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D r . n á r a i S z a b ó S á n d o r ,

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszteri osztálytanácsos.

Ünnepünk van! Örömünnepünk ! A legfelsőbb úr: ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkir á ly

miniszteri osztálytanácsossá nevezte ki a gyógypaedagogiai ügyek
referensét, ügyünk lelkes vezetőjét, d r . u á r a i Sza bó Sá ndo r mi-
niszteri titkárt.

A táradhatatlan munkás érdemeinek méltányolását látjuk aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k irá ly i kitüntetésben.

Mert az életidejére nézve még fiatal miniszteri osztály tanácsos .
rnögött, fáradtsággal és munkássággal teli élet van már l\1integy
másfél évtizede annak, hogy a magyar testi és szellemi fogyatéko-
sok sorsa szoros összefüggésben van az ő életével, s ma, minisz-
teri osztálytanácsossá történt kinevezése alkalmával, örömmel ün-
nepeli őt minden e téren működő tanférfiú ; mert e másfél évtized
alatt ügyünk iránti szeretetéről és lankadatlan lelkesűltségéröl győ-
zött meg rnindnyájunkat.

A kitartó munkásság, amely életét és egész működését jel-
lernzi, meg is hozta a maga gyümölcsét, mert a jó földbe vetett
mag áldást hozó gyümölcsöt termett és az aratásban gyönyörűsé-
gét találja az emberi lélek.

Mint mindenkinek - kit az Ég nagy dolgok végzésére
rendelt - úgy neki is küzdelmeket, kornoly nehéz küzdelrneket
kellett legyőznie. A fogyatékos érzékűek oktatása terén elég küz-
delern a már fennálló alkotásokat és vívmányokat megtartani, de
ennél neki sokkal nehezebb dolga volt, mert neki az a lko tá s ju-
tott osztályrészül. De a szívébe oltott isteni szikra által vezérelve,
ő mindig diadalmaskodott az utjába gördűlő nehézségek fölött és
m in d ig győztesként került ki e küzdelemből.

Es e küzdelmek, a nehéz küzdelmek közepette is, rnelyek sok-
szor még kellő nyugov.ist sem engedtek neki, megtartotta az ő sziv-
jóságát, s nagy elfoglaltsága és hivatalának pontos ellátása mellett
is minden, hozzája kéréssel vagy felvilágosításért fúrdulóhoz volt
b a rá ts á g o s b iz ta tó szava.

Tudomány, rnunka és becsületes tiszta jellern az ő gyönyörű-
ségei, ezeket szereti összpontosulva látni azokban, kiket a sors az
ő vezetése alá rendelt, mert ez..ek a z ő ékessége» is .

A gyógypaedagogiai oktatásügy hazánkban az ő rnunkássá-
gának köszönheti, hogy ma az európai államok mögött nem kell
szégyenkezve háttérbe vonulnunk, és hogy elmondhatjuk. hogy
e téren is a kor színvonalán állunk, mert ha nem is értünk el
még eredmény tekintetében minden államot, de már sokat el-
hagytunk.

Mily kicsiny csemete volt hazánkban a gyógypaedagogiai okta-



Gyógypnedagogia: Szemle. 139

tásügyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{ í előtte és mily életerős fává fejlődött. AjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ike /n émá k ua c i

és a va kok bu da pesii intézetei voltak csak, a hol a fogyatékos érzé-
kűek oktatásban részesültek és élvezték a civilizatió és testvéri sze-
retet jótékony hatását. S ma Buclapesten a va kok mellett a s ike /-

n émá k és hü lyék számára is van intézet, Kolozsuá r , Teinesoá r , Ar a d

és Ka posuá r sike in émá i áldják az ő intéző kezét, mely nevelteté-
sükről szerétettel gondoskodik. Kolozsuá r csak most határozta el,
hogy a va kok számára is nyit iskolát, s már Kecskemét, Szeged és
H . - /1 1 . - Vá sá r he ly is - az ö buzditására - azon fáradoznak, hogy
s ih e in émá k és oa ko ] : számára intézetet emeljenek

Örömmel ünnepeljük azért azt a napot, melyen ekir á ly ügyünk ve-
zetőjét k itü n te tte , E k itü n te té s ügyünknek és mindnvájunknak ünnepe.

