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Nagy örömmelolvastam
át e jelentésnek az intézetekre vonatkozó részét. Még nagyobb volna az örömem,
ha a siketnéma intézetek és iskolákról szölö rész nem
hét, hanem számtalan lapra férne csak rá, vagy ha már
nem volna hely arra, hogy minden iskoláról emlités tétessék s csak a száraz, de sokatmondó statisztika volna
közölve.
Sajnos azomban, a dolog nem ugy van. Lassan fejlődik a siketnémák oktatás-ügye
s még évtizedek kellenek, hogya
tankötelezettség
a magyar siketnémákra
kimondathassék.
Többször volt már alkalmunk, hogy enis az
nek okaira rámutassunk.
Ez alkalommal mellözzük
ok ok ujbóli felsorolását, inkább a tényleges állapotokkal
foglalkozunk.
Majdnem az összes intézetek és iskolák növendékei
szaporodtak. Ez örvendetes annyiban, hogy több szeren-
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- esetlen érhette el, hogy emberré lesz, de ha a részleteket
tekintjük, akkor sajnosan tapasztaljuk, hogya szaporodás
az amugy is nagy intézeteknél
a legnagyobb. Az in-tézet,
vagy iskola a családot volna hivatva pótolni, de hogyan
volna SRQPONMLKJIHGFEDCBA
e z eszközölhetö
ott, hol a növendékek
száma a
százat megközeliti,
vagy éppen meghaladja?
Szerencsésebb
helyzetben
vannak az iskolák, mert
kevesebb növendéket
vesznek fel s aránylag több időt
fordithatnak az egyes kiművelésére.
Az alábbi táblázat különben a következö
adatokat
tünteti fel:
Az 1890-91.
iskolai évben volt:
1. a váczi kir. orsz. intézetben 77 fiú 42 leány = 119
2. a bpesti izr.»
»
48»
42»
90
3. a kolozsvári
»13»
6
» 19
4. az aradi
iskolában
8»
8»
16
5. a temesvári»
25 »11»
36
6. a kaposvári»
10 »12»
22
7. az ujfuttaki»
1 »
2»
3
()>>
12
8. Frim magán iskolájában
7 -»
9. Grünfeld »
»
6»
2»
8
10. Szegeden
1 » -»
1
Összesen tehát: 196 fiú 130 leány = 326
A tanitással foglalkoztak:
1. Váczon
10 tanár, egy-egy átlag 12 növendékkel
2. Budapesten
9»
»
»10
»
»
»9
»
3. Kolozsvárt
2»
4. Aradon
1»
»
»16
»
5. Temesvárott 4»
)
»9
»
6. Kaposvárt
1»
»
»22
»
7. Ujfuttakon
1
»
»3»
8. Frim-féle
iskolában 1 tanár
»12
»
9. Grünfeld-féle»
1»
»8
»
10. Szegeden
»
1»
»1
»
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Legkedvezőtlenebb
az arány Kaposvárott, a hol egy tanerőre 22 növendék jut, továbbá Aradon, a hol 16-ra megy
a növendékek
száma. Ez utóbbi helyen azomban még
mindig szerencsésebb
helyzetben
vannak asiketnémák
a tanitás tekintetében, mint Temesvárott,
hol csak 4 óra
után kezdődik a tanítás.
Kevés intézetünk
és iskolánk van sekevésnél
is
azonnal szembetűnik, hogy akár szervezet, akár jelleg s
egyebekre vonatkozólag is mindenik eltér egymástól. Meglátszik, hogy önmagokból
fejlődtek, saját eszmék alapján
létesültek
nem korlátozva
és nem szabályozva
senkitől
és semmiféle rendszabály által.
Meglehet, hogy ha léteznek valamely hivatalosan elfogadott szabályzat, mely az intézeteket és iskolákat egys mely a felállítás
s berendezés mödoformán kötelezné
zatait csak általánosságban
is felsorolná,
maguk' ezen
pedig
iskolák örömmel fogadnák s az ujonnan létesitendök
megbecsülhetIen
vivmánynak tekintenék.

Az egyes iskolákról a jelentés a következöleg
szól.SRQPONMLK
» A ) A siketnémák intézete Kolozsvárott a lefolyt tan-évben is örvendetesen fejlődött. A mult iskolai év végével
az intézet vagyona összesen 15.267 frt 17 kr. volt; neveze38. számu beltelek '(1. 900 O öl)
tesen a kül- középutczai
értéke vételárban számítva 6.250 frt, a pénzintézetekben
gyümölcsözőleg elhelyezett töke 8.217 frt '17 kr., értékpapirokban pedig 800 frt van elhelyezve.
Ezen kivül Ő cs. és kir. apostoli Felségének legfel.söbb elhatározása
folytán az erdélyi siketnéma
alap fölös
jövedelmeiböl
az intézetnél 2 alapitványi hely r~ndszeresittetett; továbbá a váczi intézetnél lévő két erdélyi alapitványnak attétele kegyelmesen engedélyeztetett ; ez utóbbi
két alapitvány
másodika akkor lesz Kolozsvárott betör .•
tendő, ha Váczon megüresedik.
Az iskola részére szükséges helyiséget, a tanító szá...
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mara való lakást, az iskolai felszereléseket, továbbá fütést
és világitást Kolozsvár
sz. kir. város a saját házi pénztárának terhére szolgáltatja azon feltétellel, hogya tanerőkröl s azok fizetéséről a vallás és közoktatásügyi tárcza
gondoskodik«

. . .

