
széd szavakból s az viszont betükböl áll stb.

Az első fokozat a váczi intézetben a II.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI J L és IV.

osztályban, Budapesten a I L és Ill. osztályban végeztetik

el, Temesvárott pedig egyáltalán nem fordul elő.

Tekintve, hogyanyelvtannak, mint ilyennek semmi

fejlesztő hatása nincs a beszéd tanulásra s czélja csak

az, hogy a beszédet öntudatosabbá tegye, nagyon kevés

időnek tekinthetjük azt, a mit az intézetek a legfonto-

sabb munka elvégzésére forditanak. Kétségbevonhatlan,

hogyasiketnémának a nyelvet a nyelvtani szabályok

emlézése által nem adhat juk meg, hanem igen is szem-

léltetni kell azon nvelvalakckat, melyek az ő felfogási

képességüket meg nem haladják s ily módon gyakor-
lati uton kell elsajátittatnunk mindazon kifejezési mödo-

kat, melyek együttesen a társalgást, beszédet alkotják.
És ez nem csekélység. A magyar nyelvnek temér-

dek alakja van, ha figyelembe vesszük azt, hogy a szö-
I

rend folytonosan változik. Mig ezen alakokat - vagy

legalább a legfontosabbat közülök--' szemléltettük és

begyakoroItuk, évek kellenek. A halló gyermeknek átlag

6 év kell, mig az elemi nyelvet elsajátítja, asiketnéma

ennyi idő alatt csak nagy szorgalom kifejtése mellett

képes ugyanerre s miután a beszéd tanulás csak az

..
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intézetbe lépéskor kezdődik, világos, hogy az első hat
évre okvetlen szükségünk van s ez idő alatt a nyelvtant

haszonnal nem alkalmazhatjuk. Az intézetek tehát he-

lyesebben tennének, ha a beszéd tanulásnál a nyelvtant

csak a legutolsó, vagy legfeljebb az utolsó két osztály-

ban vennék elő s a többi időt a beszéd gyakorlati uton
való megtanítasára forditanák .

A második fokozatra a váczi intézetben 4, a buda-

pestiben 3, a temesváriban 6 év van kiszab va. A tan-

anyag tekintetében legmesszebb megy itt is a temesvári

inlézet, mert növendékei vel már az ötödik osztályban

elvégzi mindazt, a mit a másik két intézet összes szorgalmi

ideje alatt és a 6-ik osztálybanponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlcormonda toka t, kúuetkez-

tetö monda toka t stb. alakittat.

E tekintetben az iskola tovább megy, mint a nép-

iskolai tanterv követeli s jóval tulIépi azt a határt, a

meddig a realis alapokon nyugvó tanterv nek mennie

szabad.

Egyik régebbi czikkemben volt alkalmam röviden je-

lezni, hogy a nyelvtan nak az alkalmazása nálunk czélhoz
nem vezet. Jelenben nem akarván ismétlésekbe bocsát-

kozni, csak annak a kijelentésére szoritkozom, hogy az

intézetek sokkal nagyobb fontosságot tulajdonitanak a

nyelvtannak, mint kellenék s sokkal több időt töltenek el

a nyelvtani elnevezések s esetleg szabályok magoltatásá-

val, mint sem az megengedhető volna. Ugy is kevés időnk

marad a növendékek kiképzésére, s ha még ezt a keveset

is arra használjuk fel, hogy a gyakor la ti életben semmi.

ha sznot nem ha jt6 ismereteket sajátittassunk el velük, ugy

nem értük el czélunkat.

Az ezen tananyag elvégzésére szánt idő Váczon heti 54

óra (mind a négy osztály) Budapesten heti 45 óra (három

osztály) Temesvárott heti 55 óra (hat osztály). Egy-egy

osztályra jut tehát átlag hetenkint Váczen 13'5 óra,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u -
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dapesten 15 óra, Temesvárott 9 óra; aránylag tehát a leg-

több teendőt a temesvári iskola akarja elvégezni legrövi-
debb idő alatt.

A nyelvoktatás tehát a hazai intézetekben nagyon
külömbözö elvek szerint történik, az eredmény ehhez

mérten bizonyára szintén igen külömböző és mindenesetre

jogosult lesz azon óhajunk, hogy e tekintetben megálla-
podás jöjjön létre, illelve az egyöntetüség elérése czél-

jából minden intézette egyaránt kötelező tanterv állapit-

tassék meg.

A vallásoktatásra nézve annyiban van eltérés az inté-

zetek közt, hogy bár a bibliai történetek a Ill-ik osztály-

ban kezdődnek, a hittant Temesvárott már a Il-ik, Váczen

a III-ik, Budapesten pedig ez V-ik osztályban tanítják.

Részemről helyesebbnek tartom e tekintetben a budapesli
intézet tantervét. mint a többiét, mert ahittan - elvont

fogalmai miatt - csak is akkor tárgyalható eredménynyel,

ha ahhoz növendékünk nemcsak elég' értelemmel, de elég

szóbőséggel is rendelkezik. A vallásoktatásra nézve nálunk

az a gyakorlat áll fenn, hogy az illető felekezetek lelké-

szei egyházi szokásaik alapján önmaguk állapítják és ha-

tározzák meg az anyagot s igy részünkről e tantárgy vi-

tatásába bocsátkozni nem akarunk.

A realtantárgyak tanítását illetőleg az a véleményem,

hogy csak azok tárgyalandók, a miknek a siketnéma ké-

sőbbi életében hasznát veheti, vagy a mi reá nézve mint

magyarra érdekkel bir. Igy például a történelemnél sokkal

fontosabbnak tartom, hogy hazánk törtenelmét ismerjék,

mint a külföldét; és hazai történelmünkben is inkább a

közel mult eseményeit, mint a régibb korét vélem taní-

tandönak.

Mi hasznunk van abból, hogy szorul-szöra tudjuk az

ó-kor népeit és királyait előszámlálni ? Azok a népek olyEDCBA

..
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kevés hatással vannak és voltak reánk, hogy nem vétke-
zünk, ha nem is ismerjük őket.

A világtörténelem eseményei közül csak azokat em-

litjük meg, melyek hazánk fejlődésére befolyással birt ak

a melyeknek nem ismerése miatt előadásunk nem lenne

eléggé érthető. S ha még több idővel rendelkeznénk, akkor

is inkább a jelenkor esernénveit és nemzetcit ismertetjük,
mint a multét.

Intézeteink általánosságban megegyeznek abban, hogy

a világtörténelem tanítására kevés időt adnak s inkább

csak főbb vonásokban tanitják. De aránylag kevés időt

forditanak hazánk történetének tanitására is. Ugy franczia,

valamint a német intézetek is nagyobb chauvinismussal

járnak el e tekintetben. Egyik sem törődik sokat a szom-

széd népekkel, hanem mindenik saját hazáját sannak
történetét tanitja csak. Igen helyesen teszi.

A történelemre forditott idő Váczon (VI, VII; VIlI

osztály) 7 óra, Budapesten (Ill osztály) 3 óra (bele van

ebbe értve a földrajz is). Temesvárott (V, VI, VII osz-

tály) 4 óra.

Tananyag tekintetében Jegkevesebbet végeznek a buda-

pesti intézetben, a hol a hazai, és világ-történelem csak

az utolsó évfolyamban tanittatik.

Legbővebben a váczi intézet tárgyalja. Részemről
elhagyandónak tartanám a ó-kor tanításat s azt hiszem,

hogy helyette inkább a jelen kor népei volnának fel-

veendők tananyagul ebben az intézetben.

A földrajzra a budapesti intézet már nagyobb gon-

dot fordit, a mennyiben két osztályon keresztül tanitja,

Tényleg e tantárgynak több gyakorlati haszna van,

mint a történelernnek. E tárgynál már ismét a temesvári

iskola anyaga a legbővebb, s nemcsak Európára sannak

államaira terjed ki, hanem a többi világrész államaira is.

Erre vonatkozólag ismét csak azt jegyzem meg, a mit a
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történelemnél mondottam. Csak is azok az államok tani-

tandók, a melyek hazánkkal szorosabban összefüggnek.

Kevés fontossággal bir reánk nézve Sudan, vagy Chile
s miután a puszta felemlítés által növendékünk földrajzi

ismeretei csak jelentéktelenül bővülnek, egyáltalán nem

reflectálunk reájuk.

Azomban még is sokkal fontosabbnak tartom én a
földrajz tanitását, mint a történelemét, mert a gyakorlati

életre nézve fontosabb. Helyesebben tenné szerintem a

váczi intézet, ha az ó-kor történelme helyett, inkább a

világrészek fekvéseit s azok kereskedelmet, illetve a ke-

reskedelmi czikkek forrását tanitaná. Sok olyan város

van Európában is, a melv kivül esik az osztrák-magyar

monarchia területén s még is nem csekély fontosságu,

azért az európai államok vagy legalább az európai na-

gyobb városok megemlitendők volnának. E tekintetben

az intézet tanterve hiányos.

A tanórák száma Váczon (V, VI, VII, VIlI osztály)

8, Budapesten (V, VI osztály) 2, Temesvárott (IV, V, VI,

VII osztály) 8.
A polgári jogok és kötelességek tanítására nézve az

intézetek megegyező tantervvel birnak.
A természetrajz tanítására nézve a budapesti intézet

tantervében nem tétetik említés, valószinü azomban, hogy

a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagába foglaltatik. E

tantárgyra nézve a váczi intézet és temesvári iskola is

egyenlő elvek szerint jár el, a mennyiben a természet

három országához tartozó egyedek ipari feldolgozására
fektet sulyt.EDCBA

A váczi intézet (az V, VI, VII osztályban) ..összesen

heti 6 órát, a temesvári iskola (a VI, VII osztályban) 4

heti órát szab meg e tárgyra.