A nagy nnp alkalmábóliapunk címlapján hozzuk' ünnepeltünk
arcképét s ezzel és a nagy nappal kapcsolatosan le~yen szabad
életrajzának főbb adataitHGFEDCBAil k ö ve tk e z ő kb e n regisztrálnunk :

D r . ná r a i Sza bo Sá ndo r v a ltá s - é s közoktatásügyi miniszteri
osztály tanácsos, a "Gyógypaedagogi:1Í intézetek" ügyeinek intézője,
az orsz. szaktanács elnöke, tartalékos ezreclorvos, 18G1 ben febr.
25.-én Szomba ihc l yen s z ü le te tt. K ö zé p is k o la i és egyetemi tanulmá-
nyainak befejezése után 1884-ben orvostudori oklevelet nyert, mire
il "Budapesti Tudomány-Egyetem" közegészségi intézetében 1G
hónapig gyakomokoskodott. 188G. őszén neveztetett ld a vallas- és
közok ta tásügyi miniszteri UIll V ll. ügyosztály hoz fogalmazó gyakor-
nokká, majd 1888-ban segédfogalmazóvá lett és már szolgálati ide-
jének legelején is oly kiváló érdeklődéssei viseltetett a s ike ln émá lz

oktatásügye iránt, hogy min iszie r i b iz/o s i minőségben többször
nyert kiküldetést, az akkori minisztcrtől. 1892-ben már fogalmazói
minőségben szerzett oly érdemeket, hogy 2 évvel később, tehát
1891. ben Ö F e lsége magas elhatározásából segedtitkári cimet és
jelleget nyert. Ebben a minöségbcn már teljes odaadással és párat-
lan ügyszeretettel do'gozott a gyógypaedagogiai intézménynek addig
még csak alapozásárt és Sztn r ecsá nyi M iklo ssa l együtt hozzáfogott
il gyógypaedagogiai intézetek rcorganisatiójához. 1898 elején köz-

vetlen hivatali fő n ö ke nyugalomba vonulása alkalmával eddig k ifej-
tett IllU n kál kodásá val, szak képze tt ségévei és rendkívül i ügy buzgal-
mával már oly mértékben sikerült a miniszter bizalmát megnyernie,
hogy reá bízta a gyógypaeclagógiai ügyosztály önálló vezetését. Ez
időtől származnak ügyünk terén elért fényes eredményei. Első - az
ügyre beláthatatlan következményckkel járó - nagy műve az volt,
hogy nunden e téren működő embernek érvényesúlhetése szem-
pontjából feloszlatta a sza kfe liigyc le ti in tézn tényt és egy több tagból
álló testületre - az 0 1 'S Z . sza kta ná csr a - bizatta a téren napirendre
kerülö ügyek elbírálását. Ez intézménynek a gyógypaedagogiai okta-
tásügyre és a személyi ügyelere való hntft~át rejtegetni, meddő dolog
volna, mivel a sza kta ná csna k működéséből rövid fennállása dacára
az ügy iránt érdeklődök már maguk is levonhatták a konzekven-
ciákat. 1898-ban nevezték ki miniszteri titkát rá és most még nagyobb
buzgalommal tölti be magasztos hi vatasát.

12~
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Egymásután szülemlenek meg most agyában Et szebbnél szebb
eszmék, melyek közül csak ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ike in ém a -in téze tek ta n te r u é t, a gye l1ge-

teh .e tség ííek isko lá já t, a va kok ipa r i képzésének intenzivebb fejlesz-
tését, az e lő a dó ta n á r ok képesite se t. ille tő leg lia b ilitá lá sá t, a ltiiok-

ta tokna k sza kember ekké neuc lésé t, a s ike tn émá kna k és va kokna k ua -

gyobb szá mba n va ló ta n í/h a tá sá t, legyen szabad e helyenYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe lem lí-

tenünk. Hogy fogyatékosainkról mily odaadással gondoskodik, arról
legjobban azon mozgalrnak tesznek tanuságot, a melyek Szeged ,