»b) A siketnémák aradi iskoláját,
mely 1885. október
óta 5 éven at közjótékonyság
által tartatott fenn, Arad
. sz. kir. város 1890. évi február hó 12-én hozott közgvülési határozatával
ideiglenesen átvette s városi községi
intézetté tette; az iskola igazgató-tanitója
szintén a város
szolgálatába lépett.
Az iskola átvételekor az 1.604 frt 57 krnyi készpénzben levő' vagyont a város átvette és azóta az adományok
a városi pénztárba folynak. A mult iskolai évben az intézet
a Rökk Szilárd alapból 300 frt segélyben részesült. Mult évi
kiadása helyiség és fütésen kivül 1.150 frtot tett, mely ösz- .
1.000 frt, a rajztanító
100 frt
szegben az igazgatö-tanitö
fizetése és a taneszközökre
kiadott 50 frt foglaltattak.
A lefolyt iskolai év elején, midőn a vezetést a felügyelő bizottság kezelte, a szegénysorsu gyermekek után
semmi, a vagyonosabbak után ezeknek tehetségükhöz mért,
azonban 20 frtot meg nem haladó tandij fizettetett, melynek czimén a tanév elején 95 frt folyt be. A városi iskolaszék később a tandíjat a helybeliekre 20 frt, a vidékiekre
nézve pedig ~O frtban állapitotta meg.
A tanitásnál
az iskolát vezető igazgató-tanilón
kivül
egy rajz és egy tornatanitö,
továbbá egy kézimunka tanitönö müködtek.
Mult évben az iskolának
8 fiu és 8 leány.

Hi növendéke

volt és pedig

Felvételért
19-en folyamodtak, minthogy azonban az
idei tanévben' a fokozatos ll. és VI. osztály nyilik meg és
új felvétel nem történik, a folyamodók csak később az
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első osztály ismételt megnyitása
vehetők.
Amegye

terűletén

-

esetén lesznek figyelembe

60 tanköteles

siketnéma

van.

Megemlítem végűl, hogy az iskolát
éven at fentartó
felügyelo bizottságnak müködési
köre, az iskolának községi
iskolává
változásával megszünvén,
ennek lelkes és ügybuzgó tagjai jelenleg asiketnémákat
segélyező egyesületté
alakulnak és a szegényebb
növendékeket
már is segélyezik« .
ő

»c) A siketnémák temesvári iskolája a községi elemi
tanítás délutáni 4
iskolával egybefügg. A tulajdonképeni
óra után Schiiffer Károly elemi iskolai igazgató vezetése
mellett 3 tanitó segédkezésével végeztetik . . .
növendékek tandijat nem fizetA temesvári illetöségü
nek, ellenben a vidékiekföl
e czimen a mult tanévben 750
frt folyt be,· ehhez járult a Rökk Szilárd alapból 400 frt
kormány segély, továbbá Temesvár
városának 500 frt évdija, mint bevétel. Ennek ellenében a kiadás 1.650 frt volt
és pedig 1.060 frt személyi és 590 frt dologi. Ezen felűl
szegénysorsu tanulók ruházatára és tanezerekre a takarékpénztár 25, az előleg és hitelintézet 20 forintot adományozott.
Ez iskola fejlődésére átalakitő befolyással leend Bonnáz
Sándor boldogult csanádi püspök 20.000 frtos hagyománya, mely annak idején rendeltetésének
átadatván,
az isfogja eredményez ni.
kola szervezését
A mult tanévben
19 szegénysorsu gyermek felvételéért nyújtatott be folyamodvány, de minthogy szülöik az
elhelyezés költségeit viselni nem bírták, felvehelök
nem
voltak. Temesvárott mintegy 27, a megyében pedig 50
tanköleles siketnéma gyermek van.«

»d) A siketnémák kaposvári iskolájának adományokból gyüjtött
tőkéje a mult iskolai év végén 7,636 frtXWVUTSRQPONM
19

-
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kr. Ezen kivül van az iskolának 2 alapitváni helye u. m.
a Tallián Lázár-féle és Czegléd városának alapitványa.
Az iskola mult évi fentartása 050 frtba került, mely
összeg a Rökk Szilárd-féle
alapból nyujtott 300 Irt segélyen kivül az alap jövedelméből fedeztetett.
A tanítással az intézet vezetöjén kivül egy rajz és egy
továbbá a kézimunka-tanitönö,
nemkülömben
k. és izr. vallástanitok foglalkeztak . . .