Kevés fontosságot tulajdonit a váczi intézet a ter-

mészettannak, a mennyiben csak a 8. osztályban s csak
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nagyon kivonatosan tárgyalja. Pedig e tantárgy napjaink-

ban hova-tovább nagyobb fontosságot nyer s a körébe

tartozó felfedezések gyakori alkalmazása mintegy utal

bennünket arra, hogy bővebben foglalkozzunk vele. E
részben a váczi intézet tanterve bövülést nyerhetne. A

temesvári iskolában 2 évfolyamban (VI, VII) összesen 4

heti óra van az órarendbe felvéve.

A számtanra vonatkozólag minden intézet, a tárgy

fontosságához mérten szabta meg a tanórák számát. Az

anyag elrendezésében azombanEDCBAá temesvári iskola na-

gyobb terhet ró a gyenge alsóbb osztályokra, sem mint

a mennyit azok elbirnak. E fokon nem lehet még a

számkört 1-30-ig tárgyalni, sőt az első osztályelső fe-

lében egyáltalán nincs számtan tanitás.

Külömben a tanórák száma Váczon osztályonként

heti 4 óra, Budapesten heti 3 óra (a VI osztályban csak

2) Temesvárt heti 4 óra, az utolsó két évfolyam növen-

dékeinek heti 3 óra.

A rajzolás az öt megillető helyet csak a váczi inté-

zetben foglalja el. A többi intézetek és iskolák is fontosságot

tulajdonitanak neki, de nem alkalmaznak eszakra képzett

egyént. E tekintetben a váczi intézet tagadhatlanul előny-

ben van a többiek felett.

A fentiekben elmondottak elég élénken tanusitják,

hogy az intézetek nem függenek egymással szorosan ösz-

sze. Ha közöttük szorosabb kapocs léteznék, ugy tanter-

veik bizonyosan nem tüntetnének fel olyan különféleséget.

Az ügy érdekében kivánnánk, hogy e hiányon se-

gitve legyen, ha máskép nem, közmegegyezés utján s e
czélból valóban öhajtandönak találnám, hogy Magyarország

siketnéma tanitói összegyüljenek s közösen állapítsák meg
a tantervet.

-ro



- 74 -VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p r ó s á g o k a z in t é z e t i é l e t b ő l .

A siketnéma is ember. Fel van ruházva mindazon tulajdon-
ságokkal, melyekkel a hallók birnak, s az egyéni sajátságok éppen
olyan változatosak nála, mint a hallónál.

Egyes jellemző tulajdonságok leszámitásával - mint a ki-
váncsiság stb. - alig hasonlit egyik siketnéma a másikhoz és
náluk épp úgy beszélhetünk a jellem különféleségéről, mint a
hallónál.

Az alábbiakban néhány jellemvonást közlök a siketnémákról.
Nem gondolnám, hogy haszontalan fáradságot szerzek vele ma-
gamnak, mert hiszen azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAember mindig érdekelte és érdekli az ember t.

Együtt léptünk az intézetbe Karcsi meg én. 6 mint hat éves
fiucska, én mint gyakornok. Mindketten idegeneknek éreztük ma-
gunkat abban a nagy házban s a ki előbb megszokott az ö volt.
Szerencsésebb viszonyok közt volt, mint én, mert életsorsosokra
talált a környezetben, a kiknek kifejezésmódja, ha nem is egye-
zett meg mindenben az övével, de legalább hasonlitott az övéhez.
Alacsony kis zömök, de élénk szemü s fürge kis fiucska volt.
Szülői jobb móduak voltak s nemcsak gondozták a testét, hanem
hatni igyekeztek lelkére is. A bánásmód, a miben otthon része-
sült, szelid lehetett, mert sem félénkség, sem félszegség nem
nyilvánult 'tartásában. Szerette a játékot s hasonkoru társai felett
bizonyos főlényt gyakorolt.

Mikor legelőször találkoztunk, elém állt s jeleivel a követ-

kezőket intézte hozzám:

Ki vagy te? Tanár?

Igen, intettem a fejemmel.

Mit akarsz most itt?
Olvasok, feleltem a könyvre mutatva, a mit a kezemben

tartottam.
Kivette kezemből s lapozgatott benne, azután ajkbigyesztés-

seI visszaadta.
- Nincs benne semmiféle kép sem, jelelte. Nekem van

otthon (messze) nagy könyvem, (a nagyságot az ujjával mutatta,
négyszöget rajzolva a levegőben). Van benne ökör, ló, kis fiu,
kutya, Apám adta. Ismered apámat? Nem. Magas. Nem olyan
vékony, rnint te. Nincs szivarod?

Kivettem a dohánytárczárnat s mutattam neki.
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Apám nem ilyent szi, hanem vastag, barnát. Add ide
majd csinálok ezigarettátEDCBAI

Nem akartam neki odaadni a tárczámat s a fejemet ráztam.

- Azt gondolod nem tudok késziteni ? Széfnyitom a tár-
czát, kiveszem apapirost, megsimitom, dohányt teszek bele s egy
kezemmel besodrom. Add csak ide a tárczádat, majd megmu-
tatom.

Kénytelen voltam neki odaadni s csodálkozásomra igen
ügyes czigarettát csinált.

Van gyufád?

Neked nem szabad dohányoznod, hiszen még kis fiu
vagy?

De szabad. Én már sokat szittam s az orromon eresztem
ki a füstöt. Adj csak egy gyufát!

- Adtam neki. Rágyujtott s valóban az orrán eresztette
ki a füstöt. Megnéztem az ujját s láttam, hogy az olyan sárgás,
mint a· czigarettázóké szokott lenni. Megengedték neki otthon,
hogy czigarettázzék s ő élt az engedelemmel. Olyan arczkifejezés-
sel nézett rám, mint a ki kétkedésemet minden tekintetben el-
oszlatta. A többi fiuk körülállották s bámulták. A nagyobbak
nevették, a kisebbek talán irigyelték.

- Ilyen kis fiunak nem illik ám dohányozní, - adtam érté-
sére - lásd a többiek sem dohányoznak. S rámutaták a társaira.
Akkor még nem tudtam, hogy az idősebbek, a kik között 20 évesek
is találkoztak egész szenvedélylyel sodorgatták a szivarka papirt
seregették a bodor füstöket. Persze mindaz titokban történt s
többnyire este, mikor a kicsinyek már aludtak.

Hiába a siketnéma is ember s ő is megkivánja mindama
képzelt élvezeteket, a mik hasonkoru halló embertársánál is kielé-
gittetést nyernek. A 18 éves okosabbnak és idősebbnek óhajt
látszani s a férfiasság jelét abban találja, ha szivart dug a szá-
jába s önelégült pillantásokkal tekintget körül. Bámulója mindig
akad s legtöbbször irigye is, a mi öt még inkább sarkalja arra,·
hogy folytassa azt, a mivel mások bámulatát és irigységét fel-
költheti, habár az neki tulajdonképpen nemhogy élvezetet nem
szerez1 sőt néha kellemetlen utóbaj okat is okoz.

Karcsi bámulva nézett reám, azután társaira s lassan 1e-
eresztette karját s végre ujjai közül kiesett aszivarka. Önkény-
telenü1 utána hajolt s felemelte, miközben tétova tekintettel nézett
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reám. Intettem neki, a kályha felé tekintve.EDCBA6 megértette pillan-

tásomat s bedobta a szivarkát.

Megdicsértem érte.

Ismerkedésünk hamar megtörtént. Látszott, hogy szerétet-
teljes bánásmódban részesült otthon, mert mindenkihez félénkség

nélkül közeledett, s egész bizalommal fordult.

Élénk mozdulatai, hamis mosolya, bizalmassága s kedvessége

hamar megbarátkoztatták mindenkivel s a nagyobb fiuk valósággal

beczézték.

Gyakran játszogatott az óralánczommal s kis gyermekek

szokásaként kihuzta az órát zsebemből s a füléhez tartotta.

:.- Hallod a ketyegését? - kérdeztern tőle.

- Nem hallom - volt a válasz.

- Homlokához nyomtam az órát sakkor mntatta, hogy va-

lami kopogásfélét érez.

- Igazán? fordultam felé kétkedő arczczal,

Bólintott a fejével s ujra homlokához téve az órát mutatta

a gyors verést az ujjával.

Nem tudtam megbizonyosodni affelől, hogy képzelte-e az óra-

ketyegését, vagy valóban érezte. Valószinübbnek tartottam, hogy

szülöi - óhajtva azt, hogy a hallásnak bármiféle maradékát fel-

fedezzék -- többször kisérletet tettek a zsebórával is s kérdez-

gették tőle: valjon nem hallja, hogy az óra hogyan ketyeg?

A szülők kézmozdulatainak az utánzása lehetett csak pusz-

tán, a mit a kis fiu előttem is ismételt, bár meg kell emlitenem

azt, hogyasiketnémák mindazon mozgások iránt, melyek a ta-

pintó érzék segitségével jutnak. tudomásunkra, sokkal finomabb

észrevevő tehetséget tanusitanak, mint mi hallók.

Pfingsten Vilmos György a schlesvigi intézet alapitója említi

egyik művében, hogy 2 siketnéma növendéke az esti órákban is

társalgott egymással oly módon, hogy kölcsönösen egymás mellére,

illetve gégéjére tették kezüket.

