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A j e l s z a v a k .

A két előbbi jelszót illetőleg, amely inkább a tanítas

tniként jére vonatkozott, elmondva szerény nézetemet, még

egyik mai nap nálunk nagyon hangzatos s többször han-

geztalott jelszót kivánnék érdeme ezerint méltatni. Ez a

jelszó aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö v e tk e z ö : »Az intézetekbe csak jó lehelségűeket

kell befogadni.« Szokták azt a jelszót enyhiteni is avval,

hogy kevés az intézet, sok a fel vétell .kérő s igy jogos

az intézetek ezen kivánsága.

Hallottam a jelszót olyanoktóI, a kik állásukból ki-

folyólag ez irányban nemcsak a hangoztatás meddő me-
,

zején mozogtak, de hallottam olyanoktói is igen sokszor,

a kik gyenge tehetséggel rendelkezve azt a csekély ered-

ményt, a mil tanításukkal elértek, nem maguk képtelen-

ségéböl, hanem a növendékek gyenge tehetségéből ki-o

folyónak állitották oda.

Őszintén bevallom, hogy e téren nincs elég tapaszta-

latom. .En nem tudom azt, hogy a gyengébb tehetségű
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gyermek minö »v é g tel e n « hátrányára van-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l jobbak
előhaladásának a siketnérnáknál, arról már inkább be-
szélhetek, hogy az intézetek humanus czélzatát tekintve,
van-e e, jelszónak jogosultsága ?

Mondom nem annyira a tanitási eredmény szebb,
vagy kevésbé szép volta előttem e jelszó birálatánál az
irányadó, mint inkább az, hogy azok az egyének, a kik
evvel élnek, nem játszanak-e avval az elvvel. melyet
állásuk elfoglalásáuál magukévá kellett tenniök, a humu-

nismus elvévei ?

Tudtommal a siket néma-intézetek czélja mindenüít az,

hogyasiketnémákat hasznos és munkás egyénekké ké-
pezzék s nem az, hogy belőlük tudományos képzettségű
müvészeket produkáljanak.

Legnagyobb része a siketnémáknak az iparos pá-
lyára készül. Ezen a pályán nem a sok ismeret, hanem
az értelmesség s munkásság a főkövetelmény. Legyen
bár az a siketnéma kevésbé eszes, az értelmet, ha csak
nem hülye, megtagadni tőle nem lehet. Bizonyos mér-
lékben tehát mindenekben meg levén az az alap, amely
az ismeretek felépitésére szükséges, a tanítók feladata

. marad, hogy azt az alapot szilárddá s az erre fektetett
ismereteket maradandóvá tegyék.

A mikor az intézetek tanterveiket megállapitják,
sohasem az adja meg a mértéket az ismeretek maximu-
mának kiszahásánál, hogy mit végezhet el a jó tehet-
séggel megáldott gyermek, hanem az, hogy mennyit
képesek elsajáíitani a középszerü tehetségűek. És ez a
kiszabás mödja nagyon helyes, mert az életben is minde-
nütt azt látjuk, hogy sokkal több a középszerü tehetségek
száma, mint a jó tehelségeké.

Az intézet tehát semmit sem koczkáztat, ha növen-
dékei nem is mind jó tehetségüek, mert hiszen a ld-
szabott mértéket igy is elérheti. Többet ennél nem kell
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a jelszót. ..

Több intézet szereti fitogtatni növendékeinek egyik-

másik téren kiváló tehetségeit. Vagy a még félig halló

siketnémával ragadtatjak el a hallgató laikust, vagy a

később sikelült tiszta kiejtésévei ejtik bámulatba, vagy

végre a kézimunkák terén felmutatható eredményekkel

erőszakolják ki a dicséreteket.

Innen van azután az, hogy a középszerü vagy eset-

leg sohasem hallott gyermek szánalmas kiejtését a gyenge

tehetségnek tudatjak be, mintegy védve magukat azzal,

hogy a silány eredmény megszüntetése nem szorgalmu-

kon múlt, hanem a gyermeken magán.

, Ezért halljuk csodálkozva némely gazdagabb szülő

kijelentéseit, a kik gyermekük hol leendő elhelyezését az

intézetekben tapasztallakból teszik függővé s e végett

bejárják az intézeteket, hogy ebben meg ebben az in-

tézetben milyen jól képezik ki a gyermekeket, milyen

szépen beszélnek azok, s különösen volt a gyermekek

között e .g y , aki majdnem olyan tisztán beszélt, mint mi.

Miért van az, hogy az ő gyermekük nem tud olyan jól

beszélni? teszik hozzá azonnal.

Ezek az intézetek el fel ejt i k a lá to g a to t figyel-

meztetni arra, hogya mit most hallottak, az nem a

tanitás eredménye, fl nyugodtan elfogadják a dicséreíeket,
a mik nem illetik meg. őket.

Ez az oka annak, hogy a jobb tehetségü és már

esetleg egyszer beszélni tudott gyermekeket válogatják

ki" folyamodók közül.. mert ezekkel képesek feltünésf

kelteni s mert ezek szerzik meg. nekik a dicséreteket, a

mikre vágyva vágynak .

•
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Valjon nem volt-e igazam, amidőn azt állítottam,

hogy a jelszó hangoztatók játszanak avval az elvvel,

a mit állásuk elfoglalásával magukévá kellett tenniök, a

hnmanismus elvéveI ?

Oe hagyján! Ha az ilyen növendékek fitogtatásával

szerzik meg maguknak az o les ó dicsőséget, de a mellett

becsületesen végzik a többivel is munkájukat, ez a kis

gyarlóság megbocsátható nekik. A dolog azonban gyakran

úgy áll, hogy gondjaikat csak azokra Ionditjak. a kik

csekélyútbaigazitás mellett is szép eredményeket tudnak

felmutatni s rendszeresen mellözik azokat, a kiket a te-

remlö kevesebb szellemi javakkal áldott meg.

A jelszó hangoztatása tehát csak arra jó, hogy minél
kevesebb fáradsággal szerezhessenek érdemeket, merf azt'

a magyarázatát ennek a kivánalomnak, hogy a jobb te-

hetségű növendékek az életben is nagyobb előhaladást
tesznek, érvnek elfogadni nem lehet.

Nézzük csak, mik lesznek azokból a jó tehetségű

siketnémákból ?

Az intézetek - sajnos - nem kisérik figyelemmel

a kilépett növendékeik életfolyását s igy teljesen megbiz-

ható adatokkal a kérdezösködésekre nem szelgalhatnak.

Néhány személyes megfigyelésen alapuló. adatot sorol-

halok csak fel.

H. Gy. középszerü tehetséggel birl. Tanulmányait

állalános jó- eredménynyel végezte. Beszédje érthetetlen,
alkalmas csalogató sohasem volt az intézetek számára.

Ma havi 80-90 frt keresete van és néhány száz meg-

takarított forint felett rendelkezik.

B. S. szintén nem tud beszélni, a tanulásban gyenge

eredményeket ért. el. Ma 3 frt napi keresménye van. Nős

s szerényen, de tisztességesen él. .

Sch. Zs. vasszorgalmú munkás, de csak középszerü
tehetségűnek ismertetett. 14 frt heti keresménye van.
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,O. K. jó tehetségű, jól beszélő, Igen józan gondol-

kozásu egyén. Heti 14 frt keresménye van.

E. Ö. Gyengébb tehetségű, de szorgalmas s munkás.

Maga keresi kenyerét.

H. A. Középszerü eredménynyel tanult. Munkássá-

gával és kézi ügyességével szép reményekre jogosit.

R. V.J6 eredménynyel tanult, de nem jelesen.

Tanárai nem nagyon dicsérték. Ma 100UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t havi kere-

settel bir.

A. P. Jeles képességű, jeles tehetségü, 50 frt havi

díjért dolgozik.