.ipartanitö,
a

I'.

Tandij sem a helybeli, sem a vidéki bejáró növendékektöl nem szedetett, ellenben a benlakók az ellátás és oktatásért évi 200 frtot fizettek.
Felvételért
tett 3.

9-en folyamodtak,

Somogymegyében
száma 60.«

a tanköteles

ezek közül elhelyeztesiketnéma

gyermekek

»e) Szegeden Szabó Mihály képezdei igazgató gyakorló-iskolájának
a mult évben csak 1 siketnéma növendéke volt. A tanítás teljesen ingyenes és egy gyakorló iskolai tanitó vezetése mellett a IV-ed éves képezdei növendékek szakképzésére
is szolgál.
A Szeged városa által a si ketnémák oktatásának előmozditására a tanügyí kiadások közé felvett 1,000 frt a
mult tanévben nem használtatott Iel.«
»f) Ujfuttakon Berencz Mihály községi tanító a mult
tanévben 3 növendéket - 1 fiut és 2 leányt - oktatott.
A növendékek a 2-ik osztályba voltak sorozva és a leáis oktattattak. Tandij nem fizettetett.
nyok kézi munkákban
Berencz Mihály -' egyszersmind okleveles siketnéma
tanító - augusztus hóban Ujvidéken elemi iskolai tanitónak megválasztatván,
Ujfuttakrol elköltözött s magán
siketnéma-iskoláját
Újvidéken
szándékozik folytatni.«
»g) h) Budapesten az izraeliták orsz. intézetén kivül
létező 2 magániskolában,
nevezetesen Fr i m Antaléban 4
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osztályban összesen 12 növendék, Gr 11 fel d. Izsákéban
pedig összesen 8 növendék, 6 fiu és 2 leány képeztetett. «
A haladás, a mi asikelnémák
tanításának terén észlelhető, csak az utóbbi években, 1885-től kezdve, következett be, még pedig legnagyobb részben a. társadalom
kezdeményezéséből.
Szép példát mutatnak hazánk humanus érzelmű egyéneinek áldozatkészségéről
a kolozsvári és kaposvári iskolák, egyuttal e két iskolának példája mutatja meg nekünk
legjobban azon utakat, a melyeket az általánositásnál követnünk helyes volna. Kicsiben kell kezdeni. A terebélyes fa
is kicsiny mag volt egykoron, de még ma sem lehetne árnyékában nyugodnunk,
ha ez a mag el nem vettetett volna.
Ne költséges nagy intézetek felállitásat tartsuk szemeink
előtt, hanem a sokkal kevesebb kiadást igénylő kisebb
iskolakét. Egy nagyobb intézetnek költségeihöl
négy kisebb
iskola létesithető és azokban 4-szer annyi növendék taű

nitható.

Némileg elszomoritölag
hat Szeged. ÜU is volna már
esetleg egy kisebb iskola, ha az intézők a megkezdett
Bét
uton tovább haladtak volna. A ki At mondott, attól a SRQPONMLKJIHGFE
is várjálc A lelkesedés tüze itt hamar lelohadt, mig Pozsonyban nem bir fellobogni. Pozsony városának több mint
20,000 Irt tőkéje van a siketnéma intézet czéljaira és e
pénz hever, holott már kamatai is elégségesek volnának
közönség
támogatásával
egy kisebb iskola
arra, hogya
létesüljön.
Reméljük, hogy a közel jövőben e tekintetben is örvendetes javulást fogunk felemlithetni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A

s ik e tn é m a

o k ta tá s

ir o d a lm á n a .k e ls ő

te r m é k e .