Kecskemét, H odmezöuá sá r hc tyt és Kolozsuá r i hozták forrongásba,
versenyre kelve egymással egy intézmény létesíthetéseért. Hosszas
működési ideje alatt meggyőződvén arról, hogy valamely ügy in-
tensiv fejlődese mily szoros összefüggésben van a téren működők
anyagi hogylétével, a válságos pénzügyi viszonyok dacára azon
fáradozott folyton, hogy a gyógypaedagogiai intézeti tanárok
anyagi helyzetét minél jobbá és állásukat, rnűködésüket minél ked-
vesebbé tegye. Erre irányulnak a multban és jelenben többször fo-
ganatosított fizetésrendezések és ezt lesz hivatva a szo lg á la tiHGFEDCBAp ra g -

tika - melynek elkészítésével az igazgatóságok, illetőleg tanári
testületek még csak a közelmultban bizattak meg - véglegesen
rendezni.

Az itt felsoroltak csak vázlatát képezik annak a m un ká lk o -

dásnak, melyet az a férfiu, kit jó sorsunk a gyógypaedagogiai in-
tézmények élére állított, aránylag rövid működési ideje alatt kifej-
tett. Teljes lelki nyugalommal pillanthat vissza működésének 14
esztendejére, mert az, a mit ez idő alatt cselekedett, Istennek és
embernek egyaránt tetsző dolog. l\li, kik szerencsések vagyunk hozzá
közel állani, a szeretet és háladatosság meleg érzelmével vagyunk
iránta eltelve és e napon, rnelyen legmagasabb földi előljárójától
elvette méltó jutalmát, mindnyájunk nevében és szerencsétlen gyá-
moltjaink nevében azt a fohászt küldjük az Egek Urához. hogy
tartsa meg vezetőnk életét azok számára, kik a siketnémák. vakok
és hülyék oktatásában keresték és találták életük hivatását és azon
szerencsetlenek számára, kik az ő szívének jósága folytán az el-
hagyatottság és állatiasság s z o rn o rú állapotából kiemelve, embe-
rekké neveltetnek.

De az öröm a mely a mi szíveinket most eltölti, ő nála csak
akkor talál viszhangra. ha látja, hogy az ő pártfogoltjainak sorsa
jó kezekben van, hű sáfárokra bizatott ... Munkálkodjunk hát
egyesült erővel, hogy fáradságos munkáját ezzel könnyitsük, hogy
neki ezzel örömet szerezhessünk. Igy Istennek áldása lesz a mi
m unkánkon ; Istennek áldása lesz a magyar testi és szellemi fo-
gyatékosok oktatása ügyén és felemelt fővel várhatjuk az első
s ike tn éma in téze t 100 éves jubileumát, mert akkor bemutathatjuk
Eur opa művelt állarnainak, hogy Ma gya r o r szá g e térren is méltó
helyet foglal el közöttük l
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T a n te r v a s ik e tn é m á k is k o lá i (intézetei) r é s z é r e .

(Jóváhagyatott a vallas és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1900. évi 16822.
számú rendeletével.)

Folytatás.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T IL Beszédtanitás.

A tanterv legfontosabb része kétségkívül a beszédtanítási szakasz,
sőt mondhatjuk, hogy a tanterv sorsát ez a rész állapitja meg. Ha
e rész s ik e rű lt, akkor biztosítva van a tanterv életrevalósága. Meg
is látszik a tanterven, hogy szerkesztői különösen ezen résznek leg-
tökéletesebb s legrészletesebb kidolgozását 1űzték ki célul. A tan-
tervnek körülbelül felét a beszédtanítás foglalja le. Az anyagot a
legnagyobb gondossággal és körültekintéssel állították össze, annyira,
hogy az egyes osztályokban tanítandó új szóknak (főneveknek,
mellékneveknek stb.) jegyzékét is elkészítették.