M. A. Jeles tehetségü, jól beszélő. Vagyonából él,
Hirtelen ezeket a példákat hoztam fel annak be-

igazolásául, hogy azok között a siketnémák között, a

kiket ismerek s a kikről tudom, hogy minö tehetségűek-

nek ismertettek az intézetekben, kik képesek és hogyan

kenyerüket· megkeresni, s kik vették különös hasznát

annak, hogy jó tehetségüket többször megdicsérték s az

intézetek részéről csalogatókul is sokszor felhasználtattak.

Kitünik, hogy az életben boldogulás nem követeli
meg feltételül a jó észtehetséget. Tudnék még több jó

és rosszabb tehetségü siketnéma munkást felernliteni, a

kik többé-kevésbé egyenlő arányban keresik meg a napi

élelmet, s ki tudnám könnyen mutatni, hogy nem a jó

tehetségekkel megáldottak azok, a kik hasznosabb egyénei

lettek a társadalomnak, hogy tehát azon elv, hogy a jobb

tehetség az egyént hasznosabb egyénné képezi, egy-

szerűen tévedés.

Szivre a kézzel uraim! Azért vannak-e az intézetek,

hogy önöknek mentül több dicséretet és elismerést nyujtsa-

nak? azért-é, hogy önök minél kevesebb fáradsággal
érjek el azokat az eredményeket, a miket munkájuk után.

joggal megkövetelhetni? azért-é, hogy czélnak hasznáI-'

ják fel azt, ami tulajdonképen eszköz?

. .
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Nem 1 Az intézetek a siketnémák meglevő értelmé-
nek kimüvelésére vannak szánva, ahol becsületes mun-

kával kell elérni azt aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc z é lt , hogy ö k a s z ü k s é g e s is-

meretek megadása által keresetképes egyénekké váljanak.

Ezt a czélt minden siketnémá val el lehet érni, erre
a czélra minden siketnéma-tanítónak legjobb tehetségével
kell közre müködni.

Félre az ilyen jelszóval, a mit a kényelem szeretet
és feltünési vágy talált fel, de amely az emberszeretet
világitásanal csak az azt hangoztató egyén törpeségét mu-
tatja ki, lépjen helyébe a becsületes munkát követö azon
jelszó: »a s ~ket ném á t - legyen az jö, vagy rossz
tehetségű, ügyes, vagy félszeg - az e mb e rit á J! s a-
s á g nak a v val, hog y ért elm e s é s mu nk á s
egy é n n é kép ez zü k, vis sza adn i .

x.ONMLKJIHGFEDCBAY . z.

A z 1 8 8 0 - ik i n é p s z á m lá lá s n a k a 's ik e tn ém á k r a v o n a t -

k o z ó e r e d m é n y e .

Népszámlálás tekin tetéből minket különösen asiketnémák
érdekelnek. Most, midőn már remélhetőleg közel vagyunk ahhoz
az időhöz, amikor a legutolsó (1890-iki) népszámlálás eredményei
a nagy közönség rendelkezésére bocsájtatnak, nem lesz érdektelen,
sőt hasznos dolgot vélek cselekedni, ha részint az összehasonIitás
czéljából, részint az adatokat épen nem, vagy csak felületesen
ismerők tájékozására az 1880-iki népszámlálásnak a siketnémakra
vonatkozó adatait - részben összehasonlítva az 1870-ikivel -
az országos magyar kir. statisztikai hivatal által szerkesztett és
kiadott "Népszámlálás eredményei" útán közlörn e lapok ha-
sábjain.

A Szt. István korona országának egész területén : 10.589 férfi,
9.285 nő, összesen tehát 19.874 siketnéma találtatott. Összeha-
sonlitva az 1870 -ikivel, mikor is 11.869 férfi és 8.830 nő, össze-
esen 20.699 siketnéma volt, 825 apadást találunk 10 év alatt. Az
összes népességet véve alapul, 1880-ban minden 10 ezer lakosra
12 siketnéma esett, 1870-ben 13.

A siketnémaságot összevetve a különféle társadalmi viszo-
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nyokkal, minők a hit felekezet, kor, családi állapot, nemzetiség,

olvasni-írni tudás, igen érdékes eredményeket találunk.

Hit fel eke zetUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e nézve: római kath. 9.534, görög (és

örmény) kath. 2.424" görög keleti 3.482, ágostai ev. 1.369, helvét

2.210, unitárius 75, zsidó 759, egyéb vallású 21.

E számok azonban csak úgy nyerhetnek nagyobb értéket, ha

aránynkat az általános népesség vallásoeli arányaival összehason-

litjuk, mit a következő százalék számok mutatnak:ONMLKJIHGFEDCBA
A z ö s s z e s n é p e s s é g A s ik e tn ém á k é .

számaranya.

római katholikus 50.18%fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 7 .9 8 Qlo

görög (és örmény) kath. 9.59% 12.20%
görög .keleti 15.570f0 17.52%

ágostai evangelikus 7.18% 6.89%
helvét 1 2 .9 8 ° 1 0 11.12%

unitárius 0.36% 0 .3 8 ° /0

zsidó . '4.08% 3.82%
egyéb 0.06% 0.10%

Látjuk ebből, hogy a római katholikusok, evangelikusok, hel-

vétek és a zsidók e testi fogyatkozásban alatta vannak általános

népességi arányukon, mig a görög kath. és görög keletiek között

aránylag igen sok siketnéma van.

A k o r megállapitásánál kerosztályok vannak a következő
eredménynyel. ut is, mint előbb, közlörn százalékszámokban az

összehasonlítást az illető korosztályban levő összes népességgel:
siketnéma. a z ö s s z e s n é p e s s é g a siketnémák

é v e s . számaránya. számaránya.

0- 2 68 8.72% 0.34%
3- 5 1.618 7.92% 8.14%
6--10 3.012 10.32% 15.16u

/o

11-15 2.884 10.36% 14.51%
16-20 2.688 9.42% 13.53%
21-30 3.523 16.76% 17.73%
31-40 2.595 . 13.81' t , 13.06%
41-50 1.620 10.60% 8 .1 5 ° /

0

51-60 1.012 6.96% 5.09%
60 éven felüli 730 5.02% 3.67%
ismeretlen korú 124 0.11° /~ 0.62%

A siketnémák majdnem teljesen az általános kerosztály ará-

nyában haladnak. Csak a O-2 éveseknél nem jelentkezik egy

százalék sem, mert - a népszámlálás szerint - e korban a
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siketség még határozottan föl nem ismerhető (?), legalább aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü -

lők nem kényszerültek gyermekeiket olyanokul bevallani.

Nézzük a c sal á d i állapotot:
férfi. nö,

nőtlen s hajadon 9.389 8.495

nős és férjes 910 330

özvegy 153 300

törvényesen el vált 1 6

ismeretlen állapotú 136 154

Összehasonlitva az általános népességgel, következő ered-

ményt kapjuk:
általánosné pesség siketnémá!<

férfi nő férfiONMLKJIHGFEDCBAn ö

nőtlen s hajadon 55.39 49.31 88.67 91.50

nős és férjes 41.39 40.45 8.59 3.55

özvegy 3.05 9.99 1.41 3.23

törvényesen elvált 0.05 0.09 0.01 0.06 /

ismeretlen állapotú 0.12 0.16 1.29 . 1.66

A siketnémáknál - lllint látjuk - a házasok és az özve-

gyek száma csekély és jóval mögötte marad az általános nép szám

arányának, a statisztika ennek azt a magyarázatát adja, hogy a

siketnémaság nagyrészt az egyénnel vele született baj s igya há-

zasságnak egyik erős akadálya, miből az özvegység csekélyebb

volta is következik. E magyarázat azonban a mi szempontunkból
nem igen állja meg a helyét, miután mi azt mondjuk, hogy a

siketség nagyrészt a születés utáni időkben áll be, de ha 10 éves

korban veszi ti is el valaki a hallását, a házasság kötése elé sem-

mivel sem gördül csekélyebb akadály, mint a született siket-

némáké elé.