A siketnéma oktatás bölcsője Spanyolországban
rengett.
Pedro de Ponce benedekrendi szerzetes (t 1584) volt az, a ki először foglalkozott siketnémák
oktatásával. Korának történetirói
dicsérőleg emlékeznek meg róla és az általa elért eredményről j
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módszerének titkát azonban magával vitte a sirba, mert sem a
kelostor levéltárában, sem másutt nem találtak semminémü feljegyzést, melyben Poncc módszere le lett volna irva. Halála után,
ugyancsak Spanyolországban, Bonet Pablo Juan foglalkozott siketÖ töle ered az első mű, mely asiketnéma
némák tanitásával.
oktatás módszerét tárgyalja. Állitása szarint nem ismervén Ponce
eljárását, ő maga találta fel módszerét. Igaz ugyan, hogy sokan
majdnem kizártnak tartják ezen állitás lehetőségét, sőt némelyek
tovább menve, azon nézetüknek adnak kifejezést, hogy Bonet
honfitársának találmányát egyszerüen csak leirta ; ezen állitások
alapulnak, de ha igazak lennének is,
azonban puszta gyanitásou
még akkor sem vonhatnának le a szóban forgó mű értékéből és
érdekességéből. - A mű 16~0. évben Madridban jelent meg és III.
Fülöp spanyol királynak van ajánlja. Teljes czime: "Reduccion de
las letras, y arte para ensenar a hahlar a los mudos, " Tekintve a
mű ritkaságát, továbbá a spanyol nyelv nem nagy elterjedtségét,
eddigelé nem volt nagyon ismeretes. Igaz, hogy Degerando 18~7ben megjelent:
"De l'éducation des sourds-muets de naissance"
czimü művében bővebben ismerteti; Valade Gabel a .Histoire
de l'art apprendre aux sourds-rnuets la langue écrite et la langue
parlée" czimü munkájában egyes részleteket is leforditott abból;
de Walter az ő történetében már csak "különböző irók" adataiból
állit ja össze a mű tartalmát.
Pedig Bonet műve megérdemli, hogy
mindenki, aki siketnémák oktatásával foglalkozik ismerje nem csak
azért, mert mint első munka szakoktatásunk terén mintegy ereklye számba megy, hanem azért is, mert abban oly elvek vannak
felállitva, melyek a siketnéma oktatás mai előrehaladott álláspontjánál is mérvadók és valószinüleg ilyenek maradnak mindenha.
Nagy szolgálatot tettek tehát Bassouls és Boyer párisi siketnéma intézeti tanárok, kik Bonet művét leforditották és a "Revue
internationale de l'enseignement des sourds-muets"
czimü szakmi által szélesebb köröknek hozzáférhető
folyóiratban közzétették,
lett. (Most különben németre is készülnek leforditani).
A mű előszaván kivül két részból áll. Nézzük először, mit
ez már ismertetve lett e lapok hasábtartalmaz az előszó. [Ámbár
jain, olvasóink valószinüleg nem fognak megharagudni az ismét- •
lésért.) Az előszóban Bonet mindenekelőtt csodálkozásának ad kifejezést, hogy az ó-kori tudósok közt, kik oly sok, az emberiség
jólélét
előmozditó felfedezést lettek és ezekért oly dús anyagi és
erkölcsi jutalomban részesültek, nem akadt egy sem, ki a siket-
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némák ügyével foglalkozott volna. Ennek magyarázatát azon körülményben véli feltalálhatni, hogyasiketnémákat
alsóbb foku
lényeknek tekintették, . kik fogyatkozásuknál
fogva a legnagyobb
sajnálatra méltók ugyan, de kik alakjukon kivül semmiben sem
hasonlitanak az emberekhez. Pedig ezen baj gyógyitható tudományos eljárás és művészet alapján, mely által a siketnémákat meg
lehet tanitani nemcsak beszélni, hanem irni, számolni és egyáltalában mindarra, amit a hallók tanulnak. És hogy ezen körülmény
elérhető legyen, nem szükséges valamely titkos eljárást követnünk,
sem valamely gyötrő eszközhöz folyamodnunk, avagy a torkot kinoznunk. Ezen módszer - ugymond Bonet - nagyon egyszerü
és én igyekszem azt a lehető legvilágosabban megmagyarázni, hogy
minél általánosabbá lehessen és minél szélesebb körben hasznossá
válhassék.
Hogy mi inditotta öt a siketnémák oktatásával foglalkozni,
arról igy nyilatkozik az előszóban: "A ragaszkodás, melylyel a
hadvezér családja iránt viseltetem (B. a spanyol koronamarsal
titmelyek engem ahhoz füznek,
kárja volt) ama szoros kötelékek,
érlelték meg bennem az elhatározást, hogy ezen munkára vállalkozzam. 6 excellencziájának egyik flvére két éves kora· óta ezen
fogyatkozásban szenved; nem tudva eJlentállani a herczegnő anyai
fájdalmának, ki hiába fordult bárhová is segélyért, mint a ház hű
és odaadó szolgája rászántam magamat, hogy ez irányban kutass ak
és kisérleteket tegyek."
Azon feltevésből indult ki, hogy a hangok, melyekből az
emberi beszéd áll, nagyon egyszerűek, továbbá, hogy a természet
a siketnémáktél
nem tagadta meg az értelmet, sőt a hallás kárpótlásául élesebb megfigyelő. képességgel ruházta fel. Végül kijelenti, hogy. módszerének közzétételévei csak a közjónak akart
használni és nagyon fog örvendeni, ha mások azt tökéletesbitile
Az előszó elolvasása után lehetetlen külön ki nem emelni azon
öszinteség-, önzetlenség- és emberbaráti szeretetet, mely minden
sorból visszatükrözödik, mely tulajdonságok -- sajnos - nagyon
gyakran hiányoztak szakoktatásunk
művelőinél.
.XWVUTSRQPON
A. S.
(Folytatása

A p róságok

az

köv.)
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A téli esték lassan multak el karácsonyig. Azután már vigabb élet következett. A farsang az intézetnek is farsang volt s
ezt annyiban tudták a gyermekek,' hogy ez időben a torna óra
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helyett tánczleczkéjük
volt. Alig várták, hogyavizkereszt
ünnepe
eljőjjön.
Esténkint már öt órakor szétrakták az ebédlő asztalokat a
~fal mellé, hogy mennél tágasabb hely maradjon a tánczhoz. Ilyenkor már a műhelyekből is szállingoztak vissza az iparra fogott
növendékek s igen csendesen huzták meg magukat valamely szögletben, hogy a napi felügyelő figyelmét elkerüljék.
A kisebbek ez idő alatt játék helyett tánczlépéseket
Ki tanította

őket a lépésekre?

tanultak.

kérdezné valaki.