A tanterv szellemének megértetésére, a következőket idézem:
"A siketnémák iskolainak első feladata, hogy azt a kifejezési

képességet sajátíttassák el, melylyel az épérzékű, normális szellemi
képességű G éves gyermek 'iskolába lépésekor rendelkezik. M íg e
feladat végrehajtva nincs, addig a népiskolai értelemben vett beszéd-
és értelerngyakorlatok, olvasmány tárgyalás, fogalmazás stb. tanítása
idő elötti és téves irányt jelent. Asiketnémák iskolainak tehát oly
nyelvoktatást kell végezniök, melyet a családi iskola n yú jt az ő
neveltj ének. Ez okból a nyelvoktatásnak oly értelmű szétdarabolá-
sát, mely szerint már a I I . évben legyen külöri szemléleti oktatás,
külön nyelvalaktani oktatás, külön társalgás, külön olvasmány tár-
gyalás és fogalmazás, - e tanterv mellőzi."

"Minden alkalommal, minden vonalon kifejezésre kell juttatni,
hogy a társalgási-, a közvetlen beszélgetési forma az, melya siket-
nérnát beszélővé teszi."

"Önálló, célzatos szemléltető oktatásra mindaddig nincs s z ü k -

ség, míg a siketnéma egy kisded beszédkörben bár; de kerekdeden
magát kifejezni, nem tudja. Ha azután elkövetleezik az az idő, hogy
a magában levő érzelmekről, érzéki észleleteiről, vágyairól és kiván-
ságairól, tanárjával, tanulótársaival, testvéreivel és szüleivel való
viszonyáról s a köznapi jelenségekről egy kerekded beszéd kere-
tében kifejezést tud már adni, akkor (körülbelül az V. évben) indo-
kolt az egy tárgy köré csoportosított oly szemléleti oktatás, mely
rendszeres rnegszernléléssel jár, logikus csoportosításokat kiván és
mely földrajzi és természet rajzi alapfogalmakat, sőt más közkasznú
elemi ismereteket is van hivatva nyújtani. "

"Az alsó I- IV . osztályokban tehát, hol a családi iskola nyúj-
totta beszédképességet kell, hogy utólérjük. a külön direct szem-
léleti, nyelvtani, társalgási, olvasmányi, fogalmazási oktatást egygyé
vonva,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá r sa lg á si a la pon oly beszédtanítás végzendő, mely minden
más feladatot mellőzve egyedül azt célozza, hogy az alkalom-
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szerű jelenségekben rejlő, azokhoz fűzhető anyagon tanuljon meg
a néma beszélni."

"A mi a II. lll. IV. osztályokban beszédtanítás címén sze-
repelt, az az V. osztály tól kezdve leíró szemleleti oktatásnakYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n e v e z te tik .jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu

A fenti idézetekből látható, hogyasiketnémák nyelvoktatása
a jövő tan évtől kezdve igen lényeges változást fog szenvedni. Amig
eddig külön szemléltetési, társalgási, olvasási, nyelvalaktani s fogal-
mazási oktatást üztünk már a II., tan évtől kezdve s míg mostanáig
olvasókönyvek és szemléleti körök kötötték meg kezeinket s tették
természetellenesse oktatásunkat, addig jövőre társalgási alapon kell
i l beszédtanítást végeznünk.

Végtelenül örülünk, hogy békóinktól végre megszabadultunk
s bízunk benne, hogy a jövő az ú j irány helyességét be fogja
igazolni.

Nehogy azonban valaki azt higyje, hogy a külön szeruléltetési,
nyelvalaktani, fogalmazási, társalgási s olvasási oktatás megszün-
tetéséveI dolgunk kevesbedik! Sőt ellenkezőleg! A beszédtanítás
céljának meghatározásánál azt találjuk, hogy "az I-IV. osztályok
beszédtanítási célja az, hogy a 6 éves halló kisded beszédbeli kész-
ségének megfelelő s z ó k in c s e t adjon asiketnémának. " Vagyis az
alsó 4 osztálynak nyelvoktatási célja a tanterv szerint is ugyanaz,
mint eddig volt. Köztudornású, hogy ezt a célt sohasem értük el.
Hogy ezután elérjüke, hogya 4 iskolai év felér-e a családi iskola
éveivel, ki merné azt most feltétlenül állítani ? Annyi tény, hogy az
ú j irányban haladva legalább megközelíthetjük ezt a célt. Eddig
még azt sem mondhattuk.