Karcsival is tettem hasonló kisérletet. Befogtam a szemét

s kezeit mellemre és gégémre illesztve elmondt am a magán és

mássalhangzókat. Eleinte nem akart sikerülni kisérletern, de rövid

gyakorlás után örömemre azt tapasztaltam, hogy majdnem minden

hangot eltalál. Legkönnyebben ismerte meg azokat a hangokat, me-

lyeknek rezgései részint magasság, részint erősség tekintetében

kiváltak. De nehezebben,ment az o, ő és u, ű felismerése, az o

és ö között ugyanis sem a magassági sem az erősségi külömbség
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nem nagy s igy persze sokszor előfordult, hogy nem találta el,
melyiket mondtam.

A mássalhangzók már több fejtörést okoztak akicsikének.
De ezek felismerésében is nagy ügyességre tett szert. IgyEDCBAil keze
fejére fuvott levegőről felismerte az f, s, sz, cs, ez közötti kü-
lömbséget, ar orrhangokat azonban csak akkor tudta megkülöm-
böztetni, hogy ha megengedtem neki az ajkam érintését.

Sok órát töltöttem el ilyen foglalkozás közt kis kedvenczem-
mel. A többi gyermek többé-kevésbé nyerte meg csak tetszésemet.
Akkor még nem gondoltam ar.ra, hogy a paraszt fiu félszegségét
és bátortalanságát nevelésének tulajdonitsam, sokkal hajlandóbb
voltam azon nézet táplálására, hogy butaságuk miatt nem tudok
velük ugy boldogulni, mint Karcsival. Ma már tudom, hogy té-

. vedtem.
A mely gyermekkel otthon többet foglalkoznak, az persze

minden tekintetben fölülmulja az olyan társát, a ki magára volt
hagyatva. De hiszen ugyan ezen különbség található fel a halló
gyermeknél is s miután a siketnéma is csak ember, okvetlen ha-
sonló következményeknek kell nála is előfordulni.

A téli unalmas napokon a tanórákon kivül maradt időt az
ebédlőben töltöttük el.

Képzeljünk 20-25 kis gyermeket egy rakáson, a kik közül
a legidősebb alig tiz éves. Mit csinálhatnának ezek mást a játszás-
nál. Volt közöttük egy kis fekete fiu.

Alig hogy az ozsonna kenyerét megette már magával czi-
pelt egy-két társat s az ebédlő egyik sarkába huzódva majmosdit
játszott.

Budapesi fiu volt ez, a ki az állatkertet már többször meg-
látogatta. A majom minden kis gyermekre vonzerőt gyakorol,
különösen kedves pedig a siketnéma előtt. Bohókás mozdulatai,
ugrándozása szemét foglalkoztatja s a siketnémának minden ked-
ves. a mi a látás érzékére hat.

Feri-- igy - hivták a fiút -- valóságos majommá válto-
zott. A sarokban székek és asztalokból ketreczet rögtönzött s ott
ugrándozott órák hosszat, ez önkénytes fogságában más és más
csoport fiú előtt mutogatva ügyességét. Meg kell adni, hogy va-
lóban ügyesen utánozta a majom bohóságait. Csak majom bőrbe
kellett volna bujnia, hogy tévedésbe ejtsen mindenkit.

Nem ritka eset az, hogyasiketnéma élethű utánzó s ha
valamely csoda által visszanyerné hallását, könnyen válhatna

•.



7 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

belőle második "Megyeri". Elég sokszor zavarba ejti az embert,
mert kiméletlen a jelek készítésében. A ki nem ismeri eléggé,'
könnyen azt gondolhatná, hogy csufolódásra bír különös hajlan-
dosággal. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. Éles megfigyelő
képessége van s az egyént az első pillanatban lefényképezi. Az
Ő fényképén azonban az árnyoldalak tünnek leginkább elő s az
egyénből nem ritkán torzképet csinál.

Hogy mennyire tetszik neki mind az, a mi a látás érzékét
működteti, azt a következők is bizonyitják.

Karcsi játszótársai halló fiuk voltak s ő inkább az ugrán-
dozást, a lapdázást szerette. Feri ellenben magában állt s nem
voltak játszótársai. Apja vasuti kalauz volt s anyjával többször
elment az indóházba apja elé. Ilyen alkalmakkor láthatta az uta-
sokat a vasuti kocsikból ki és beszállni. Az élénkség és mozgás,
mely az indóházakban szemlélhetö, tetszett neki s utánzási vágyát
ingerelte. ,

Egy alkalommal a fiatal csapat unatkozott. Valamelyik ho sz-
szu szerdai vagy szombati délután volt s már kifogy tak a játékból.
Karcsi végig játszotta a bakugrást, a szembekötősdit, a lapdát
velük s bár ő maga még szívesen folytatta volna e játékok
bármelyikét, nem tudott társakra szert tenni. Azok unták az egy-
formaságot.

Feri is tevékenykedett, de már szintén beleunt a majom
ugrándozásainak utánzásába.

Egyszer csak elém áll nehány, Ferivel az, élükön s kérdezik,
hogy szabad-e az ebédlő asztalokat összerakni.

- Mit akartak aztán? kérdeztern csodálkozva.
- Vasutast akarunk játszani, felelték.

Hogyan?
- Csak engedjem az asztalt összerakni, majd meglátom

azután.
Mit tehettem? Beleegyeztem. Egy pillanat alatt készen volt

a vasuti kocsi, oldalak nélkül persze, s az ebédlő padjai -:- a mik
szintén csakhamar fölvándoroltak az asztalo ktetejére - képezték
az ülőhelyeket.

Ferinek volt készletben elhasznált vasuti jegye elég, azt
hamar kiosztotta az utasok között s meghatározta, hogy rnelyik
az első és melyik a második hely. Nehány tapasztalatlan kis
oktondi, tudatlanságból arra a padra ült, a melyre nem volt
jegye. Ez kiméletlenül megkapta a szamár fűleket, a mi a siket-
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némák nyelvén is szamarat jelent; s visszaküldetett az őt meg-
illető helyre.

. Nemsokára megtelt az asztal teteje s az ülőhelyek el voltak
foglalva. Feri vállalkozott a kalauz és gépész szerepére s nyakába
akasztva az apjától ajándékba kapott trombitát, pokoli trombitálast

vitt véghez. Kezdetét vette az utazás. Az állomás közelségének jel-
zése szintén a trombitán történt; azután következett a gépész féke-
zésénck utánzása s végre kiegyenesedett testtartással tudtára ada-
tott a közönségnek, hogy "megérkeztek".

Magamat is érdekelt a játék, csak a trombitálással nem voltam
kibékülve. A fiuknak pedig annyira tetszett, hogy hosszu időre
feledve lett. a majom, a bakugrás stb. Még a nagyobb' fiuk sem
restelték az utasok számát szaporitani.

Lassan, lassan ujabb és ujabb javitások eszközöltettek. Lett
külön kocsivezető s külön gépész "szerződtetve" stb. stb.

Azontul nem tudott játszótársat nyerni Karcsi a szembekö-
tősdihez, sőt ő maga is felcsapott "vasutasnak".

A trombita azonban rövid idő alatt szerencsétlenül járt.
Felügyelönk - isten nyugosztalja - "javitott" rajta egy keveset
s Feri boszankodva panaszkodott, hogy elromlott.

- Mi baja van? kérdém részvéttel.
- Nem szól - válaszolta majdnem könnyezve.
- De hogy nem szól - vigasztaltam s ugy tettem mintha

hallanám.
- Hazudsz - felelte egész határozottsággal.
Eleint.e csodálkoztam. hogy honnan tudja, hogy nem szól a

trombitája, de ő maga csakhamar felvilágositott.
Belefujt még egyszer - jó erősen, hogy két szeme majd

kiugrott s fitymálva mondta, hogy nemponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAremeg sehol sem. Igaza
volt. A szóló trombita remeg, ha megfujják.

Mondtam neki, hogy a többiek ugy sem hallják, hát nem
baj, ha nem is szól, de nem volt megnyugodva s késével s több
effélével addig piszkálta, mig szerencsésen kipiszkálta a nyelvet.
Most azután igazán nem lehetett rajta segiteni.

A trombitávali kísérlet után megtud tam magamnak fejteni
azt is, hogy miképpen tudta némely hozzám közel álló fiu észre-
venni, ha énekeltem. Eleinte azt hittem, hogy szám mozgása után.
következtetnek arra, de ha ugyanazon szájmozgásokat végeztem
hangtalanul s kérdeztern tőlük, hogy énekeltem-e: azt felelték,
hogy "hamis" vagyok s nem énekeltem.
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Az éneklésnél a hanghullámok erősebbek, mint a közönséges
beszédnél. Ha széken ül az ember padlós szobában, akkor a hang
erőssége rezgésbe hozza először a széket, azután a padlót s ezen
rezgést a siketnéma finomabb tapintó érzéke észreveszi a lába
közvetítésével.

Ez a tünemény ejti néha csalódásba a szülőket s ilyen esetek
után kezdenek ismét reményleni, hogy hátha még is "megerő-
södik" gyermekük hallása.

Pedig hiába remélnek. Nincs siketnéma, aki az erős hanghullá-
mok érintésére meg ne forduljon, ha az rá nézve váratlanul jött. E
módon felismerhető a simulans, mert azt hiszi, hogy neki semmi-
féle hangra nem szabad mutatnia, hogy "hallotta". A ~iketnéma
nem hallja a hangot, hanem megérzi a léghullámzást s ha bár-
melyik háta megett váratlanul erőteljeset kiáltunk, bizony vissza-
fordul az s bámulva néz szemünk közé, nem tudva megfejteni
magának a történetet.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a lé k o k s ik e t n ém a o k t a t á s ü g y ü n k t ö r t é n e t é h e z .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A váczi kir . magya r siketnéma intézetnek rövid leirá sa . P esth 1804

Nyoma tott P a ieko Ference Jossefnél, (Kurze Beschreibung des

Königl. Unga r ischen Taubstummen Institutes zu Wa itzen. P esih,

Gedruckt bey F ranz Joseph P a teke. 1804.*)

"Siketnéma növendékeink mind olyanok, kik részint kisded
korukban, mielőtt beszélni megtanultak volna, vesziték el hallá-
sukat, részint pedig a hallás hiányával születtek; s éppen azért
képtelenek lettek a hallás közvetitésével az emberi beszéd megta-
nulására. Mert emberi hangokat soha nem hallhatván, olyanokat
soha sem is utánozhattak.