Azt hiszem, hogy az okot inkább abban kellene keresni,

hogyasiketnémáknak még igen kevés száma részesül oktatás-

ban. A tanulatban siketnéma pedig az önfentartás nehéz m u n -

kájával nem tud magától megbirkózni, annál kevésbé tudna

mint családfő s okvetlenül elbuknék a létért való küzdelemben.

Igazat ad nekem ebben alább a "foglalkozás" kimutatása,

amelyből látjuk, hogyasiketnémáknak több mint fele foglalkozás

nélküli s igyemberbarátok, vagy családtagjaik támogatására van-
nak szorul vu.
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Né nl zet i ség re nézve, összevetve ismét az általános nép-
számmal, a következő eredményt találjuk :

siketnéma a népesség alta- siketnéma

lában

magyar 3487 39.70%fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 7 .5 4 ° /
0

német 828 12.03% 4 .1 7 ° /0

tót 1341 11.50% 6.74%
oláh 2615 14.87% 13.16%
ruthén 362 2.20% 1.82%
horvát-szerb 2665 1 4 .8 7 ° /

0
13.41%

vend 83 0.53% 0.42%
örmény 5 0.02% 0.02%
czigány 89 0.51 ° /0 0 .4 5%

egyéb hazai nyelvű 28 0.210f0 0.14%

külföldi nyelvű 24 0.36% 0.12%
beszélni nem tudó 8347·3.20% 42.01%

E tétel nél megjegyzi a statístika, hogyasiketnémák száza-
lékai csak részben tekinthetők összehasonlitási alapul, amennyiben
a közel fél millió még beszélni nem tudó gyermek e rovatban
szerepel.

II A művel t ség i fok o t, vagy az olvasni- irni- tudás
és nem tudást a következő számok mutatják:

siketnéma a népeség általában siketnéma
férfi nö férfi nö

olvasni, irni tud 870
csak olvasni tud 108
sem olvasni sem irni nem

tud 18.896

40.80
3.08

28.30
8.50

5.44
0,59

3.17
0.50

56.12 '63.20 93.97 96.33

Itt az összehasonlitásnál alapszámul az összes népesség vé-
tetett, tehát az olvasni- irni- tudásra még kora szerint nem kö-
telezhető 7 éven aluli gyermek nem vonatott le.

Az utolsó, egyszersmind egyik legérdekesebb rész a siket-
némák fog 1a l k o z á s á nak kimutatása, E szerint van:

siketnéma

férfi nö

értelmiségi keresetű
közszolga
nyugdijas
a háztartásnál foglalkozó
a földmivelésnél foglalkozó
a bányászatnál foglalkozó

2
4

5 2
r

2.060
940

• . .
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siketnéma

férfi nö

524

11

49~
. 42

20

366

122

142

5.449

87az iparnál foglalkozó

a kereskedésnél foglalkozó

napszámos .

cseléd. .

jövedelméből él

alamizsnából él

intézetben elhelyezett

iskolába jár

foglalkozás nélküli

kéjhölgy . . .

fogságban letartóztatott 1

A népszámlálás a siketnérnákat megyék szerint is feltünteti.

Legtöbb siketnémája van Hunyadmegyének : 867. Azután követ-

keznek:. Pestmegye 693, Pozsonymegye: 655, Zalamegye :' 560,

Krassó Szörényrnegye : 533 siketnémával stb.

OrszágonkintUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf e lt ü n t e t v e :

337

198'

1 &

43'7

86

111

5.006

1

férfiONMLKJIHGFEDCBAl lŐ

9.276 8.252

6 5

942 756

365 272

10.589 9.285

I. Magyarországon . . . .

II. Fiume város és területén

Ill. Horváth-Szia vonországfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) polgári . .

. b ) volt határőrvidék

Szent István korona országai együtt

Közli: B e r ln z a J á n o s .

A d a .lé k o k s ik e tn ém a . o k ta tá s -ü g y ü n k tö r t é n e t é h e z .

A v á c z i süketnéma-novelb-íntézet,
- Igazgatója-, K o lo n i ts An ta l tó l . -

A tizennyolczadik század második félszakában. Abbe de

I'Epeé MiháJy Francziaországban, - Heinicke Sámuel pedig

Németbirodalomban találták fel a süketnéma gyermekeknek külön
tantnóddali kiképeztetését; melynek folytán az 1779. évben dicső

emlekezetü Mária Terézia korrnánya alatt, Bécsben a süketnéma

gyermekek kiképzésére, növelő-intézet alakíttatott.
Ennek üdvös és fölötte jótékony működéséról, derék .ha-

zánkfia Chászár Endre, gömörmegyei közbirtokos, Bécsben tar-

tózkodásakor meggyőződvén, minden gondját és ügyekezetét oda

iranyzá, hogy az elhagyatott, és növelés nélküli szeröncsétlen sü-
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ketnéma gyermekek részére, honunkban is létesítessék növelde.
És a hazafi ak nagylelküségében bizván, szerit czélja kivihetésére,
egyesektől pénzt kezdett gyűjtögetni,

Chászárnak e nemes törekvése dicsőült 1. Ferencz királyunk
trónja előtt esötleg megtudatván, a népei boldogítására oly sok
jót tett fejdelöm, - .a magy. kir. helytartó tanácshoz 1800-ik
évben kibocsátott rendöletével, Chászár Endre buzgó fáradozásait
méltányolva, az ügyet pártfogása alá vette, és Chászárt az e czélra
gyűjtendö országos adakozások beszedőjévé kinevezte.

Ily magas felszólításra, sikerült még az évben 80,000 frtot
gyűjteni, a süketnéma alap részére, mihez 6 Felsége, 1. Ferencz
5000 írttal, -- é!" az intézetül átalakitandó, egykori váczi püs-
pöklak ajándékozásával járult. .

1801-ben négy hazafi azon okból küldetett Bécsbe, hogy
magukat, a süketnématanrendszörbeu kiképezze. Ezek 1802-ik
évi augusztus hó 15-én, Váczon, 10 süketnéma gyermek oktatá-
sával, üdvös hivatásukat Simon Antal igazgatasa alatt, megkez-
dették ; ezt 6 évi működése után követte az igazgatóságban
Schwartzer Antal, szegszárdi születésü hazánkna, ki a süketnéma
kiképzésben 34 éven át szerzett tapasztalásait, az ez ügyben irt
jeles könyvei által, az utókorra is átruházta.

Ezen intézet kitűzött czélja : a "süketen született' vagy koraUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

elsüketülés következtében szólni nem tudó, azaz, néma gyerme-
keket, külön oktatási rendszerrel hasznos polgárokká képezni és
növelní. Evégből minden f í - vagy leánygyermek 6 évig marad
az intézetben. A nyelv, melyben taníttatik, a szülők kivánsága
szerint magyar, vagy ném et, ezenfelül, tanul minden növendék
valami mesterséget, vagy művészetet, a leányok női munkákban
gyakoroltatnak, - és igy képesek lennének a növendékek, életöket
mint munkás egyének - fentarthatni, s az emberi társaságnak
visszaadottan kiléphetni az intézetből.

Hogy ezen czélnak, félszázad lefoly ta alatt, miként felelt
meg az intézet: azt a hazaszerle, sőt még Külföldön is lakozó,
haszonvehető és művelt süketnéma egyének, eléggé tanusitjak.

Ezen intézet, - mellynek homlokzatán e felirat olvasható:
.Fovendis, Inslituendisque Surdomutis, Franciscus Imperator Augu-
stus et Rex Apostolicus, " - legfelsőbb rendelettel, közvetlen a
helytartó-tanács kormányára bizatott és mindjárt kezdetben 60
süketnéma gyermek' képeztetéséröl lőn gondoskodva, mi azonban



az országos adakozások .tökepénzeinek kamatjaiból létre nem

jöhetett.