A felső négy osztály beszédtanitási céljául pedig azt tűzi ki
a tanterv, hogyasiketnémának értelmét leíró szemleleti oktatás,
vagvis népiskolai értelemben ve tt beszéd-értelemgyakorlatok által a
népiskolai színvonalra emelje, kifejezési képességet pedig ennek
megfelelőleg fokozza.

További célja a beszédtanításnak a kiejtés javítása, a szájrólHGFEDCBAv a ló

olvasási képesség fokozása, a fogalmazási és olvasási oktatás elő-
készítése, a nyelvalakok alkalmazásában rejlő törvényszerűség meg-
ismerése és a legfontosabb köznapi ismeretek nyújtása.

Mivel a kiejtésről, szájról való olvasásról. olvasásról és fogal-
mazásról külön fejezetek alatt van szó, azért a beszédtanítási feje-
zetben csakis a beszédanyag és kifejezési alak ok szerepelnek.

Most pedig bemutatom a beszédtanítási anyagnak osztályon-
kénti elrendezését.

r r . OSZTÁLY.

(Heti 17 óra.)

. Beszéda nya g (beszédkör). "A gyermek feltűnőbb k ü ls ő test-
részei, ruházata, kömyezete, játék- és egyéb szerei és az ezek be-
hatása alatt támadt érzései, vágyai, kivánságai, szükségei. Tanárjához,
ta n u ló tá rs a ih o z . apjához, anyjához, lestvéreihez v a ló viszonya. Az
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iskolai családi és közélet azon jelenségei, melyek őt közvetlenül
érdeklik.HGFEDCBA

K jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAife jezési a la k .

F ő nevek. Testrészek, ruházat, iskolaszobai tárgyak, ételek,
italok, evőeszközök más közkeletű szók, személyt jelentő nevek
(pl. kisasszony, gyermek stb.), személynevele Megjegyzem, hogy a
tanterv fel is sorolja az ezen gyüjtőfogalmak alá tartozó főneveket,
anélkül azonban, hogy ez által a tanár kezét megkötni akarná.

Szó rag o z á s. 1. A főnevek egyes és többes szám ú rago-
zatlan alakjai. 2. Birtokragok (egy birtokost, egy birtokot jelentőkl.
3. Birtokosrag (-é) 4. Tulajdonítórag (-nak.vnek) 5. Tárgyrag (-t)
6. Helyhatározói ragok (-ban,-ben) 7. Időhatározói rag: -kor (Egyedül
az órához viszonyítva), -n (hétfőn stb).

Melléknevek.

1. Hag nélkül; mint jelző és állítmány.
2. Fokragokkal. (Az alap- és középfok alakjaiból 1-2 eset).
3. Módhatározói ragokkal (pl. szépen stb.)

Szá mneuek.

1. Tőszámnevek (100-ig).
2. Sorszámnevek (1 -1 0 ig).
3. A tőszám nevek ragozása alkalomszerűleg.

Néomá sok.

1. Személyes névmások.
a ) Egyes számban.
b ) Birtokos raggal (birtokos névmás: enyém, tied stb.).
c ) Tulajdonító raggal (Nekem, stb.).
d ) Helyragokkal : hol? honnan? hová? illetőleg kiben?

kin? kinél ? kitől? kiből? kiről? kihez? kibe? kérdéseknek meg-
felelőleg. E fokon azonban nem kivánja a tanterv ezen alakokat
begyakorolni, hanem csak azt óhajtja, hogy az ezen alakok hasz-
nálására kínálkozó alkalmakat ne engedjük veszendőbe menni (Pl.
Gyere hozzám! Menj el tőlem! Haragszom rád! Nálad van-e a
késem? stb.)

2. Mutató névmások. (ez, az).
3. 1<érdő névmások (Minden különösebb tanítás nélkül, csu-

pán a tanítás és beszélgetés folyamán gyakorlatilag.)
4. Határozatlan névmások. (Senki, sernrni.)