*) Az intézet beléletére. és módszerére vonatkozó eme nagy történelmi
becsesei biró füzetkének lefordittatásával és közzétételévei szelgálatot vélünk
tenni. Tudtunkkal eme második értesite csak némel nyelven jelent meg s
annak idején a .Merkur von Ungarns folyóiratban is közölve lett. Evvel a

füzettel berekesztetett az értesítők sora egész az 1881/2. tanévig. amely
időtől kezdve évente jelennek meg a nagy közönség tájékoztatására. Az intézet
fejlödési időszakának módszeréröl csak is ezen füzet ad számot, mert Simon

Antal »Igaz mestere« az irva olvasás és hangoztatás szolgálatába szegődött s
ugyanakkor bár az intézet jóltevöinek nevét közli, az intézettel bővebben nem

foglalkozik. Csak 1827-ben a »Lehrmethode« megjelenésével akadunk ismét a

módszerre vonatkozó feljegyzésekre, mig az intézet beléletét illetőleg Meszlényi
Molnár János »Bevezetése« szelgal adatokkal. Szerk.
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Ezen természetes vagy esetleges fogyatkozáson kivül azonban
semmiféle más hibájuk nincs - a mely nem volna emberi ugy
észbeli tehetségre valamint testükre nézve sem, a mely serény
mesterségek által a kenyérkeresetre képessé ne tétethetnék. -
Elméjük képes felfogni az emberi eszméket, testük pedig elég erős
és egészséges különféle mesterségeket űzni.

A nevelésre és oktatásra csakis ily növendékek vétetnek és
vétethetnek fel ezen jótékony intézetbe, tekintet nélkül az államban
érvényes vallás gyakorlatra. Mert azok, kik máskülönben hallanak
és talán csak a nyelvnek gyámoltalansága, vagy a beszédszervek
más fogyatkozásai miatt nem tanultak tisztán ésfolyékonyan be-
szélni, -- más tanitók által is tanittathatnak.- Azon szülők és
tanitók tehát, kiknek vezetésük alatt hebegő gyermekek vannak,
az intézet igazgatójához fordulhatnak, a kitől majd utasitást is
nyerendenek arra vonatkozólag, miként lehet az ily bajokon leg-
könnyebben segiteni.

Épp ugy nem tartoznak intézetünkbe azok, kik szellemi fo-
gyatkozások miatt állhatatossággal nem birnak, mert az ilyenek
semmiféle művészet által nem képezhetők. De leginkább tévednek
azok, (mint intézetünk már is tapasztalta), kik azon véleményben
élnek, mintha intézetünk kórház volna, a hol ugya szellemi
mint a testi hülyék, őrült és beteges siketnémák örökös ápolásra
felvétetnek.

Nem! ez intézetünknek nem czélja; minden síketnéma jcsak
6 évig marad nálunk, mig az irást, olvasást, számolást és a
vallástant elsajátitja és mig ki nincs képezve elméje. Ezen 6
év alatt egy hozzájuk illő mesterségben is tanittatnak és azután
mint valódi keresztények, hasznos tagjai az államnak, mint igazi
emberek bocsáttatnak az emberi társaságba, a melytől eddig, -
a siketséggel természetesen összekötött elmetompaság és tudomány-
hiány miatt annyira eltávolittaUak, hogy ezen üdvös intézet segit-
sége nélkül erre soha alkalmasak nem lehetnének.

Már maga ezen rövid megjegyzés is megnyugtathatja az intézet
minden jóltevőjét, hogy vagyonát, a melylyel őt az Isten megáldá,
nem haszontalan dolog előmozdítására forditá. - Más józangon-
dolkodásu hazafiakat pedig adakozásra buzdithat a jövőben; de
még a haldoklókat is indithatja, utolsó akaratjuknak ezen üdvös
intézetre való alkalmazására. Az intézet közvetlenül a nagyrnéltó-
ságu magyar kir. helytartótanács igazgatása alatt áll; itt helyben
azonban ugy a tudományokat és a többi rendtartást, valamint a
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gazdálkodást illetve az intézetet Simon Antal ú r világi pap a györi
egyházmegyéből, kormányozza, mint igazgató, ki egyszersmind
naponta a Ill-ik osztálybeli növendékeket is tanitja és mint hit-
oktató a vallástant vezeti. - A gazdálkodáshoz tartozó, valamint
a ruházatot, élelmezést stb it illető dolgok, Csúry Ferencz úr, mint
számvivő nek felügyelete alatt állanak.

. Másik két tanitó u. m. Schwarezer Antal és Kapuváry Sá-
muel a kezdőket vezetik emberi tehetségeik első fejlődésében, az
első a magyar, a másik a német nyelvben teszi le az egész tudo-
mányos épülethez, szükséges alapot. - A kezdőknél (ha a szükség
ugy kivánja) a tanárok mellé Fáy Károly siketnéma ifjú van
kirendelve, .ki máskülönben a növendéket a szépirásban és rajzban
oktatja.

A jóakaratú irgalmas testvérek ingyen gondoskodnak a
növendékek egészségéről, kivévc az orvosságot, melyet évenkint
meghatározott egyezség szerint minden növendéknek 2 forintért
szállitanak.

Hogy azonban a jó rend a növendékek különbözö nemére
nézve is fenntartva legyen, azért a fiúknak felügyelőjük, a leányoknak
pedig felügyelőnőjük van, kik a tanórák után a felügyeletről és ápo-
lásról gondoskodnak. - Az intézet ezen személyzetéhez tartoznak
még egy szabó és csizmadia mester, kik a növendékeket, ha erre
valamelyik alkalmas, ezen két mesterségben tanitják. - Egy kapus
vigyázza a be- és kijárókat, hogy semmi se hiányozzék, a mi az
intézet jó rendjéhez tartozik. - Az intézet ezen berendezése már
eléggé bizonyítja a gondosságot, melylyel ezen nevelőház beren-
deztetett j kiviláglik az is ebből, hogy növendékeink sokkal ponto-
sabb gondoskodás alatt állanak, mintha otthon, szülőiknél ma-
radtak volna j amennyiben a fentnevezett személyek kivétel nélkül
szüntelenül ezek jóléte fölött őrködnek.

Minden növendéknél, a kit hozzánk hoznak, pontosan meg-
vizsgáltatik, valjon a siketségen kivül nem szenved-e olyan fo-
gyatkozásban is, mely a tanitás és nevelés elé akadályt .gördit-
hetne, és az intézet fáradságos munkáját és költségét eredmény-
telenné lehetné.

Ha ily fogyatkozás rajtok észre nem vétetik, ugy siketnéma
tanulótársaik körébe vezettetnek és az intézet rendjével és beren-
dezésével lassankint megismertetnek.

Néhány nap mulva megkezdi a tanító ezen ujonczokkal a
6 évig folyton tartó munkát, és mindenek előtt megismerteti velök

..
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a betüket, a melyeket ázormal le is irat, hogy a növendékek minél
korábban az iráshoz szokjanak. Azon kézi jelek, melyek a hangzó

betük neveit helyettesitik és a növendékeket azok megismerésére

vezetik, már .annyira ismeretesek a közönség előtt, hogy fölösleges

volna ezekről itt sokat beszélni.

De annál szükségesebb itt rövid magyarázatot adni azon

módszerről, mely a szavak szóbeli kiejtését illeti, azaz, hogy röviden

megmutassuk, miképen tanitjuk növendékeinket a hangos olva-

sásra.

Az emberi beszédben csak 5 tökéletes és ugy mondva állati

hang létezik, melyek azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa . e, i, r , u, betük segitségévelállittatnak

elő. Ezek kimondása (ha a gége hangzik) a szájnak kisebb, vagy

nagyobb nyilásától függ. Növendékcink ezen hangokat fáradság

nélkül megtanulják és már előre örülünk, miután tapasztalásból

tudjuk, hogy két-három hónap mulva olvasni fognak.

Mi nem tanítjuk tanitványainknak a mássalhangzók közön~

séges megnevezéseit, nem; minthogy ez, az olvasásban való okta-

táshoz nem szükséges, s mert a nélkül is a beszédben vagy olva-

sásnal eg-yetlen egy mássalhangzó sem fordul elő azon alakban,

mint az az iskolákban közönségesen taníttatik, igy pl. a f soha

se lesz az olvasásban ef-nek kimondva, ha az e elé nem tétetik.

Elég tehát, ha a tanuló tudja, mikép álljanak a beszédszervek,

midőn egy mássalhangzó egy magánhangzóhoz irva vagyon, mert

a mássalhangzó csak a sokféle hajlitását és változását magyarázza

azon állati hangzónak. melyet az irott magánhangzó jelent, és

ilyen változás azonnal történik, ha a beszédszervek, az ajkak, a

nyelv stb. különös állásba vagy rezgő mozgásba hozatnak.

Itt példakép szolgálhat a fent nevezett f. - Ezen mással-

hangzó csak annyit akar kifejezni, hogy az utána álló magán-

hangzóra a felső fogak és az alsó ajak között fújni kell, ily módon:

fa, fe, fi, fo, fu. Ha azonban a magánhangzó az f előtt áll, akkor

ugyanezen magánhangzó a fent leirt fúvással befejeztetik, igy: af,

ef, if, of, uf. - A sz és s is annyit jelentenek, csakhogy az elsőnél

gyengébben, a másiknál pedig, - a mint a nyelvet visszahúzzuk,

erősehben fúvatik a szél (levegő) a fogak közötl a magánhangzóra.