Eszerint 1852-ik évig csak 30, - ez időtől fogva pedig, a

kamatok növekedése következtében 43 rendszerösitett süketnéma

gyermek élvezi, az országos alapitványokat. Ezekön kivül· van

még 20 magán-alapitványi növendék, kik az egyes jóltevék által

lefizetett 2000 p. frt tökepénzek kamatjaiból láttatnak el. Ezen

két rendbeli növendékek közé, tehetősb szülők gyermekei is föl-

vétetnek 120 p. frt évi dijért, és azokkal mindenben egyenlően

részesittelnek.

Tekintélyesebb családok gyermekei, az intézetben külön ké-

peztetést és ellátást nyerhetnek, mikről az intézeti igazgatóság

gondoskodik; - helybeli gyermekek pedig, vagy olyanok, kik .az

intézetbe föl nem vétetnek, a tanórákra szabadon járhatnak, csak
a' könyvek és irószerek használaláért kötelesek az intézeti pénz-

tárba lOp. ff tot fizetni.

Ezek szerint 1852-1853-ik tanévvel 5 rendbeli fi- és leány-

gyermek volt az intézetben: u. m. 43 rendszerősitett országos,

20 magán-alapitványi, 12 fizető, 4 tekintélyesb családbeli, és 1

tanórára járó, - egészben 80 növendék, kikkel az igazgatón ki-

vül, 1 lelkész, 3 tanár, es 1 rajzoktató foglalkozik.

Szegénysorsú szülők, kik gyermekeiket az intézeli növelte-

tésbe fölvétetui kivánják, a következőket tartoznak előmutatni.

1-ör. A körösztlevelet, melyből látható legyen, hogy a gyermek

\) évesnél nem ifjabb, és 14-nél nem korosabb. - 2-or. Orvosi

bizonyitványt arról, hogy a gyermek nem tompa elméjű, és sü-
ketségén kivül, más testi fogyatkozásban nem szenved;. továbbá;

hogy a természetszerű himlődzést kiállotta, vagy sikerrel beolta-

toU legyen. - 3-or. A cs. kir. rendőrhatóságtól, - mely a fo-
lyamodó lakhelyén műkökik - kiadott szegénységi bizonyítványt,
melyben egyszersmind a szülők polgári állapota s gyermökeiknek

száma is, érintve legyen.

Ezen három hiteles okirat az, Ő cs. kir. Fensége, Magyar-

ország katonai és polgári kormányzójához intézett kérvényes irat-

hoz csatolva az illető hatóság útján a cs. kir. Helytartóság egyik

osztályahoz benyujtandó leend; - honnan ez Váczra az inté-

zeti igazgatóság hivatalos használatául megküldetik, mely az efféle

kérvényes iratokat minden tanév végével, az üres helyek betöl-

tése végett felsőbb helyrc fölterjeszti ; ~ az ügy eredményéről,
az érdekelt szülök, vagy jóltévök, hivatalos úton értesíttetnek .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
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Ekként az ingyenes alapba fölvett fi-. vagy leánygyermek,' eg-y

öltönyén kivül, legalább is 4 pár fehérruhával ellátva, október hó

első napjaiban Váczra elhozatván, az intézeti igazgatóságnak be-

mutatandó.

Azon szülék, vagy jóltévők, kik gyermekökért 120 p. frt

évidijt fizethetnek, - a fönt emlitett orvosi bizonyitvány mallett

egy öltözet en kivül 6 pár fehérruhával ellátva, - az illetőt akár-

mikor elhozhatják az intézetbe. E dijért az ilyetén süketnéma

gyermek oktatást, orvosi segélyt, sőt élelmezést, és ruházalot is

nyer. - Tekintélyesebb családok, kik gyennekeik részére, az in-
Iézelben külön oktatást, növelést, és eltartast kivánnak szerezni,

az intézeti igazgatósághoz utasíttatnak.
Egyes süketnéma gyermek képeztetésére, jóltévők által 2000

p. frl tőke lefizetésével, örökös alapitvány tétethetik. melynek kö-
vetkeztében az alapítónak, vagy az általa kirendelt utódnak joga

van, egy süketnéma gyermeket' az íntézetbeni kiképeztetés idejére
(6--7 évre) kinevezni, sennek kiléptével az alapítványt egy más

egyénre ismét átruházni. Az efféle alapitvány örök időre fentartja

a szerző nevét, mi okból ezen magán-alapítványi növendékek

vaságyaira a szerző, vagy alapitó neve föliratik.
Az eddigi alapítók következők: Zsolnay Dávid,' veszprémi

föprépost ; Kolozsvári Sándor, veszprémi kanonok; Fuchs, Wurm

és Kluch nyitrai püspökök; szab. kir. Pest város. - gróf Ná-

dasdy Ferencz, mint váczi püspök 1, mint kalocsai érsek 2; Dra-

veczky Ferencz, esztergomi kanonok; A nagyváradi káptalan;

Erdélyország ; gróf Batlhányi, Zichy; Jankovits Márton alesperes

és jankováczi plébános; -'- özv. Jeszenovszky, született Joannovich

Magdolna; Király Antal, süketnéma-intézeti tanár; Ürményi Fe-

ren ez, cs. kir. kamarás; özv. Csúzy, született Tallián Rozália;
Gasparik Kázmér, váczi föprépost , - Ebner József, németujfalusi
plébános.

Nem lesz érdektelen, a süketnéma-oktatás rendszeréveI kö-
zelebbröl megismerkednünk. Elébb azonban lássuk, kit nevezzünk
süketnémának ? Miután sokan azon hibás véleményben vannak,

hogy e szeröncsétlen helyzetben, a süketség és némaság, két, egy-
mástól különbözö okozatu testfogyatkozás ; holott már több évi

tapasztalás tanusitja, miként a süketnéma ugyanazon szólósze-

rekkel bir, mint akármely más halló ember, és hogy ő ezekkel

csupán azért nem élhet, mivel hallása nincs. Látja ugyan,' hogy

mi ajkaink-rnozgásaival közlekedünk : de hog)' ezek által változ-
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tatott hangokat ejtünk, ki, azaz, hogy beszélünk, arról neki, fo-
galma nincs.

Ezekből kitünik: hogy a süket szótalanságának oka nem a
nyelv, sem az ész, hanem egyedül a hallószerek hibás alkataban
rejlik, miért is meg köll különböztetnúnk a süketnémát l-ör a
halló némától, ki hiányos szóló-szerei miatt nem képes beszélni,
de mind a mellett mégis, a hallás útján épen úgy, minta vak
lelki képeztetését elérheti; 2-or a tompa elméjű némátél. - ki
buta s gyönge észbeli fogékonysága miatt, Fl szavak értelmét, és
a beszéd részleteit sajátjává nem teheti.

Minden testi fogyatkozások között legnagyobb mórtékü kö-
nyörületösségre méltó a növeltetés nélküli süketnéma sorsa, ki
elmetöhetségével mintegy számkivetletve, a társasélet örömeiben
részt nem vehet, ki úgy tévelyeg közöttünk, rnint az elhagyatott
árva, a nélkül, hogy tudná rendeltetése czélját, és elérhetné az
emberi kerral elméjének lépcsőnkenti fejlődését. Utánozgátja
ugyan szokásilag tetteinket, de miután süketségo miutt lelki ké-
peztetésben nem részesülhetelt, a tudatlanság örvényébe sújtottan,
állatias helyzetre kárhoztatva, kénytelen élte napjait a legszeme-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rú b b a n átélni.

A régi világ e szeröncsétlen helyzet nagyságát föl nem fog-
.ván, a süketnémát úgy tekinté, mint egy esztelen, és buta lényt;
mintegy megvető irtódzással' kerülé az ily tévelygőt, és olykor a
leggonoszabb tettek végrehajtására hasznána; sőt találtattak oly
nemzetek is, kik ha a gyermeken a süketség és némaság jeleit
észrevették, azt azonnal az élők sorából kivégezték.