Maguk tanulták meg. Addig nézte a gyakorlatlan az ügyesebbnek mozgásait, mig elragadt reá is. Mire a tulajdonképeni
tánczóra elérkezett, már nem sokat kellett nekik magyarázgatni.
A mint a tornatanár belépett a kapun, szaladt az egyik .őr"
fel az emeletre a leányokérts
mire a tanár leért az ebédlő helyiségbe, nyomában sőt előtte is ott voltak a leányok.
Sekkor igen érdekes kép tárult a szemlélő elé.
20-30 pár tánczolt a táncz sajátságainak
megfelelő mozgással ugyan, de nem egyenlő ütemben. Egyenlő ütemet egyébiránt
nem tud tartani a kis halló sem a felnőUebbel s igy a siketnémánál sem csodálkozhatunk fölötte.
Többen Iátogatták meg az esti tánczórákat alanárok
nejei
közül is s persze a tánczolók ügyessége, félszegsége volt beszélgetésük czélpontja.
Különösen kivált itt is Karcsi nemcsak élénkségévei, de a
kellemmel, ügyességgel is, a melylyel a tánczokat járta. Egyhangu
a ki a tánczban ugyan méltó
'dicséretet nyert kis tánczosnőjével,
párja volt, de a tanulásban nem.
A két liliputi kecses meghajlással hagyta el a tánczot s
ugyana vval kezdette is.
De az illem szabályainak megsértése sem tartozott a ritkaságok közé. Igy a tánczosnőt akarata ellenére is elhurczolta néha
valamelyik • kiállhatatlan ", de erősebb fiu, mig a bátortalan sokszor olyan kifejezéseket kellett, hogy zsebre rakjon, a mik a fiui
büszkeséget nagyon sérthetik.
Az őszinteség hiányát nem lehet a siketnémáknak szemükre
hányni, ellenkezőleg néha túlőszinték egymás irányában.
Akár tetszik nekik valami, akár ném, azt leplezetlenül kinyilvánitják.
Igy némely ügyetlenebb tánczos, ha valamelyik leányttánczra
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avval a kijelentéssel, hogy "nem
kérle, röviden eluttasiUatott
megy ek veled" "te nem tudsz tánczolni".
Néha csak váll vonitásra érdemesiteUék, de ebből egyik sem
magyarázhatta azt, hogy szivesen látott.
Karcsi szerencsésebb volt. Vele mindenki elment, még a legnagyobb leány is. Nem tartóztathatták ugyan magukat néha vissza
egy-egy megjegyzéstől: "de hiszen, te kis tacskó vagy még 1" vagy
"de te nem tudsz velem tánczolni, nagyon kicsiny a lábad" hanem
azért még is fordultak vele egyel.
A gavallér azután avval hálálta meg szivességüket, hogy
bonbonssal kinálta meg őket.
.
A tánczpróbák a bál napjáig tartottak.
A bál tetőzte be a
mulatságot, mert akkor czigány is játszott. A próbákon senkinek
sem jutott volna eszébe, hogy zene nélkül nem lehet tánczolni,
de a bál napján e nélkül nem mulattak volna a világért sem.
A zenének ugyan nagy hasznát nem vették, mert legfeljebb
csak a nagybögő erős rezgését ére zték meg, de az a mulatságuknak
szükséges járulékát képezte, a init nem engedtek el.
A bál előkészületei s az utólagos megjegyzések a tél utolját
elfoglalták. A t.avasz a szabadba hajtotta a mi növendékeinket is
s ekkor a lapba járta mindennap. Megalakult a .rnéta" játék, hol
ismét szétment, a mint a szereplők megtudtak egymással egyezni.
A nagyobb növendékek a városba is kijártak már a mesterekhez dolgozni. Egyébként pedig az intézet kapuja mindig zárva,
illetve csukva volt s a kapus senkit sem eresztett ki. Nem szerették ezt a mi gyermekeink, mert néha szerettek volaa egy kis
gyümölcsöt stb. vásárolni. Különösen vásári alkalmakkor még a
műhelybe sem eresztették ki őket s egész nap az intézetben kellett
maradni.
Az általános tilalmat csak az igazgató
engedélyével volt
szabad átlépni.
Egy ilyen vasárnapi délután együtt unatkoztunk az ebédlőben. Szomoru, esős idő volt s sem a gyermekeknek, sem magamnak nem volt kedveni semmihez. A nagyobb fiuk panaszkodtak, hogy nem mehetnek ki a vásárha,
pedig igen szép panorama és más látványosság is volna, a miben gyönyörködhetnének. '
- Kérjetek az igazgató úrtól engedélyt.
- Hiába teszik, válaszolák, mert a kapus' nem hiszi el s
még sem ereszti ki őket.
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-- Akkor nem segithetek rajtatok.
Én" már el is feledkeztem az egészről, mikor ugy 5 óra tájt
egyik fiú darabka papirt ad át.
Olvasom s egész nyugodtan
hogy "mehetsz" .
A papir-szeleten

adom

vissza, evvel a szóval,

ugyanis ez állt:

"Danczinger Lajos VII. osztályu tanuló nak megengedem,
hogy a vasárba kimehessen." Aláirva : "Fekete Károly igazgató."
Ismertem jól az igazgató
kedni annak valódisága iránt.

aláírását

s nem

volt

okom

két-

- Már voltam künn - mondja a fiú.
- Hát akkor nem is kellett volna mutatnod - válaszoltam.
A fiú olyan furcsán mosolygott s tovább is unszolt, hogy
nézzem meg jól az aláirást.
Ujból is megnéztem.
Teljesen az igazgatónak szokott vékony betűi, néhol szegletes rángásaival s az aláirás is ugyanaz.
Boszankodva adtam vissza, s vállat vontam.
s én azt hive, hogy a
- Jó? - kérdezték a körülállók
szabad kimenetelnek örülnek, vagy talán engem akarnak boszantani, fejbólintással adtam meg az igent.
Ekkor előáll az egyik s felfedezi, hogy nem az igazgató úr
irta a czédulát, hánem maga a fiú.
Nem akartam hitelt adni szavainak sujból is átvéve a papirlapot, átvizsgáltam s Fekete Károlyénak ismertem el.
- Pedig én irtam mondá a fiú s nevetve beszélte tovább, hogy a kapus először megakarta verni s mikor megmutatta az irást, még a kaput is kinyitotta előtte.
Hajlandó voltam az egész dolgot az én felültetésemre kigondoltnak hinni, de hamar meggyőződtem, hogy a fiúk igazat
mondanak.
D. más darab papirra másodszor is leirta ugyanazon szavakat, annélkül, hogy sokáig töprengett volna, vagy a betűket nagyon mesterkélten irta volna.
Milyen könnyen válhatnék belőled váltóhamisitó, gondoltam
s azon töprengtem,
hogy minő büntetést érdemel meg a. hamisitásér't és csalásért.
Hogy büntetlen nem maradhat, az világos. Végtére is arra
határoztam
el magamat, hogy erkölcsi leczkét adok a fiunak .

..
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Eleinte kineveleU, mikor bűnnek neveztem eljárását, de később
belátta, hogy igazam van s elismerte, hogy helytelenül cselekedett.
Maga a tény persze nem maradt titokban s nemcsak az
igazgató, hanem az egész intézet megtudta. A fiuval többször
iratták le mások is aláirásaikat s az eléggé hüen utánozta a vonásokat.
Az idegent félre lehetett vele vezetni, de maga az illető
még is talált benne olyan vonásokat, a melyeket nem fogadott
el .sajátjainak.
Utána az intézet többi növendékei is kisérleteket tettek az
aláirások utánzására s az osztály tanár gyakran látott az iskola
táblán saját névaláirásával ellátott közleményeket, mint:
"Ma délután nem tanulunk."
N. N. vagy "A majáliskor
szabad szívarozni."
Rendszerint jót nevettünk a fiuk eme irálytani gyakorlataik
fölött és lassan-lassan kiment a "divatból" a névaláirás utánzása.XWVUTSR
H azai

in té z e te in k
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növendékei és tanárai januarius hó 29-én szivélyes ovatioban részesitették nevenapján
szeretett igazgatójukat, Krenedits Ferenczet. Reggeli 8 órakor az
intézeti kápolnában valamennyien egybegyülvén, résztvettek a misében; majd ennek végével a vizsgateremben álltak sorfalat mindkilépve tisztán, érthetőleg
két nembeli gyermekek s egy közülök
üdvözölte az ünnepeltet s megköszönte atyai szeretetét, gondoskodását. Miután az igazgató válaszul az engedelmességre intette
s további szeretetéről biztositotta
őket, a tanárikar
nevében,
annak legidősebb tagja, Vida Vilmos üdvözölte a munka emberét,
ki miként a jó család fenntartó, szeretettel munkál a tanáritestület javára. Az igazgató megköszönve a szives kitüntetést,
kérte,
hogy továbbra is ajándékozzák meg őt bizalmukkal, melyet az
egyetértés és collegiális barátság előlegéül sajó
eredmény biztosilékául
tekint.
B.
A v á c zi l e i r . s i l e e t n é m a - i n t é ze t az idén is megtartotta hagyományos bálját, melyet Váczon elég kurtán s furcsán csak
ném a - bál nak hín ak. Az intézet szokta rendezni az intézetiek
hozzájárulásával, tehát egészen házias jellegü. Ezért szokott az
mindig igen jól sikerülni. Az idei azonban ugy méretére, mint
hangulatára
felülmulta az előző évieket, mert a városból is többen érdeklődvén - jelentek meg s kivilágos kivirradtig rakA