Ugyanezen módon kell a tanítónak minden mássalhangzónál,

a beszédszervek állását megfigyelnie ; és igy kétség nélkül sokkal

könnyebben, ugy szólván játszva jutottunk a tulajdonképeni betű-

zéshez azaz: olvasáshoz, a mit előttünk még senki sem tudott.

Adná Isten, hogy ezen könnyü tanmód az egész irodalmi világtól
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elfogadtatnék l Eléggé meg volnánk jutalmazva azon áldás által,
mely a szülőktől és tanitóktól reánk háramlana, -- mert teljesen
meg vagyunk győződve, hogy ezen tanrnóddal sok költség és idő
megtakarittatnék, nem tekintve mindazon fáradságokat, melyeket
az ember a mostani olvasó-iskolák berendezésénél elpazarolni
kényszerittetik.

Valóságban nem sok idő és megerőltetés kell-e mig az ember
a mai módszer szerint csak egyedül az "irgalmasság" szót olvas-
tatja, vagy mint közönségesen mondani szokás, betűzteti? Ez az
iskolákban következőkép történik :EDCBAi = er = ir = gé = a

el = gal = irgal = em = a = es = mas = irgalmas -=
es = á = gé = ság = irgalmasság.

Istenem! mennyi haszontalan idő és szópazarlás ! Nem volna
jobb minden szótagot egyszerre igy kimondani: ir-gal-mas-ság,
azaz a szótagokat egyetlen egy szájnyitással kimondani és az egész
szót időveszteség nélkül olvasni?

Ha némely tanítók.. kik a tanulást nem szégyenlik, meg
akarnának ismerkedni ezen tanmóddal, ugy kérelmükre az intézet
igazgatója nagyon szivesen szolgálatukra leend.

Közben azonban, mig növendékeink magukat az irásban -
mely sarkköve a rendszeres tanításnak - és az olvasásban gya-
korolják, nem hiába ismételgetik a szavakat irás- és szóbelileg,
hanem mihelyt a betűket némileg rajzolni tudják, azonnal az egyes
dolgok megnevezésére tanittatnak. -VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t azonban először is azon
megnevezéseket választ juk. melyek közönségesebbek és szembetű-
nőbbek ; éppen ezen okból vétetnek elő legelőször az emberi test
részei mint : a fej. orr, száj stb.

A növendékeknek minden szónál a belűrendet, mely az előirt
szóban megvan, a kézi abc-vel kell emlékezetükbenponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llandósitaniok;

azután a szó által megnevezett tárgy eléjükbe tétetik természetben,
vagy ha ez nem lehetséges képben, és megállapitlatik a tárgyat
kifejező jel vagy tagmozgás - a szó és tárgy között. - Ebből
következik, hogy ezen mimikus jelek vagy tagmozgások nem
függnek a tanitó önkényétől, hanem a tárgyak természetéből, a
tulajdonaikból, vagy a használatából kölcsönöztetnek és vétetnek;
innét van, hogya dolgokat sokkal hűebben fejezik ki mimikus
jeleink és tagmozgásaink, mint a hangzó szavak, melyek az első
feltalálónak önkényes választásától származtak.

Itt csak azt kell még megjegyeznünk, hogy nem tanulhatni
idegen nyelvet a megtanulandó idegen nyelv segitségével, hanem

..
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szükséges, hogy e czélból már ismeretes nyelvet használjunk. -
A siketnémáknál pedig az ismeretes ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúgy szólván az anyanyelv,

a jelnyelv ; következőleg ez legyen náluk az útmutató is, ha való-
ságos nyelvet kell tanulniok. - Ha mi hallók és beszélők
egy idegen országba jövünk, a melynek nyelve előttünk isme-
retlen, nem kell e nekünk is siketnémának lennünk és menedé-
künket a mimikánál és a jeleknél keresnünk, hogy gondolatainkat
kifejezhessük?

A főnevek után következnek a tulajdonság - vagy mellék-
nevek; de előbb t'udtá ra adjuk növendékeinknek, hogy ezek nem

jelentenek va lami öná lló dolgot, hanem csak egy bizonyos tulaj-
donságot, állapotot, a mely annyira egyesült a dologgal, hogy
különállva soha sem láthatjuk; mert valóban nem találunk a
természet rendjében soha egyetlen önmagában álló kicsinységet,

vagy nagyságot.

A tulajdonságneveket azok követik, melyek cselekvést, vagy
állapotot, vagy szenvedést jelentenek, azaz, az úgynevezett igék;
de itt is mint a fentíben először csak az érzékelhető és igen köny-
nyen felfogható szavakat választ juk, mert azokat, melyek elvont
jelentményüek, azaz, melyek természetfölötti dolgot, állapotot és
cselekvést jelentenek, későbbi időre hagyjuk, a mikor t. i. a nö-
vendékek elméje az érzéki tárgyak és cselekvések szemlélése és
érzékeltetése által már képessé tétetett ezek megértésére.

Ezekután áttérünk az igék ragozására, azután az egyszerű
mondatalakitásra, mint pl: a fa zöld, a kő kemény. - Ezen ta-
nitást követik a személyes névmások én, te, ő stb. és a beszéd
többi részei. A főnevek ragozása és a tulajdonságnevek fokozása
legkényelmesebben a szókötésnél magyarázható meg a növendé-
keknek. Munkánk bár fáradságos, egyszersmind jutalmazó is, ha
látjuk, miként válnak időről-időre a tudatlan teremtmények igazi
emberekke és mint iparkodnak kérdéseinkre feleletet adni: ezen
lelkes gépek, kiknek képezhetesén ősei nk kételkedének.

A számvetés az ujjak segélyével tanittatik és a számjegyek
ezek által fejeztetnek ki. Minden embernek van rendesen tíz
ujja és a számjegy sem több, azért nem szükségeltetik a szó-
beszéd, ha tanitványainkkal egy bizonyos számot feliratni aka-
runk. - Megjegyzendő azonban, hogy a száz 100 a O, az ezer
pedig az M betű kézi jelével fejeztetik ki. - Ha azután növen-
dékeink a számokat eléggé ismerik és ha képesek ilyeneket a ta-
nitó jelére felirni, avagy - ha megparancsoltatik - szóval vagyEDCBA

..



irásban is megnevezni, akkor a mesterséges számolásba vezetjük

be őket és megismertetjük velök ennek különbözö nemeit, a mi-
. dőn őket az összeadásban, ki vonásban, sokszorozásban és osz-

tásban folytonosan gyakoroljuk nevezett és nevezetlen számokkal.

Az Isten, a lélek, az erény, a megjutalmazás és igy az egész vallás

megismerésére, amennyire ezt az ember felfogni képes, növendé-
keink lassu léptekkel, az eszmék összehasonlitása, összetevése és

megoldása által vezettetnek és azután, a mint azt. egy rendszeres

tanitás módszere kivánja, vallásunk már megtanult gyakorlatát

is űzik.

Itt van tehát nemesgondolkozásu közönség rövid számadá-

sunk, a melylyel az érdemteljes magyar .nemzetnek tartoztunk !
Végtelenül örülünk, ha ez' által a segitségért esdeklő emberiség

jóléte némileg eJőmozdittatik.

A növendékek mindennap,télen 6, nyáron pedig fél 6 órakor

kelnek fel. Minekután készek az öltözködéssei és elvégezték a rövid

imát; (melyet egy, ki aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbeszédet má r jól elsa já tította , előmond -

egy másik pedig, hogya többiek is megértsék, jelekkel kifejez.)

reggeli znek és a felügyelő és felügyelőnő őrködése alatt készülnek a

következendő tanitásra, mig 3/48 órakor az illető osztályokba ve-

zettetnek, hol átvétetve a tanitótól, egészen 10 óráig tanittatnak.

Növendékek, kik mesterséget tanulnak u. m. a nyomdászok.

könyvkötök, esztergályosok, szabók, czipészek és más i1yfélék, 10
óra után eljárnak a mühelyekbe, mig a leányok a felügyelőnő mel-

lett különféle házimunkákkal foglalkoznak.

Fél 1~ órakor ismét az ebédlőben jönnek össze, hol ima

elvégzése után az asztalhoz ülnek, és háromféle jól elkészitett és

elégséges étellel a következendő munkára megerősittetnek. - A fel-

ügyelő és felügyelőnő a rajztanitóval együtt velök ebédelnek és

ügyelnek az illedelmes magatartásra. - Épp ezen okból és hogy

megfigyeljék, valjon elég jók és elégségesek-e az ételek - megjelen

rendesen a tanitók egyike, néha az igazgató is, a mely alkalom-

mal a hibák kijavittatnak.

Ebéd után mindenki munkájához fog, 3/4~-ig; ekkor az osz-

tályokba vezettetnek, hol 4 óráig a különféle tantárgyakban ta-

nittatnak. Tanitás után a kézi munkákhoz bocsáttatnak. a me-

lyekben magukat egészen fél 7 óráig gyakorolják. - Ezen időben,

a fent megirt mód szerint vacsoráznak, a melynek elvégzése után

visszatérnek munkaszobájukba, mig az elvégzett esti ima után,

télen 8, nyáron pedig 9 órakor, felügyelőikkel az egyes ágyakban
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pokon azonban részt vesznek a szt. misén és :i délutáni isteni

tiszteleten; a vallásban oktattatnak és ha az idő' megengedi, dél-

után rövid sétára vezettetnek ki.