Hogya süketnéma e sanyarú helyzetében szintúgy, mint
akár milly halló egyén képeztethetik, azt csak a XVII. század
közepe táján kezdék egyesek megismerni; a XVIII. század elején
pedig a süketnéma-képeztetésnek szám os példáit lehetne látni.
Mind e mellett mégis csak az ú ja b b koré azon dicsőség, hogy
egyes tudósok szorgos vizsgálatai után, a süketnémák alapos és
rendszeres oktatása létrejött, kik között, mint már emlitém, Abbé
de l'Epée Mihály és Heinicke Sámuel szerze magának örökös ne-
vet és érdemet. - Ugyan ezeknek köszönhetjük, hogy már is
jelönleg Európában 147, Amerikában 6, és Ázsiában 1 süketnéma
növelő-intézet alakult, malyekben összesen közel 5000 süketnéma
gyermek részesül a növeltetéssel egybekötött oktatásban.

Valamint ezen növeldékben, úgy' a váczi süketnéma-intézet-
ben is, a 6-7 évre terjedő oktatás három szakra osztatik, -mely
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idő alatt minden növendék megtanul irni, olvasni, számot .vetni,
\

továbbá ismereteket szerez a természetrajz, földleirás, vallás- és

rajztanban, végre egy oly mcsterség- vagy művészetben képezte-

tik ki, melly után jövendő életet, mint munkás polgár fentartani

képes lévén, a társadalomnak terhére nem válik.

Minden süketnéma gyermek az intézetbe jövetelekor hoz ma-

gával egy, az őkörében szükségkép hegyakorlott természeti jel-

nyelvet, mely, miután más nemzeti nyelvvel egybehasonlitani nem

lehet. méltán a süketnémák anya-nyelvének nevezhető, melyen ő,
szintúgy, mint. a halló p.gyén, valamely nemzeti nyelvet. megta-

nulni képes. Es miután a süketnéma gyermek képeztetése nem a

halló, hanem a látó érzéken alapul, szükséges, hogy minden élő

szónak értelmét a jelszavak által felfogja, s ezekkel saját gondo-

latját közölni képes legyenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj miért is mihelyt a süketnéma gyer-

mek az intézeti oktatáshoz bevezettetik, azonnal elkezdi a tár-
gy~ká.t nevezelök szerint, s tulajdonságaikkal együtt megismerni,

mellyeket eddig részvét nélkül bámulva szemlélt.

Legelső tanítasa a süketnémának : a betűk leirása és ter-

mészelszerú hangoztatása, továbbá Bonet kézi a- b- c-jének meg-

tanulásaból áll: ez osztályban a. tanitó figyelmezteti növendékeit,

miként lesz egyes betűk összerakásaból egész szó, és értelem.

Eleinte csak oly szavakat ismertet meg tanitványaival, melyeket

érzékeik felfoghatnak, és csak akkor, ha már szám os ily szavakat

tudnak jelölni, továbbá szóval és irás sal megnevezni, léphet által

az ej vont tárgyak tanításához. Az első osztálybeli tanitó foglala-

tossága tehát, a fő-, mellék- és igenevek nemeit, és .ezen kivül a

számnevek értelmét, jelek által növendékeinek megmagyarázni.

A második osztálybani tanitás a nyelvtudomány elemi ré-

szének. oktatásából áll. Legelőször is megismerkedik a növendék

a névmásokkal ezeknek, valamint a főneveknek is ragozásával, a

melléknevek fokozatos helyzetével, a segitő és egyéb igéknek a

jelen, mult és jövő időbeni, viszonyaival és az elülutoljáró ragok

és határozó szavakkal. Minden többnyire gyakorlati példák után

körmyen megérthető kérdésekre vonatkozó felöletekkel értelmöz-
tetik mi által képessé válik a süketnéma, saját gondolatait rövi-

debb mondatokban kifejezni. Ugyan ez osztályball megtanulja a

számadás négy első nemét, és elkezdi a vallásbani első fogalma-

kat megismerni.

A harmadik osztályban eléjönnek . a mondottan részletei a
kötszavak ,a foglaló mód, a közbenvető .és származtató szavak



128

használata;' bővebb értelmek kifejözésével a nyelvtudomány sza-

bályai gyakorlati példákban előadatnak, továbbá több tagu és

soru számok kali munkálatok taníttatnak. Ezek után a süketnéma

ismereteket nyer a természetrajz-o földleirás-, főleg pedig a vallás-

tanban, hogy istenes emberek iránti kötelességeit megismerve az

intézetból kilépte után, vallásos és erkölcsös tagjá vá váljék a

társadalomnak.

Az intézetbeni jelölés egyformasága végett a tanárok 1838-ban

egy szótárt készítettek, melyben minden szónak jelét leírták, mi-

által a jelnyelvnek könnyebben megtanulását, és ennek a süket-
némák közötti megérthetését megalapitották,

Hogy az intézeti növelés czéljának a leglehetőbhen megfo-

lölhessen, és hogy az innen kilépett süketnémák minden a jel-

nyelvben járatlan halló embertársaikkal is gondolataikat könnyeb-
ben közölní képesek legyenek: minden három tanosztályban fő

figyelem fordíttatik akimondásra, mely különbféle mesterséges

fogásokkal segíttetik elő. '

Ki a tanitásnak e rendszerét, s a növendékeknek a nyelv-

tudománybani jártasságát látni óhajtaná, szeröncséltesse az inté-

zetet bármikori látogatásával.

Ha az intézeti összes növendékek számát, a hazánkban nö-
veltetési korban létező, müveletlen süketnéma gyermekek számával
egybehasoulítjuk, kitünik : hogy 100 süketnéma közöl csak 1 ré-

szesülhet az intézeti növeltetésben. Az intézetből miriden tanév vé-

gével 10-12 süketnéma egyén lép ki, ezek helyére közel 40 folya-

modvány jön, az intézet igazgatóságához évenként; már pedig

hány apa, és anya nem is tudja, vajjon létezik-e honunkban,

szeröncsétlen gyermekeik számára ily intézet?

A hazánkban élő süketnémáknak csak igen csekély része

élvezheti az intézet jótéteményeit, holott ha növelés megbecsülhe-

tetlen jótétemény a halló embereknél; minél kivánatosabb ez a

süketnéma egyéneknél. kik szellemi, és anyagi elhagyatottságban

úgyszólva vadan tengődnek, a nélkül hogy tudnák rendöltetésök
czélját; igen szánandó sorsra van al ilyen szeröncsétlen kárhoz-
t.atva, hol találjon ez oltalmat, mint a nemeskeblüek részvétéhen ?

Vajha elérhető volna, hogy hazánkban is, mint más országokban,

minden süketnéma gyermek részesülne az intézeti növeltetésben :

mely nézetből azon óhajtás kivitele lenne üdvös, hogy a sUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű k e t-

n é mák ele mi okt at á sár a I I I i n den c s. k ir. hel y t a r-

, t ó s ági ker üle t ben egy als ó b b, haz á n k f ö vár o s á-



129

ban p edi gak o ros abb sUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü ket ném a ifj a k na k, a

polgári műveltség m i n d e n ágbani oktatására

egy' f ő s ü k et ném a - n öve 1ő - int 6 zet a lak itt a tn é k.

Ekként hazánkban is segítve volna a süketnémák szeröncsétlen

sorsán, mit az emberiség a közhazától méltán elvárhat.

(, Magyarország és Erdély képekben" 1854. évfolyamából).

Közli:ONMLKJIHGFEDCBAZ á d o r A n d r á s .

C so d a .b o g á r .

A szakemberek épülésére közlök egy, fl siketnémák tanításával

Ioglalkozó icgyón által a napokban tett nyilatkozatot, mely a mily

meglepö, következményeiben - ha ugyan lehetne következménye
-- ép oly nagy horderejű volna.