Néve lő . (a, az, egy.)
Néou iók:

1. Helyhatározói névutók : alatt, mellett előtt.
2 Időhatározói névutók: előtt, után.

Ig ék.

Itt a tantev felsorolja azon igéket, rnelyek a gyermek élet-
szükségleteit fejezik ki, s melyek tehát leggyakrabban fordulnak elő
a gyermeki beszédben. - I\livel azonban az alapelv az alkalom-
szerüség, azért a tanterv nem zárja ki azt, hogy a felsorolt igéken
kivül más, szintén szükségesnek mutatkozó fogalmak is meg ne
neveztessenek.



1H Gyógypaedagogiai Szemle.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ONMLKJIHGFEDCBAJ I . osztály igealakjainak anyagául a jelentő mód jelen és
mult 'idejének egyes számát s a parancsoló mód egyes s z á m ú má-
sodik személyét vette fel a tanterv. "A többi módok, idők, számok
és személyek helyett inkább a gyakorlati élet követelményeinek
megfelelően a grammatikai szempontból nagy nehézségekkel járó
határozott és határozatlan tárgyú ragozás, egy néhány ikes ige s a
szintén nehéz egy pár rendhagyó, de gyakori ige alkalmazását és
begyakorlását tartja a tanterv első re n d ű szükségnek."

Az igealakoknál azon körülményre hívja fel a tanterv a ta-
nárokat, hogy tartsák szem előtt azon körülményt, miszerint az
igealakok nem egyenlő arányban alkalmaztatnak a rendes beszéd-
ben, hanem némely igének inkább mult idejű alakjai (pl. elveszít,
elfelejt, eltörik stb), másnak meg inkább jelenidejű alakjai szere-
pelnek a beszédben.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ig euonza t köréből a következőket szabja meg a tanterv ez
osztály számára:

1. Átható igék tragos kiegészítővel.
2 Igék, melyek -nak, -nek ragos kiegészítőt vonzanak maguk

után: van, nincs, kell, lesz.
3 Igék, melyek -nak, -nek és -t kettős kiegészítővel járnak:

hív (-nak) nevez (-nek), ad, felel, mond.
4. Igék, melyek -tól, től és -t ragos kiegészítőt kivánnak :

kér, kap, kérdez, elvesz.
5. Igék, melyek -ra, -re ragos kiegészítőt kivánnak : haragszik,

vigyáz.
6. Harmadik személyü igék, melyeknek főnévi igenév is lehet

az alanyuk: szabad, lehet, kell, tessék.
7. Igék, melyek a kiegészítőt főnévi igenév alakjában is el-

fogadják: szeret, tud, akar.
8. Igék, melyek a célt főnévi igenévvel is kifejeztetik : megy, jön.
9. A va n ige, mely bizonyos állapotot a -va, ve- igenév kép-

zővel fejez ki
H 'a lá r o zó szok.

1. Helyhatározóiak : Itt, ide, ott, oda, itthon, otthon, haza,
be, ki, le, fel.

2. Időhatározóiak : Ma, tegnap, tegnapelőtt, holnap, holnap-
után, délelőtt, délután, újra, mindjárt, hamar, reggel, este, délben,
sokáig.

3. Módhatározóiak : Talán, nem, ne, sem, -igen, csukva, zárva,
nyitva stb.

" Kö tő szók.

Igaz ugyan, hogy a kötőszók használata összetett mondat-
szerkezetet kiván, de ez nem zárja ld azt, hogy alkalom adtán,
egyes kötőszók felhasználásával egyszerűbb összetett mondat alak-
jában ne jelöljük meg a gyermek észleleteit.

A tanterv szerint körülbelül ez volna ezen osztály anyaga:
is, és, meg, vagy, hogy, mert, ha, hanem.

Indu la tszok : jaj! ni!
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Ezek után még anyagát k é p e z ik ez osztálynak egyes rövid
kérő, köszöntő, figyelmeztető, intő, tiltó, parancsoló, kérdő kifeje-
zési szólarnok, melyek a fentiekben körülirva még nincsenek.

A tantervben részletesen leírt eme kifejezési szólamokat a
a lap s z ű k terére való tekintettel nem sorolom fel.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zá do r E nd r e .
(Folyt. köv.)ONMLKJIHGFEDCBA

H a z a i h ír e k .