Szerencsés szülök, kiknek gyermekei ily gondoskodás alatt

vannak! Szerencsés gyermekek, kikről a nemes haza igy gon-

doskodik! Szerenesés haza, melynek hasznavehetetlen tagjai igy

kiképeztetnek !

Ezen, az emberiségnek oly hasznos intézetbe ingyenes kiké-

peztetésre 30 növendék vétetik fel valláskülönbség nélkül és pedig

20 fiú és 10 leány. Felvételkor azonban 7 évnél fiatalabbnak és

14 évnél öregebbnek nem szabad lenniök, mivel a 7-ik évelőtt

még gyöngék,' a 14-ik év után pedig már nagyon fejlettek vol-

nának és kiképeztetésük nagyon fáradságos lenne és sok aka-

dálynak volna kitéve.

Szülők, kik gyermekeiket -ingyen akarják ezen intézetbe fel-

vétetni, forduljanak nemes megyéjük vagy más hatóság utján fo-

lyamodványnyal a Nagyméltóságú magy:. kir, helytartótanácshoz.

Bizonyitaniole kell azonban, hogy valóban szegénysorsuak és hogy

gyermeküknek orvosi bizonyitvány szerint, a siketségerr kivül, sem

testi sem lelki fogyatkozása nincs.

Az olyan szülők, kik nem szorulnak az ingyenes eltartásra,

gyermeküket hozzánk hozhatják, ha az intézetnek évenkint 100

frtot fizetnek. Ezen 100 Irtból kapnak élelmezést, ruházatot és
I

minden más szükséges dolgokat.

Vagyonosabb szülók azonban, kik gyermeküketkülönös élel-

mezéssel és ápolással akarják ellátni, mindezeket az intézet igaz-

gatójánál megtalálhatják. - csakhogy ezért még 100 frtot kell

fízetniök évenkint az intézetnek lakásért és tanitásért. - Ha pedig

gyermekük mellé még külön szolgát is akarnak, ugy ennek az

élelmezéseért, mely egyenlő leend a növendékekével. külön 50 frtot

kell fizetniök.

Ha pedig valamely jóltevő emberbarát 2000 frtos alapitványt

tesz, ugy ő és utódai jogot nyernek, hogy egy jól nevelt és teJ:tet-

séges siketnémát ajánlhassanak a Nagyméltóságú magy.-kir. hely-

tartó-tanácsnál a felvételre. Ugyan e jogot nyerik a városok és

társulatok is, ha ily alapitványt létesitenek. Adná Isten, hogya

•..
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szülőknek, vagy az intézetnek módjában lenne hazánk miden ké-
pezhetőj'siketnémájának az emberi tökéletességet megadni.

Miután növendékeink a 6 év alatt ugy testükben, mint szelle-
mükben kiképezve és különféle mesterségeknél, mint legények fel-v
szabaditva lettek, kenyérkereset végett vagy szülőikhez küldetnek,
vagy pedig általában az intézetből végleg elbocsáttatnak, hogy igy
ezután saját erejükből tartsák fenn magukat. - A leányok, ha
szülőikhez vissza nem térhetnek, szolgálatba adatnak. - Az árva
vagy nagyon szegény fiúk, az intézetből való kiléptükkor, 20-, a
leányok pedig 15 frtot kapnak első szükségleteik fedezésére.

Intézetünknek ezen rövid leirásával hiszszük, hogy lerótttik
némileg a tartozást, melylyel a nemes gondolkozásu közönség és
hazánk irányában'[tartozunk : és némileg számot adtunk azon jóté-
teménynek czélszerü hovafordítására vonatkozólag, melyekkel nemes

hazánk ezen intézetet fenntartani igyekszik.
Ha valamely érdemesjhazafl kételkednek intézetünk szerve-

zete és asiketnémák tanításának módja', felett, ':ugy kérjük:hogy
kételyeit :nyilvánitsa és kérdéseit] küldje az intézet igazgatójához.
- Igérjük, hogy kielégitő feleletekkel szolgálandunk"amennyire
ezt működésünk czélja megengedi.

Végre kérjükjembertársalnkat, hogy kiméljék asiketnémákat
mindazon gyógyitásoktól, a melyek által nemcsak még siketebbé,
hanem a tanitásra egészen' alkalmatlanná lS válhatnak. - Mit ér,
ha az embert olyasmiért kínozzák, a mit javitani már nem lehet,
különösen a midőn már könnyebb módunk van, rajta biztosabban
segiteni ? Mi csak az emberi beszédszervekre épitünk és ime, a
némákat beszélőkké teszszük, ha a siketséget mindjárt el sem
veszítik is.

Menekvést nem keresünk a villanyozásban (bár a szükséges
tudomány erre sem hiányzik) vagy az eddig amúgy is nagyon
tökéletlen delejezésben mert hiszszük és tapasztaltuk is, hogy a
született siketből nagyon ritkán, vagy jobban mondvaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsoha sem
leszen ha lló ember .

Ezeket kinyilvánitani kötelességünknek tartottuk, nehogy
kénytelenek legyenek némely szülők hiszékenységüket és tudatlan-
ságukat siketnéma gyermekükre nézve valamikor megsiratni.

E pontra vonatkozólag is készek vagyunk azok tudakozására
és ellenvetésére felelni, kik e tekíntetbenjmás véleményt táplálnak
és arra talán tökéletlen és ámitó kisérletek által" csábittattak"EDCBA

" .
*

* *
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A füzethez tartozik még az 1803. év január 1-étől deczember
utolsó napjáig beérkezett adományok jegyzéke, mely szerint ado-
mányok és alapitvány czimen befolyt összesen 19109 frt 544/8 kr.

Forditotta :VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS t a n c z e l J á n o s .

A z , . ,E ö t v ö s · a la p " - r ó l é s ' a " M a g y a r o r s z á g i t a n i t ó k

h á .z i " - r ó l .*)

A midőn az 1875-dik évi január elején hazánk néptanitóit
arra hivtam volt fel, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnagy Eötvösünk emlékezetét örökitsük
meg a saját körünkben egy országos tanitói jótékony intézet meg-
alkotása által, jámbor lélekkel azt hittem, hogy egyszerű felhi-
vásomra az ország összes néptanitói azonnal hozzá fognak a ke-
gyelet szent munkájához, és egy-két év leforgása alatt fölépítik
a magyar népnevelők kartársi közérzületéről és emberbaráti sze-
retetéről tanuskodó dicső templomot, amelynek oltáraihoz éven-
kint mindegyikünk meghozza a maga áldozatát és igy majd
egyetlen egynek sem kell a mienk közül a szeretet szent hajlé-
kából üres kézzel eltávoznia, ha. a kartárs ak támogatására jogosan
és méltán számithat.

Azóta hosszu tizenöt évEDCBAtü n t el az örökkévalóság tengerébe,
s az esztendők ezen sora velem együtt sokakat megtanitott arra,
hogy nehéz az eszmék megvalósítása és hogy nem évek, hanem
évtizedek is kellenek még ahhoz, hogy az Eötvös-a lapot, a magyar-
országi tanítók ezen jótékony intézetét, a testvéri szerétetnek or-
szágos székesegyházává kiépithessük.

Avagy nem ezt bizonyitja-e az a tény, \miszerint országos
tanítói jótékony intézetünk tizenötévi fennállása óta csak 170
róm. kath., 85 ev. ref, 69 ágo evang., 8 gör. kel., 7 unitárius és
54 izraelita néptanitó család gondjait enyhitette; és ezen 392
esetben mindössze is csak 31,145 forintot nyujthatolt ösztöndíjak
és segélyösszegek alakjában az alap jótéteményeire jogosan szá-
mitható folyamodóknak s tőkésitett vagyonát sem tudta a 40,000
forintnál magasabbra emelni.

Oh mily másként állhatna országos jótékony intézetünk

*) Az »Eötvös alap. és <l. »Magyarországi tanítók háza« érdekében be-

küldött eme sorokhoz nincs mit tennünk. Meggyözöen beszélnek azok nálpnk

nélkül is. Mi is óhajt juk eme jótékony intézmények felvirágozását s kérj ük
szives olvasóinkat is, hogy azokat támogatásukban részesítsék. Az adomány-

összegek Örley Jánoshoz, az Eötvös alap pénztárnokához, (Buda pest VIlI: Szt
Királyi-utczai iskola) küldendök, Szerk.
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ügye, ha minden úgy ment volna végbe, a mint azt mi, azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Eötvös-

a lapot gondozó bizottság" tagjai és velünk együtt néhány száz
lelkes kartársunk a dolgot előre kigondoltuk és óhajtottuk! Pedig
a mi tervezetünkben nem is volt semmi túlzás, semmi a lehetellen
és megvalósithatlan ábrándképekből.

Mi ugyanis azt véltük, hogy· a 25 ezernyi magyarországi

néptanitó közül csak elvétve akad egy-két olyan egyén, a ki ne

tudna , avagy ne aka rna hetenkint két-két kra jczá r t, évenkint mind-

össze is egy-egy for intot aka r tá r si koeéreide; szent oltá rá ra á l-

dozni, - amikor mindegyikünk ki van annak téve, hogy érheti
oly csapás is, amelyben jól eshetik a kartársak támogató jobbja.
A mi számitásunk szerint ezen az uton évenkint legalább is huseeeer

for intnak kellett volna. az Eötvös-alap pénztárába befolyni.
Tervezetünk és óhajtásunk szerint arra is számitottunk,

hogy az "Eötvös-a laphoz" a népiskola i kézikönyvkiadók is hozzá
fognak járulni oly módon, hogy minden egyes népiskolai kézi-
könyv árából egy:.egy félkrajczárt felajánlanak a mi jótékony
intézetünk czéljaira. Az ily módon felnyitható forrásból mi leg-
alább is tieená teser for intnyi jövedelmet reméltünk évenkint. És
mi ezt annyival is inkább megtehettük, mert amennyivel a könyv-
kiadók az Eötvös-alaphoz ily módon hozzá járulhattak volna,
éppen annyival fel lehetett volna a kézikönyvek árát emelniök
és a népiskolákba járó kétmilliónyi gyermek szüleire nézve sem
lett volna ennek az egy-két krajczárnyi áldozatnak meghozatala
túlságosan nagy és nehéz.