Nem kevesebb, mint arról van szó, hogyasiketnémák tani-

tásahoz nem kell szakértelem, csupán jóakarat s ebből is csak

~gy kevéske.

Ugy-e bár milyen szépen hangzó kijelentés, melylyel az el-
hagyatott s szornoru helyzetben sínylődö siketnémák meg vannak

mentve. Szetszakadnak a vasbilincsek, melyek béklyóba verve

, tartották eddig e szánandó teremtmények nagy tömegét s most

már nem esak azt mondhatjuk, hogy "dereng", hanem valóban

verőfényes meleg idő köszöntött be a siketnémakra.

"A siketnémák tanitásához nem kell szakértelem" kijelen-

téssel ugyanis meg volna találva Magyarországon az az ut, melyet

~)O esztendő óta hiába kerestek a szakemberek, meg volna oldva
asiketnémák tanításának általánositasi problémája. Mert ha való-

ban' nem kell szakértelem, akkor egyszerüen a népiskolai tanítókat
kell utasítani, hogy a rnűködési területükön található siketnémá-

kat ép oly -rendszeres oktatásban részesítsék, mint a hallókat.

természetesen asiketnémák speczialis helyzeténél fogva különleges

tanrnód szerint. A magas .Ministerium azon intézeteket, melyeket

részint dotatióban, részint évi segélyben részesit, oszlassa fel, az

eddig ilyképen elköltött összegeket oszsza szót a siketnémákkal

foglalkozó falusi tanítók között segélyképen .
. Igy legalább kettős czél, még pedig figyelemre méltó czél

éretik el: 1. nem maximális 400 siketnéma részesül oktatásban,

hanem az összes tanköteles; 2. szegény falusi tanítók egy kis

nagyon jól eső mellékes keresetre tesznek szart.

Nem szabad feltételeznünk, hogy a jóakarat nem lenne meg

bennök, .a jóakarat pedig pótolja a szakértelmet."
2
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Bizony még megérjük, hágy rnűködésünket olyanná tűntetik

fej, a mit mindenki tudhat. Minek ide phonetikai ismeret, a be-

szédszervezet s physiologiai működésének ismerete, minek élet- és

lélektan, elég egy nádpálcza a taktust verni, meg a kajlasi nép-
tari itó paedagogiai nézetei és állításai.

Csodáljuk, hogya magas Ministerium még nem vett tudo-

mást erről a kibontakozási módról és vissza nem vonta az 1879.
évben kiadott rendeletét, mely a siketnéma-tanitói képesitő vizs-

gálatot szabályozza, és sajnálatát nem fejezte kia felett, hogy öröm-

mel üdvözölte 1890-heYl a váczi intézet akkori igazgatójának kez-

deményezésére létesült szaktanfolyamot a gyakornokok részére, a

mi azok alaposabb kiképzése végett életbe lépett, hogy igya pho-

netikában, élet- és lélektan ban járatos. a beszéd szervezet sannak

működésével ismeretes tanerőket kapjanak az intézetek?

A Ministerium aligha is fog a visszafejlődés felé menni,

mert annak daczára, hogy a budai paedagogium mellé elméleti
és gyakorlati előadásokat tartó tanerői rendelt ki, ki a hallgatók-

nak 2 évig tart előadásokat, mégis kimondotta, hogy e hallgatók
szakképesitést csak egy évi iniézetbeni működésük után nyerhetnek.

Szóval a Ministerium is asiketnéma tanitók képzését ille-

tőleg minden tőle telhetőt megtett. jól tudván. hogy szakember

kell oda, még pedig asiketnéma tanitáshoz alaposan értő szak-

ember, mert a kiben ez a főkövetclmény nines meg, az csak ver-

gődni, port hinteni fog, de helyesen tanitani nem fog sohasem.

Bátran kimondhatjuk tehát már most a véleményünket a fenti

nyilatkozatot tevőről; hogy annyit ért ö asiketnémák tanitá-

sához, mint a hajdú a harangöntéshez s arról olyan fogalmai le-

helnek, mint az egyszeri palócz gyerek nek a narancsról : Azt

kérdezle ugyanis tője az iskolalátogató : milyen az a föld? A feöd

olyan, mint a narancs, a keet végin be van lapitva - volt a

válasz. Hát fiam láttál- e már narancsot? Igen láttam. Milyen az?

Olyan, mint a tanitóUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r kutyája. (A tanitó kutyáját narancsnak
hívták.) . x.ONMLKJIHGFEDCBAY . Z.

K ü lf iS ld i u em le .fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Á " B l i i t te r fü r T a u b s t t lm m e n b i ld u n g " 3. számában Hoff-

mann közöl egy történelmi tanulmányt "A nyelvalaktanitás a nép-

és siketnéma iskolai nyelvoktatáshoz való viszonyában" czimén.

Huschens "az alkalmazott példák anyaga és alakjáról" ir a szám-
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tanításra vonatkozó czikket. Czikkét 2 részre tagolja. Az elsőben

az egész és törtszámokkal való alapműveletekre vonatkozó alkalma-

zott példákkal Ioglalkozik : a másodikban a polgári számtanról

ir. - A 4-dík szám folytatja Huschens-nek a számtanitásra vo-

natkozó czikkét. Ugyanezen szám Knaufnak "A siketnéma-iskolai

nyelvoktatás természetes elvekre alapítva" czimű czikkét közli. Az

5-dik szám befejezi Huschem-nek· a számtanitásra vonatkozó

czikkét. Híreiból megemlitendö , hogy Marienburgban a siketnéma-

iskolákból elbocsájtott gyermekek számára, egy oly iskolát állí-
tottak fel, mely a gyermekeknek a beszélésben, rajzban és szá-

molásban való továbbképzését czélozza. - Könyvszemléje Burck-

hardt H. és Reuschert E. által szerkesztett "Bevezetés a' polgári

élelbe. Tanácsadó a siketnémák részére." czirnű könyvel mutatja
be. Mivel ezen könyv megismerteti a siketnémál az élet kűlönböző
viszonyai val és az ő jogaival ós kötelességei vel, a felnőtt siketné-

máknak igen jó tanácsadója, a szakembereknekpedig hasznos :

vezérkönyve az oktatás felső fokán.ONMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k . . fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A " s ike tn é m á k tá r g y i é s a la k i n ye lvo ktr J , t fÍ s a " czimű tan-

könyv második részét Scherer István és Berinza János tanárok

elkészítve, a mult hó folyamán lerjesztették be a vallásúgyi

Ministeriumhoz. Ez alkalommal a következö folyamodvány kisé-
retében küldötték el munkájukat.

N m . M in is te 1 ' Ú r !

K e g ye lm e s U r u n k!

Mély tisztelettel van szerenesenk "A siketnémák tárgyi és

alaki nyelvoktatása" czimű tankönyvünk második részét, mely a

siketnéma-intézetek If. Ill. és IV. osztályainak tananyagát öleli fel,

azon alázatos kéréssel mellékelni, hogy azt az első résznek meg-

felelő módon, tehát az orsz. közoktatási tanács utján fölül birál-
Jatni kegyeskedjék.

Engedtessék meg egyúttal kifejeznünk azt, hogy szégyenér-

zeltel tölt el bennünket az a tudat, hogy az a testület, mely hi-

vatva van a mi különleges szakmánk termékeit is megbirálni,

egyetlen egy olyan taggal nem bir, a ki asiketnémák oktatá-

sával szakszerűleg foglalkoznék s a ki m in t azon testület tagja

elég biztosítékot nyújtana személyes felelősségével s hivatalos

*
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esküjével arra nézve, hogy minden személyi tekintetek mellö-

zésével, egyedül az ügy érdekében gyakorol szakszerü, elfogulat-

lan s pártatlan kritikát.