La pu nk je len sza má ! negyed 'Ív've t tu eg to ldo l/uk,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyógypaedagog ia i tan in téze tek o rsz . szak tanácsának jun ius
13 .-án ta rto tt gyü lésérő l. E gyűlésen 29 pont alatt a következő tár-
gyak foglalkoztatták a szaktanácsot:

Előadói bejelentések: A szaktanács márc. 14.-én és 21. -én
tartott jegyzőkönyveinek tartaImát Ő Excellentiája jóváhagyta s a
szükséges intézkedéseket annak értelmében fo g a n a to s íto tta . A gyógy-
paedagogiai tanintézetek igazgatóinak kötelező heti tanóraszáma
évről-évre a körülmények szerint lesz megállapítandó. Ugyancsak e
rendelet kimondja, hogy az igazgatók nak jogukban áll saját tan-
óráikat bármi kor felfüggeszteni abból a célból, hogy azalatt az el-
lenőrzést gyakorolhassák. Illeték es helyen elfogadtatott a szaktanács-
nak az évzáró- és szakképesítő vizsgálatok sorrendjére, valamint a
a kiküldendő vizsgálati biztosok személyére vonatkozó javaslata.
A minősítési táblázatok és a törzskönyvek kitöltés végett a megfe-
lelő ú ta s itá s kiséretében megküldettek az összes gyógypaedagogiai
tanintézetek igazgatóságainak. Kecskemét, Szeged és H odmezouá sá r -

h e ly előljáróságaival folytatott ujabbi tárgyalások alapos reményt
nyujtanak arra, hogy a városokban a közel jövőben gyógypaeda-
gogiai intézetek létesül nek. A gyógypaedagogiai intézetek szervezé-
sére vonatkozó tájékoztató felhí vásra ez ideig P ozsony és Sop r on

városok előljáróságai válaszoltak. Utóbbi kijelenti, hogy kedve-
zőbb anyagi viszonyok beálltával ily intézmények felállítására fog
törekedni.

Javaslatok: Kelemen Igná c saját kérelme alapján szeptember
elején a vakok oktatására képesitő vizsgálatra bocsátandó. "Magyar
abc- és olvasókönyv hülye és gyengetehetségű gyermekek számára"
című tankönyv a bíráló- bizottság véleménye alapján jelen alakjá-
ban jóváhagyásra nem ajánltatott. A bírálatok másolatban kiadat-
nak a szerzőknek tájékoztatásul. ri siketnémák számára Ka posuá -

r o ll emelendő intézeti épület tervrajza megfelelő módosításokkal
jóváhagyható. A dadogók és hebegők-eoktatására képesitő tanfolyam
tananyaga elfogadható. :\ siketnémák budapesti állami iskolája tan-
testületének abbeli felterjesztése, hogy az iskola mellett ez ielő sze-
rint fennálló délutáni tanfolyam helyett az iskolával kapcsolatos
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előkészítő tanfolyam szerveztessék 6-7 éves budapesti siketnémák
számára, jóváhagyásra ajánltatott azzal, hogya tantestület utasí-
tandó, miszerint a további részletkérdések megoldásában legyen
munkás és kivitelre nézve tegyen annak idején kimerítő jelentést.
A jövő tanévre szükségesnek mutatkozó áthelyezésele és azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j ál-
lások betöltése tárgyában teendő javaslat kidolgozásával az előadó
bízatott meg. A vakok tanítóképző tanfolyamának tananyagát ma-
gában foglaló terjedelmes mű, - melyetjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ivá r Igná c igazgató ál-
lított össze, - a szakszerű hozzászólhatás végett az összes tanács-
tagoknak kiadami ajánltatott és előre is üdvösnek jeleztetett, hogy
e m ű a bírálat alapján nyomtatásban a nagyközönségnek is hozzá-
férhetővé tétessék. Tárgyalás alá kerültek és több-kevesebb módo-
sitással jóváhagyó tudomásvételre ajánltattak a következő jegyző-
könyvek: s ike lu én iá t: vá c i in téze te tantestületének április 28.·án és
május 25.·én -; a va kok buda pestiHGFEDCBAi n iéce tc tantestületének február
ti.-án, lO-én, 12.-én és 13-án - - ; a s ike tn emá l: ten iesuá r i intézete
tantestületének május 3.-án -; a s ike lu én iá k buda pesti isko lá ja

tantestületének március 0.-án és május 17.-én -: a s ike tn émá i: a r a d i

isko lá ja tantestületének április 30 -á n és május 31.-én, valamint
ugyanazon iskola fe liigyc1ő b izo ttsá gá na k március 28.-án -; to-