Bizvást hittük továbbá még azt is, hogy a magas kormány
és a nagy közönség sem fogja meg vonni támogatását a magyar-
országi tanítók országos jótékony intézetétől és arra számitottunk,
hogy e két nagy forrásból is juthat az Eötvös-alap javára évenkint
mintegy ötezer for int. Be kell vallanunk, hogy vérmes reményeink
nem valósultak meg, és hogy számitásainkban alaposan csalódtunk.

A 25 ezernyi néptanitó közül csak mintegy ötezeren irat-
koztak be alapunk tagjai közé, és ezen ötezer közül is csak
mintegy kétezeren fizetik be rendesen évenkint az egy forint-
nyi tagdijat. Egyes kartársaink ugyan csudálatra meltó buzgó-
ságot és áldozatkészséget fejtettek ki és százakat meg ezreket
gyüjtöttek, sőt mi több, a saját keresményükből fel is ajánlottak
az Eötvös-alap javára, - ámde akadt olyan is, aki csak addig
fizetgeUe az -egy forintnyi évdijat, amig az Eötvös-alapból a maga
részét ki nem vehette, avagy amig meggyőződött arról, hogy az
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egy forintnyi évdijért azonnal százakat nem rakhat zsebre a közös
vagyonból. A népiskolai kézikönyv-kiadók közül is csak egy-kettő
akadt, a ki népiskolai kiadványai után egy-két krajczárral támo-
gatta országos jótékony intézetünket és igy a tizenöt év alatt
mindössze sem jutott e forrásból kétezer forint az Eötvös-alap
pénztárába.

Legkevésbbé csalatkoztunk a kormány és a nagy közönség
jóindulatába vetett hitünkben és reménységünkben. Eötvös-ala-
punk évi jövedelmének nagy részét, a kiesztás alá került 31,145
forintnak és a 40,000 forint tőkésitett vagyonnak mintegy három-
negyedrészét nekik köszönhetjük. Ha nem árasztották is el ada-
kozásaikkal és alapitványaikkal a mi országos jótékony intéze-
tünket, de nem bocsátottak el bennünket egyetlen évben sem üres
kézzel, ha kérőleveleinkkel hozzájuk fordultunk. A kegyesponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAadomá -

nyok rova tában mindenha nagyobb összegek szerepeltek számadá-
sainkban, mint az évdija7ca t feltüntető rovatban.

Országos jótékony intézetünk ezen lassu fejlődése sokszor
megingatta bennünk, az "Eötvös- alap" gondozóiban és buzgó
ügyfeleinkben a magyarországi néptanitóság testvéri közérzüle-
tének létezésében és az "Eötvös-alap" eszméjének életrevalóságában
való hitet. Ámde valahányszor be-begyültek az alap jótéteményeiért
pályázók folyamodványai és mi ujra meg ujra szomoruan meg-
győződtünk arról, hogy mennyien vannak azok, a mieink között,
akik a testvéri szeretet gyámolítására vannak utalva, - ha elol-
vastuk a szegény tanitó özvegyek és árvák szivet szorongató s
könyekkel áztatott kérő leveleit; ha bepillantottunk az elaggott
és nyugdijban nem részesülhető kiérdemült kartárs ak folyamod-
ványainak tartalmába; ha meggyőződést szereztünk arról, hogy
hány jelesen tanuló, jó erkölcsü tanító-gyermeket kelleneés lehetne
tanulmányaik folytatásában támogatnunk és igy a nagy gondokkal
küzdő szülők gondjait enyhitenünk: - a kartársak nagy többsé-
gének közönye által megingatott hitünk ujra meg ujra feléledt
ismét, és mi megkettőztetett erővel folytatgattuk a munkát s nem
kim éltünk sem időt, sem fáradságot, hogy országos jótékony inté-
zetünk eszméjét terjeszszük és az önsegélyzés ügye iránt való
érdeklödést a haza összes néptanitóságában a kartársi élő szere-
tettel együtt felébreszszük és elterjeszszük.

Igy történt, hogy bennünk, az "Eötvös-alapot gondozó bizott-
ságok" tagjaiban, valamint az ügy iránt lelkesedni tudó és áldo-
zatra kész ügyfelekben - a lefolyt tizenötévi csekély siker nem
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hogy lelohasztotta volna a tetterőt, hanem inkább felingerelte és
fokozta azt. Mi és velünk együtt most már az a kétezer tagja a
mi országos jótékony egyesületünknek, feltettük magunkban és
sokan megfogadtuk a IV-dik egyetemes tanitó gyülés lélekemelő
ünnepnapjain, hogy nem nyugszunk mindaddig, a mig hazánk 25
ezer néptanítóját át nem hatja és tettre nem inditja akartársi
közérzületnek és a testvéri szeretetnek szent lángja. És a kétezer-
nyi lelkes ügybuzgó tagból álló seregnek, ha nem is egy-két év
alatt, de egy évtized mulva mégis csak sikerülni fog Magyaror-
szág összes néptanitóit országos tanítói jótékony egyesületeink
tagjai közé sorolni, hogy tagja legyen mindegyik azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Eötvös-a lap

országos tanitói egyesületén " kivül még a "Tanitók á rvaházi egye-

sületének" is.
Vajha ezen számításomban is csalódnom kellene és lehetne

úgy, hogy a mit én egy évtized alatt vélek csak elérhetőnek, az
rövid egy-két év alatt megvalósulna ! Ugy legyen! És miért ne
lehetne meg ez éppen igy?

Avagy hiányzik-e hazánk néptanítóiban a műveltségnek az
a magas foka, a mely Németországban már réges-régen létre
hozta akartársi közérzület s a kartársi szeretetet hirdető nép-
tanitói jótékony intézeteket, a melyek évenkint százezreket nyujt-
hatnak a hozzájuk forduló szorongatott helyzetbe kerülő kartar-
saknak, gyermekeiknek, özvegyeiknek és árváiknak. Nem! Két-
szeresen nem! Mert a milyennek magát a mi nemzetünk nép-
tanitóságának a nagy többsége az iskolában és az egyesületi
életben az értelmi műveltséget tekintve, ma már bemutatja és
bemutathatja, -- e miatt nincsen és nem lehet senkinek sem oka
az aggodalomra! Avagy talán a szivjóság hiányzik a mi kartár-
sainkban ? Hiszen csak elmehetnénk mi, az "Eötvös-alapot" és
a "Tanitók árvaházát " gondozó bizottságok tagjai, a mi kartár-
saink mindegyíkéhez, hogy elmondjuk nekik míndazt, amit nekünk
a folyamodványokból és az azok mellé csatolt okmányokból meg-
lehet és meg kell tudnunk, - úgy a 25 ezer tanitó közül csak
egyetlen egy sem eresztene el bennünket az egy-egy forintnyi
évdijnak átadása nélkül szerény hajlékából!

Csak az a baj, hogy kevesen foglalkoznak közülünk a gyüj-
téssel, és hogy sokan nem is gondolnak arra, hogy mennyi jót
eszközölhetnének, ha az egy-egy forintnyi évdijat kérés nélkül

is beszolgáltatnák az "Eötvös-alap" és az "Árvaház" pénztárába.
Egyesületi életünkben, gyüléseinken, összejöveteleink alkalmával
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mindenütt emlékeztetnünk kellene egymást arra, hogy mivel tar-
tozunkponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tanitói koeeeellem, a ka t,tá r si ssereiei és közérzület seent.

oltá ra inak.

Magyarország néptanitói! Igen tisztelt KartársakEDCBA! Nemzetünk

a Magya r á llam ezredéves fenná llá sának örömünnepére készül; fé-
nyes tettekkel óhajtja a magyal' társadalom minden egyes rétege
ezen nemzeti ünnepet megülni. Ne hiányezzunk mi népnevelők
sem a magasztos ünnepről! És mivel ünnepelhetnők mí meg a
Magyarállam ezredéves fennállásának jubileumát méltóbban, mint
azzal, hogy egy testté és egy lélekké olvadva, mutassuk be ország
és világ előtt országos tanitói jótékony intézeteinket, melyekhez
mind a 25 ezer tanitó hozzájárul adományaival.

Legyen a magyar nemzet ezred éves jubileuma egyuttal a
magyar néptanítóság körében akartársi közérzületnek fenséges
ünnepe is!

Nemcsak ama kétezer kartárshoz szólok e kérésben, akik
eddigelé is ott állanak országos jótékony intézeteink oltárainál,
hanem azokhoz is, a kik eddigelé csak néma és hideg szemlélői
voltak az általunk folytatott szent küzdelernnek. Foglalja el mind-
egyikünk a nemes munkában a neki legmegfelelőbb tért s a
magyar néptanitóság kartársi szeretetéről és közérzületéről tanus-
kodó orseáqos székesegyház fel fog épülni csakhamar, a mi örö-
münkre s a mi nemzetünk javára és Isten dicsőségére,

És e székesegyháznak egyik legdiszesebb kápolnája lesz majd
az a "Magya r tanitók háza ", a mely arra lesz hivatva, hogy haj-
lékul szolgáljon egyrészt a fővárosi, másrészt a fővárosban szé-
kelő, országos jelleggel biró népoktatásügyi egyesületeknek, és hogy
befogadja a vidéki kartársaknak a főváros főiskoláiban s az egye-
emeken tanuló fiait, hogy ott a kellő felügyelet alatt, olcsó pénz-
ért avagy teljesen ingyen, tisztességes ellátásban részesülhetvén,
gond nélkül folytathassák tanulmányaikat.