Ezen - úgy vagyunk meggyőződve - nem szándékos

kicsinyitése a magyarországi sikelnéma tanítóknak, egyuttal mély

fájdalommal is tölt el bennünket. Nem azért, mintha a tanitók

igénytelen sorában foglalva helyet, személyünkre nézve tartanánk

kicsinyitésnek, hanem azért, mert a siketnémák oktatása ezáltal

nincs úgy feltüntetve, mint az általános népnevelés egyik kiegé-

szitő s hivatásánál fogva magasztos része, a melynek munkásai
egyensorba helyezvék az egyébb nép oktatási intézetek munkásaival,

hanem 'olykép szerepel csak, mint egy meglevő ugyan, de jelen-

tőség és súlylyal nem biró kizárólagos foglalkozás, a melynek a

nemzet művelődés történetében szereplők között nem jut hely.

Pedig asiketnémák oktatása hazánkban nemcsak humanus

és művelődés történeti szempontokból fontos voltánál, hanem

azon körülménynél fogva sem érdemli meg a mellőzést és ig-

norálást, mert a magyar siketnéma oktatásügy a multban is, do

a jelenben is méltán emlithető fel a külföldi hason oktatás

melletl s vele az összehasonlítást, - mint erről mindkettőnknek

személyes meggyőződésre alkalmunk nyilt - mindenkor kiállja.

A magyarországi siketnéma-intézetek -- nyugodtan állithat-
juk - eltekintve elégtelen számuktól, méltán sorolhatók a hazai

más nemü iskolák mellé, mert feladatuknak minden tekintetben

megfelelnek annyira, mint amazok. Valamint a magyar siketnéma-
tanitók többségének szakképzettsége is bátran kiállja a ,versenyt

a más iskolák tanitóinak szakképzettsége mellett nemcsak, hanem
a külföld s különösen az e téren legelőhaladottabb Németország

szakférfiaié mellett is.

Tud va és érezve ezt, de meg lévén győzöd ve arról is, hogy ha

a magas Ministerium a sike! néma tanitás fontosságát elisrnerve

méltó helyet biztosit asiketnémák tanitásával foglalkozóknak a

magyar népnevelés egyébb munkásai között, ezáltal nemcsak az

egyéneket buzditja kitartóbb tevékenységre, hanem magának a

siketnémák oktatásügyének is ma még kiszámithatlan előnyöket

biztosit, azon tiszteletteljes kérelmet intézzük Nagyméltóságodhoz,

kegyeskedjék az országos közoktatásügy i tanács tagjai v1Í 2 bel

ésUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 kültagot kinevezni a siketnéma-tanitók sorából is. Meg-

győzőbb ereje lesz ezáltal reánk nézve a tanács könyvünk hiányait
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illető esetleges kifogásainak, de kétszeres becse a kedvező hi-

rálatnak, a malynél egyébre úgy sem számitunk.

Mély tisztelettel megjegyezve, hogya fáradságos és fontos

tankönyv Írásra pusztán az ügy iránti lelkesedésünk ösztönzésére,

nem pedig anyagi előny reményében vállalkoztunk sennélfogva

irói tiszteletdijra igényt nem tartun k, van szerenesenk munkánkat

Nagyméltóságod rendelkezésére bocsátani s kegyességébe aján lani.

Mély tisztelettel maradtunk

A Nagyméltóságu Minister Úrnak

Kegyelmes Urunknak

legalázatosabb szolgáiONMLKJIHGFEDCBA

S c h e r e r I s t v á n B e r in z a János
a siketnémák oktatására ké- a váczi siketnéma intézet

pesitő tanfolyam vezető-tanára. tanára.

Közöltük ekérvényt abból az indokból, mert a benne fog-

laltak nemcsak a két tankönyv irót illetik, hanem a magyar

siketnéma-tanitók közös ügyét és közös óhaját képezik; kell tehát,

hogy mindnyájan tudomást szerezzenek róla. Hiszszük, hogy a

kérvénynek lesz eredménye s ezt annyival inkább tehetjük, mert

a multban szerzett tapasztalatokból tudjuk, hogy ez irányban a

siketnéma-tanitók óhaja elé akadályok egyáltalán nem gördittetnek.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Se g é lye zé s . Roboz Józsefnek, az aradi siketnéma-iskola
igazgatójának külföldi tanurnányútját elösegitendő,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l . Nrn. vallas-

és közoktatásűgyi Ministerium 300 frtot adott segélykép. Roboz

Józsefet olvasóink eléggé ismerik s tudják, hogy e segély által

csak a magyar siketnéma oktatásügy fog nyerni, m a r t az ő ér-

tékes tapasztalatai bizonyára nem véka alá rejtett tapasztalatok

maradnak. Reméljük, hogy tanulmányának eredményéből nekünk

is juttat egy kis részt.

- - A N é p ta n i tó k L a p ja 925 éves fennállásának emlékére a

szerkesztőség ünnepi számot adott ki, mely külön lenyomatban is

megjelent s a "magyar Lanitók háza" alapjára 50 héri. árusitta-

tik el. Ajánljuk e számot, mely tartalmánál fogva, de ct jótékony-

czél iránti tekintetekből is érdemes i l . megszerzésre, olvasóink

szi ves figyelmébe.
- A J J ; [ á r ia D o r o t tya E g ye s ü le t mult évi múköcléséről szóló

jelentéséből látjuk, hogy az egyesület örvendelesen gyarapodik.

Az egyesületnek közvetitő irodája van, ahol tanitónők és nevelő-
nők elhelyezéséről gondoskodnak. Az egyesület tagjai fürdöked-
vezményben részesülnek 16 magyarországi fürdőben,

/
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igazgatója, a néptanítók orsz, bizottságának husvétkor tartott
nagygyülésén, - mint az aradi tanítóegylet megbizottja - azon
indítványnyal lépett fel, hogy a vakok tanitását a néptanitólc
üzzék mellékfoglalkozásképpen s ezért bizonyos tiszteletdíj helyez-
tessék részükre kilátásba az állam vagyamegyék részéről. A
gyülés örömmel fogadLa az eszmét, annak bővebb megbeszéléset
azonban az augusztusban tartandó gyűlésre halasztotta.

- - Va k s ike tn é m a M a g ya r o ' r s zá g va n . A kenyérkereső vakok
kiállításán, melyot a "Vakok országos önképzö-, segélyzö- s nyug-

.dijegylete" a vakok budapesti országos intézetében rendezett, egy
~ gyermek éveiben megsiketült vaknak a tárgyait is láthattuk.
Osszesen 114 darab különböző játékszert "készitett, mint; kést,
villát, kanalat, lapálot, sőt kávéőrlöt és varrógépet is utánzott.
Mindezen tárgyak nem disz es ek és értékkel nem birnak. de te-
kintve azt. hogya mű velődéshez szükséges érzékek közül a két
legfontosabbLól, a látástól és hallástól megfosztotta a kegyetlen
sors, többet nem is kivánhatuuk. A mit alkotott, azt tisztán tapiu-
tási érzéke segélyével készithette. Igy megtapogatta anyjának varró-
gépét, kávéőrlőjét s egyéb konyhaeszközeit s ugy utánozta azokal.
Tárgyai leginkább fából készültek, merl annak feldolgozásához
nem kellett tűz.