v á c zi

kir ,

s ike in é m a -in ié e e i
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ták a ropogósabbnál ropogósabbat.
Nemcsak a hallókról, de a
siketekről is szólok, kik dicséretes buzgalommal s nem csekélyebb
kitartással még az éjféli órákban is járták, különösen a csárdást.
Ismerve a siketnémák megfigyelési s utánzási képességét, nem is
oly hihetetlen' az ő tánczolni tudásuk. Különösen néhány leány
oly szabatosan járta mindenik tánczot, hogy az idegen mitse veB.
hetett rajtuk észre.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ü lfö ld i
A

" R e vu e

in te r n a tio n a le

ile

s z e m l e . SRQPONMLKJIHGFEDCBA
l'e n s e ig n e m e n t

d e s s o u r d s -m u e is "

november havi száma Goguillot Lajosnak a párisi siketnémák
intézete oly fiatalon elhunyt tanárának
arczképét és életrajzát
hozza, ez .által akarván tisztelni az elhunyt érdemeit, ki e folyóirat megalapitója és szerkesztője volt. - Második czikk gyanánt
Jules Simon beszéde szerepel, melyet a kíváló tudós és szónok a
párisi siketnémák intézete dijkiosztási ünnepélyén tartott. Beszédének elején felemlitette, hogyasiketnémák
oktatása legelőször
ötven évelőtt
vonta magára figyelmét. Akkor is jelen volt egy
ilyen ünnepélyen. Abban az időben a siketnémák még jelek által
közlekedtek. Miután ismereteiket már bemutatták
egy növendék
La Fontaine
"A holló és a róka" czimű meséjét mondta el
han gbe s z é d d e 1. Szóló akkor mindjárt felvetette a kérdést,
hogy vajjon érti-e a kis szavaló a mondottakat
és midőn kérdésére tagadó választ kapott, kikelt ezen gyakorlat' ellen, mert
nem szereti - ugymond - az erőmutatványokat.
Ma ismét hallott siketnémát beszélni. de mily óriási különbség
a mai és akkori
beszéd közt, mert az imént bemutatott siketnémák értik is, a mit
mondanak. A most alkalmazásban levő módszer - folytatá beszédét - oly egyszerü, hogy csodálkoznunk kell, miért nem alkalmazták azt mindjárt kezdettől fogva. De különben az mindig
ugy szokott történni:
a kezdet mindig bonyodalmas
és csak
hosszas kisérletezés után találják meg azt, ami már kezdettől
fogva ott volt a kisérletező kezei közt. Beszél' azután a siketnémák állapotáról, kik mielött tanitani kezdték őket a legszerencsétlenebb teremtmények voltak. Ki voltak zárva az emberi társadalomból, a szegények koldulásra, a tehetősebbek és gazdagok
örökös tétlenségre kárhoztatva. Mióta azonban beszélni tanitják
őket sorsuk javult, hasonlóak lettek többi embertársaikhoz
és
méltán el lehet róluk mondani: A siketek hallanak, a némák
beszélnek. A természet hiányát kipótolta az emberi sziv és elme .