Más fővárosokban már vannak ilyen tanitóházak és virá-
goznak a szegény sorsu egyetemi tanulókról gondoskodo intézetek,
Mi is érezzük annak a szükségét, hogy országos egyesületeinknek
állandó helyiségük legyen, ahol kisebb nagyobb gyüléseiket meg-
tarthassák és irataikat elhelyezhessék; de még inkább szükségét
érezzük annak, hogy nincs még Budapesten olyan intézet, amely
a szegény sorsu főiskolai egyetemi tanulóknak és a szakiskolák
növendékeinek méltányos dijért avagy teljesen ingyen adhatna
teljes ellátást. E kettős feladat megoldására hivatott épületnek, a

..
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"Ma ,gya rországi tanítók házának"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelállitására és fentartására vál-

lalkozik az "Eötvös-a lap országos tanitói egyesülete", a melynek

alapszabályait a IV -dik egyetemes tanitói gyülés alkalmával az

Eötvös alap rendes tagjainak 'közgyülése az 1890-dik évi aug.

22-én megállapitotta és amelyek szentesités végett a magas kor-

mányhoz már fel is terjesztettek.

A "Magyarországi tanítók házának" eszméjét a IV. egye-

temes tanítói gyűlés nagy lelkesedéssel fogadta s. ha az ország

összes néptanítói úgy követik dr. Verédy Károlynak, a főváros

buzgó tanfelügyelőjének nemes példáját, aki ezen czélra azonnal

50 forintot felajánlott, tniként Bede Dániel, Sebesztha Károly,

Tóth József, Arányi Antal, Deák Lajos, Kurz Sámuel, Lederer

Ábrahám, Sebestyén József, Böngerfi János, György Aladár és

Glatz Gyögy stb., akik azonnal nagyobb összegeket ajánlottak a

szent czélra, úgy a Magyarállam ezredéves jubileumára már akár

el is készülhétne az; mert a nagyközönség bizonyára szivesen

fog bennünket ezen eszmének megvalósitásában is támogatni;

mert mi, ha tanítók és ügyfelek gyermekeivel nem tölthetjük be

a tanítók házát, szívesen megfogjuk azt nyitni más szerény anyagi

körülmények között élő szülök jelesen tanuló gyermekeinek is

méltányos díjak fizetése mellett. Es már is dicsekedhetünk azzal,

hogy nem tanítók is felkaroltak az eszmét, - az első kétszá z

for intos a lapitványt a Magya rországi tanitók házá ra Stettner Ala jos

mérnök úr, budapesti polgár tette le kezeimbe.

A Magyarországi tanítók házának mintájául előttem a bécsi

"Rudolphinum" czímü jótékony intézet áll, a melyet az általam

tanulmányozott hasonnemű intézetek közül a legczélszerübbnek

találtam s amelyben 70--80 egyetemi hallgató talál ingyen lakást

és mérsékelt dijért teljes ellátást. A nevezett intézetet legközelebb

tüzetesebben is be fogom e becses lapok olvasói előtt mutathatni.

Szépnek szép lesz majd a Magyarországi tanítók háza is, azt

előre elmondhatom; de hogy mikor foghatunk mi annak felállí-
tásához, arról egyes egyedül hazánk néptanitóságának áldozat-

készsége szólhat a legékesebben. Tettre tehát, szeretett kartársak.

nemzetem népnevelői ! Mutassuk meg, hogy a magyar néptanítóság
a Magyarállam ezredéves mult jához méltóképpen tudja p.emze-

tének örömünnepét megszentelni. Ebredjen fel bennünk a nem-

zeti önérzet által is táplált tettre kész kartársi szerétet és köz-
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/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
érzület s az Isten megsegit és áldásat nem vonja meg országos:f
tanitói jótékony intézeteinktől.

Bndapesten, 1891. január 1-én.
P é t e r f y S á n d o r .

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

Karácsonyest a váczi intézetben. A szeretet, melylyel az
Üdvözitő magához vonzotta a kisdedeket, keresztények között kará-
csony estéjén mutatkozik leghathatósabban. Mily boldogok, kik
gyakorolhatják eszeretetet! Hányszor boldogabbak, kik részesül-
hetnek adományaiban!? Kétszeresen kedves dolgot cselekedett
tehát a váczi orsz. siketnéma intézet tanári kara, midőn az eddigi
jó szokást megtartva. szülök helyett szülök gyanánt gondoskodott,
hogy a szerencsétlen, négy érzéküek is részesedvén a szeretet áldó
melegéből, ez egy nappal is több legyen, melyre jó emlékkel gon-
dolhatnak vissza, s egygyel kevesebb, melyen szerencsétlen voltukra
kell eszmélniök. És ugy látszik, hogy az intézők e szeretetteljes
gondoskodása nem téveszti el hatását, mert a siketnéma gyermek
várva-várja a boldog estét, mely jó emlékekkel egy évig eltartja
öt. Nem ok nélkül örültek ez évben is, mert az apró csecse-be-
cséken kivül, - melyek igaz ugyan, hogy csak a látszat értékével
birnak, de a gyermekek előtt mindenkor igen kedvesek szoktak
lenni, - szám os értékes könyvet és játékszert is kaptak. Nem
mulaszthatom el, hogy meg ne emlitsem: hogy ez utóbbiaknak.
t. i. a gondolkozást kivánó játékszereknek. minő a sakk-, vár-,
építő- stb. játékoknak ajándékképen való kiosztása igen örvendetes
változás a multhoz mérten: mert mig egy felöl ahoz szekik a
siketnémá, hogy nem minden a szájért van, addig neki is, mint
minden gyermeknek kapkodó, hirtelenkedő gondolkodása, cselek-
vése épen e játékok használatával nyugodtabbá, megfontoltabbá
lesz. A karácsonyestéje különben ugy a gyermekek, mint, ezeknek
helyben élő szülői, a tanárok és ezeknek családjaik, valamint
számos helybeli vendég élénk érdeklődése mellett 7 órakor kezdő-
dött meg egyik siketnéma növendék imájával, a miután az intézeti
hittanár vezetése alatt néhány növendék rövid történetét mondá
el Jézus születésének. Mig ez .a hallóknak szólt, addig az intézet
érdemes igazgatója a szem számára gondoskodott valóban szép
látványról, előadatván a siketnéma leányokkal és fiukkal a "három
király" jelenetét. Az ajándékok kiosztása után leányok és fiuk a
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megelégedés és jólét érzetének arczkifejezésével mulattak éjfélig,
követvén tanáraik példáját, kik családjaikkal egybejövén, a legba-
rátságosabb hangulatban töltötték el az estét. - l y .

V e g y e s e k .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Időleges agyag- esemeni- a szfa lt- és köipa r -kiá llitá s. Ba-
ross Gábor kereskedelemügyi miniszter intézkedése folytán a buda-
pesti kereskedelmi muzeum a hazai termékek állandó kiállitása
mellett évenkint egy, esetleg két időleges szakkiállitást rendez. Ezen
kiállitások sorozata a mult év augusztus havában rendezett bőripari
kiállitással megnyittatott, és minden irányban czélszerünek mu-
tatkozott. A szerkesztőségünknek megküldött programm szerint
Baross kereskedelemügyi miniszter a kereskedelmi muzeum által
rendezendő legközelebbi időleges kiállitás tárgyaiul az agyag-
czement- aszfalt- és köipart tüzte ki. E kiállitás jövő évi május
15-én szándékoltatik megnyittatni és hat hétig fog tartani. A ha-
zánkban évszázadok óta virágzó agyagipar emelése különösen
a vidékre nézve bir nagy fontossággal s ezért a gazdaközönség
helyesen teszi, ha felhasználja a kinálkozó alkalmat. E kiállításon
a külföldön használt legujabb és legczélszerübb munkagépek
és segédeszközök is be fognak mutattatni. A kiállitásban való rész-
vétel az ilIetőkre nézve nem jár anyagi áldozatokkal, a felmerülő
költségek a kereskedelmi muzeum által fedeztetvén.

- Jóka i Mór koszorús költőnknek legujabb "Kétszer kettő
négy" czimü érdekes regényét már megkezdte közölni a "Képes
Családi Lapok", melynek uj évi első száma, amelyből százezer
példány küldetett széjjel az ország minden tája felé, előttünk
fekszik s ebből arról gyözödünk meg, hogy a .Képes Családi
Lapok" csaknem páratlan irodalmi termékekkel indul az uj évnek.
Jóka i regényéri kivül ugyan is, melynek első közleményéből meg-
tudjuk, kinek kezei közé jutott Judás 30 pénzének az utolsó da-
rabja, még Lauka Gusztávnak "a bölcső titkai" Tábor i Róbertnek
"Sylvia" czimü regénye, Benitzky Ba jza Lenkének "Hasonló-ha-
sonlóval" s Báró Horvá th Miklósnak "A Csel" czimü hosszabb
elbeszélése, továbbá Da lmady Győző, Rudnyánszky Gyula, Bran-

kovics György s Dr. Váradi Antal művei képezik az első szám
tartalmát. A szépen illustrált lap előfizetési ára egész évre 6 frt,
s mutatvány számot mindenki kap, aki óhajával egy 1evelező
lapon a "Képes Csa ládi Lapok" kiadóhivatalához (Budapest Nagy-
korona-utcza 20. sz.) fordul.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