Ezen szerencsétlen ember, kinek neve Baslion Gyula, tani-
tásban nem részesült. Ezen azonban nem csodálkozhatunk, any- .
nyival kevésbbé, mert még Németország s más nyugati államokban
is - mely államok pedigUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I puszta vakok vagy siketnérnak tani-
tását tekintve is jóval előbbre haladtak mint mi - csak nagyon
kevés történt az ilyen kétszeres csapással sújtottak neveltetésérc.ONMLKJIHGFEDCBA

-o r . "

" - L é va y- fé le ü n n e p é ly n u ir c e iu e 1 3 -á n . A Lévay Henrik ú r

O méltósága által a váczi siketnéma-intézetnél tett 10,000 frtos
nagylelkű alapitány - azt véljük, hogy helyesen itélünk -- úgy áll
az intézetben levő siketnéma növendékek s az abból kikerült ifjak
előtt, mint egy világitó fáklya, mint egy vezérlő csillag, mely a leg-
többnyire ingatag gondolkozásu siketnémát a könyelmü élet kl-
sértetei között megtartja az egyenes úton, gondolkozásának és
cselekvésének irányt szab s megmutatja az egyedüli helyes utat,
a melyen haladva, boldogulhat. Igen, mert az emlitett alapnak
500 frtos kamat ja csak oly egyénnek ítéltetik oda, ki a multban
és jelenben bebizonyította. hogy fedhetlen jellemű, erkölcsös, ki-
tarló munkás és komoly gondolkozásaban a jövő biztosítékát is
megmutatja. Ilyennek bizonyította be magát Zs u f a György váczi
czipész-segéd, ki ezek mellett mcsterének (Klapka J.) teljes jóin-
dulalát, a közönségnek pedig a szülök iránti isteni parancsolat
hű teljesítéseért bocsülését nyerte meg.

Neki anta át tehát Pivár Ignácz váczi siketnéma-intézetr igaz-
gató a magas Ministeriurn által adományozott 500 frtot egy mind-
végig szeretettől átsugárzott, óva inl.ö, buzdiló beszéd kiséretében .

. .
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A beszéd, melynek bevezető sorai a közönség tájékoztatá-
sára szolgáltak, hogy t. i. ki és mely feltételek mellett nyerheti
el ez ösztöndíjt, - egyes részleteiben ez volt:

Örömmel üdvözöljük e napot mi, a siketnéma-intézet tan-
testü lete, mert jól esik a siketnémák iránti nagylelküségnek eme
dicső példájában gyönyörködnünk és jól esik a mélyen tisztelt
közönség előtt hálás szivvel tennünk vallomást azon nagy
horderej ü hatásról, melyet az hazánksiketnémáinak erkölcsi
képzése és irányitása tekintetében egyaránt gyakorol.

Örömmel üdvözlik továbbá e napot intézetünk növendékei,
a kik azon, a mi benne szép van, épülnek: abból a mi benne
tanulságos van, tanulnak: nevezetesen megtanulják belőle azt,
hogy minden valamire való sikerért az életben meg kell dolgozni;
ele viszont megtanulják belőle azt is, hogya komoly iparkodás
meg is kapja a maga jutalmát.

De legnagyobb örömmel éslegfokozoltabb várakozással
mégis maguk az érdekelt felnőtt siketnémák néznek e nap elé;
ők kiket e napon egyik leghőbb vágyuk teljesülésének reménye
tölt el: ök kik eme napon éveken át tartó buzgó törekvéseik
megjutalmaztatására számitanak.

Nem is csoda ennélfogva, ha a siketnémaság apraja-nagyja
már magát a pályázat hirdetését is legélénkebb figyelemmel

. kiséri ; ha a pályázók folya rnod ványaikat minden képzelhető
ajánlatokkal fölszerelik ; azoknak figyelembe vételében tántorít-
hatatlan bizalommal esedezve reménykednek; viszont pedig
mindent el is követnek, hogy magukat emez ösztöndíj elnyeré-
sére méltókká tegyék.

Az örvendetes és megható tények szivhez szélólag beszél-
nek hozzánk eme folyamodványokból és fölszereléseikból és ki-
tünik belőlük, hogy jóllehet ez az ösztöndíj első tekintetre csupán
anyagi érdekeket látszik szcmmel tartani; mindazoriáltal az eléré-
séhez köt.ött bölcs föltételeknél fogva egyuttal a legáldásosabb
erkölcsi gyümölcsöket termi. Es kitünik továbbá eme folyamod-
ványokból és fölszereléseikből, hogy maguk között a folyamodók
között is többen vannak, a kik az e fajta nagyobbfokú támoga-
tást méltán megérdemelnék.

- Itt néhány érdekes és igen jól eső példát hozott fel az
igazgató, mint olyat, mely örvendetesen igazolja, hogy a siket-
némák némelyike lelkiismeretes tanitás, utbaigazitás, tanács stb.
folytán, nemcsak. hogy kellőleg elsajátit egy-egy iparágat, de
abban föl is mulja ugyanazon ágban munkálkodó halló társát.
Tovább igy folytatta.

Ime, mélyen tisztelt közönség! ilyen örvendetes adatákat
hoz napfényre asikelnémák képességei és kifejtett törekvéseiről
ez a mai napon oda adandó Lévay Henrik-féle ösztöndíj. -- Ilyen
fönségesek annak hatásai a kezünk alatt növekedő siketnéma
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ifjuságra épen ugy, mint ama felnőttekre, a kik intézetünk falai
közül a közelebbi vagy távolabbi mullhan kikerülve, önmaguk
intézik életük sorát.

De nemis lehet ez máskép; hiszen a most dicsért alapít-
ványnak vezéreszméje oly nemes, t. 1. segiteni a gyámolatlant;
szándéka oly igazságos, t. i. jutalmazni az érdemest ; kivitele
oly praktikus, t. i. megalapitaní a jutalomra érdemesitettnek
jövőjét. .

A legmélyebb tiszteletlel hajlok meg ennélfogva lelkileg emez
ünnepélyes pillanatban a távollevő nagynevü ós soha el nem
évülű érdemü alapító, Kistelcki-Lévay Henrik, főrendiházi tag
őméltósága előtt, szivem mélyéből mondva neki köszönelet eme,
hazánkban páratlanul álló remek emberbaráti alkotásáért a siket-
némák nevében, a kiket ezzel melegen dobbanó kebléhez öleltUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

épen ugy mint intézetünk nevében, melyet e nagylelkű alapit-
ványnak ide kötésével kitüntetni kegyeskedett. Es kivánom, hogy
a jó Isten áldása kisérje folyton őméllósága lépteit, éltesse őt
mélyen tisztelt övéivel együtt sokáig dicső hirnévben és zavar-
talan boldogságban gyarapodva.

Ezután az ünnepelt, szerenesés ifjúhoz fordulva, aki derék
mesterével: IGapka Józseffel együtt jelent meg az ünnepélyen,
szeretetteljesen fejtette ki az ifjúnak ama dicsérendő gyöngéd vo-
násait, melyek folytán az ösztöndíj elnyerésére magát érdemesitette.
Igen tapintatos eljárással emelte ki a derék mester humánus há-
násmódját, az ifjú iránti meleg érdeklődését s az iránta nyilvá-
nuló jóindulatát, a melyek egyen -egyen és összesen közreját-
szottak, hogy az' ifju ez ösztöndijt elnyerhesse. Az érdemnek
ilyetén elismerésével, kinyilvánitásával ama viszonyt az ifju és
mester között még bensőbbé, erősebbé tette, mely mindkettőjükre
nézve csak jó lehel.

Majd továbbra is e jó tulajdonok megőrzésére buzdította
az ifj ut, hogya munkát becsülje, a jóindulatért hálás legyen,
szegény, tehetetlen anyját továbbra is gyöngéd figyelemmel ápolj;"),
gondozza, segitse. Ezzel hivatalosan átadta az 500 Irtnyi segélyt,
mely azonban tényleg csak akkor jut birtokába, midőn önálló
üzlet nyitására vállalkozik.

Erre az ifjú mondott köszönetet az igazgatónak, a miért
annyi jóindulattal viseltetett irányában, fogadást tőn; hogy a jót
cselekedni meg nem szünik.

Majd az igazgató az intézeti ifjusághoz intézvén felvilágosító,
buzditó beszédet, az Atyának Fiunak és Szentléleknek nevében
befejeződött a lélekemelő ünnepély.

Részünkről csak annyit óhajtunk : Vajha minél többen len-
nének érdemesek ama szép jutalomra s vajha minél több érdemes
elvehetné az ő jutalmát! y.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