..
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A beszéd zajos tetszést aratott. - A deczernber havi füzet Kerner
J. »HiU és Vatter" czimü az Organ-ban megjelent összehasonlitó
kezdi meg. - Leguay a tanulók
tanulmány forditásának közlését
naplójáról értekezik .és hangsulyozza annak szükségességét, hogy
az valóban a tanulók naplója legyen. - Ismertetve van azután
egy polemia, mely egy argentini és egy spanyol kollega közt folyik, a spanyol siketnéma oktatás jelenlegi állapotáról. Okot erre
az argentini kol1egának a spanyol viszonyokat nem a legkedvezőbb
szinben feltűntető
ismertetése adott. - Mindkét füzet hozza Bonet művének folytatását és a rendes rovatokat.XWVUTSRQPONMLKJI
A. S.
A SRQPONMLKJIHGFEDCBA
B l a i t e r fű r T a u b s t u m m e n b i l d u n g
mult évfolyam ának leg.:.
utóbbi számában folytatja Huschens a siketnémák beszédjének
folyékonyságáról, hangsúlyozásáról és tagolásáról irt czikkét. A
folyékonyságot illetőleg folytatólagosan megjegyzi, hogy a szavak
véghangzója a következő szavakéval összefolyjon, ha a hangzók
azonosak; két hangzó melynek képzési helye ugyanaz, a beszédszervek változtatása nélkül mondassék
ki; a magánhangzóval kezdődő szók pedig a hangszálagok teljes elzárásával. A növendékek
kiejtésénél a fősuly arra legyen fektetve, hogya phonetikus képek
helyesek legyenek, ezek pedig nem mindig azonosak az irálytanilag ,
helyesen kiejtett széképekkel.
Az értekezés II. része a hangsúlyozásról szól. A hangsúly
nem csak szebbé, hanem érthetőbbé is teszi a beszédet. A hangsúlyozás csak akkor kezdődik, ha a növendékek a légzési gyakorlatok s hangképzés terén jártasságot tar.usitanak. A mássalhangzókra a hangsúly nem terjed ki, azért az ugynevezett félhangzók
gyengén mondassanak ki. A hangsúlyt kezdetben jelekkel teszszük
a növendéknek láthatóvá, később ennél is az élőszót veszszük
igénybe. Mig tehát a szótag erősségét kezdetben il fölé alkalmazott vizszintes vonás jelöli, az osztály értelmi fokához mérten
később az »erősen" vagy »hangsúlyozva mondd" kifejezés váltja
fel. A hangsúlyozást az egytagu szavakon kezdjük s azután gyakoroljuk két és többtagu szavakon és mondatokon.
A lll. rész a tagolásra vonatkozólag mond el néhány megjegyzést. A tagolás a mondatok tanitásánál
kezdődik. A mondottak néha mint egy szó hangzanak el, mig irva 4-5 szót alkotnak. Az esetben, ha a szavak szorosan összefüggnek egymással
nem is választ juk el a beszédben. Igy például ezen mondat : Az
iróasztal
fiókjában
pala vessző van, igy mondatik 'ki: Az
iróasztalfiókjában
rövid szünet s azután palavesszővan
.
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AlV. évfolyam első számában Wal the r Ede nagyérdekü
"Visszapillantást" vet a lefolyt év munkásságára
s behatóan foglalkozik, a tankötelezettség kimondásával. St olt e .Körültekintést
tesz a jelenlegi állapotok felett."
A második számban M üll er A. arról értekezik, hogy "minő
követelményekkel lép fel az élet asiketnémák
tanitásával szemben." Stolte folytatja és befejezi a "Körültekintést" . A harmadik
szám M ü II erA.
czikkét folytatja, továbbá Frese-től
közöl egy
nagy becsü gyakorlati tanitást a harmadik osztály nyelvoktatási
köréből. A 4-ik számban a "bécsi iskola" egyik tagjáról: Weinberger Mihályról s annak munkájáról
tesz emlitest Re u sch ert
Emil. M üll el' A. czikkének is folytatása van e számban, azonkivül egy "Nyilt levél Heidsiek urhoz!" Prüssing-től.
Minden
szám hozza még a rendes rovatokat.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
V e g ' y e s e k . SRQPONMLKJIHGFEDCBA
F e lo lva s á s a s ike tn é m á kr ó l.
Grünberger Lipót a budapesti orsz. izraelita intézet igazgatója f. hó 5-én felolvasást tartott a közegészségügyi egylet estéjén a siketnémákról. Felolvasását
a bemutatott
a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta s különösen
siketnémák előhaladását csodálták.
E m lé kir a to k
czimmel Somlyay József a IV. egyetemes
tanitógyülés naplójának szerkesztője közrebocsátotta
azon folyamódványokat,
miket az egyetemes gyülés által kiküldött országos
bizottság a gyülés határozatainak
értelmében szerkesztett. E folyamodványok - számszerint 8. - a nevelés- és oktatásügy re álvotalában, továbbá a néptanitók anyagi helyzetének javítására
natkozólag hivják fel a miniszter figyelmét, szivből reméljük mi
is, hogy nem eredménytelenül.
'
- - A t a n i t ó k s za v a czimmel február
15-étől uj, lap indult
meg Glatz György fővárosi községi tanító szerkesztésében. Czélja,
mint a czime is mutatja, a tanitóknak alkalmat nyujtani, hogy
szavukat saját érdekükben felemelhessék különösen most, hogy a
nyugdíjtörvény
revisiója és a tanítói fizetések rendszeresitése fog
szőnyegre kerülni. Előfizetési ára egész évre (10 szám) 1 frt. Előfizethetni Bpest VII. kerület Wesselényi-utcza 48. szám alatt a
szerkesztő- kiadónál.
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Köszönettel vettem s kivánságodhoz
mérten fogom
ha lehet, hogy ez az évfolyam befejezhetné . ..-: R . J.
vártam ... vártam. A családi élet apró baja csak nem
? A küldernényt éppen most kaptam. Köszönörn. - K . J.
gyertyát gyújt, ne rejtse azt el véka alá. Ha erős lángja
neki a fuvallat. Várok és várom.

S. B u d a p e s t.

közölni. De óhajtanám,
A T a d . Az igért levelet
bénította meg tolladat
K o l o zs o á r ,
Ha valaki
van, akkor nem árthat

Nyomatott

Vaczon,

Mayer

Sándor

könyvnyomdajaban.