! vábbá a s ike tn émá k ko lozsuá r i in tke fe tantestületének május 4.-én
és ugyanazon iskola fe lii/!ye lő b i~ sá g !l11a k március 13.án tartott
gyűléseiről felvett jegyzőkönyvei L Y égűl az egyesí tett gyógypaeda-
gogiai tanítóképző tanfolyam tantárgyai nak részletes tananyag-kimu-
tatása tárgyaltatott s az egyes tantárgyak előadásának "heti óra-
száma tekintetében a következő határozati-javaslat mondatott k i :

1. "A beszéd és az összes érzékszervek boncz- és élettana,"
heti 2 órában - ; ~. "Tüzetes magyar nyelvtan, tekintettel a siket-
némák gyakorlati beszedtanítására" és "Phonetika", heti 3 órában;
3. ,,:\ siketnémák élet-, lélek- és neveléstana" , heti 2 órában -;
4. "A siketnémák oktatásának és irodalmának történele, vonatko-
zással a vakok, hülyék és gyengetehetségűek oktatásának történeti
fejlődésére," heti 2 órában; 5. Asiketnémák oktatásának mód-
szertana," heti 2. órában; 6. A képezhető hülyék és gyengetehet-
ségűek oktatásának módszerrana, valamint a fogyatékosok élet-, lé-
lek és neveléstana " heti 2 órában; 7. "A vakok oktatásának mód-
szertana, valamint a vakok élet-, lélek- és n c ve lé s ta n a " heti 1 órá-
ban; 8. Az összes beszédhibák ismertetése és javítási módja" heti
1 órában adassanak elő. -1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T iszte lgés . A sü 'e illé l1u r -illté -: : e ti tanárok jan. hó 7.-én küldött-
ségileg tisztelegtek Dr. W/a ssics G yu la , vallás és közokt-ügyi mi-
niszter úrnál és Zsilin szky M iliá ly államtitkár úrnál, mely alkalom
mal en ilékir a to t nyujtottak át a miniszternek, melyben régi jogaik
és kedvezménycik vissza adását kérelmezik. A küldöttség vezetője
Bor bé ly Sá ndo r a vá c i s ike ln éma = in iéze i igazgatója volt, a ki elő-
ször is hódolatteljes köszönetét fejezte ki a miniszter úr nak vala-
mennyi ujonnan kinevczett és előléptetett kollega nevében; azután
átnyujtotta a s ike ln enca oktatásban 100 évig nélkülözött s a jelen-
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kor munkásai egyesűlt erejével megteremtettHGFEDCBAtm /te rv e t, s végül át-
adta azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem lékir a io t, melyben évszázados multra hivatkozva, az elő-
dök által élvezett jogok és kedvezmények megadását kérelmezi a
nem kevesebb érdernű utódoknak méltó jutalmául. Ugy a miniszter
úr, valamint az államtitkár úr nagyon kegyesen fogadták a küldött-
séget és kilátásba helyezték kéréseik teljesítését. Kedves kötelessé-

get teljesítünk, midőn a küldöttség háláját ezúton is kifejezzük a
miniszter úr őNagyméltósága, valamint az állarntitkár úrYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő Méltó-
sága és dr. Sza bó Sá ndo r osztály tanácsos úr ő Nagysága iránt,
- ki az audiencián való kegyes fogadtatást előkészítette - kik
már annyiszor világos tanújelét adták a siketnéma oktatásügy iránt
való nemes vonzalmaiknak Köszönettel tartozunk még Bor bé ly
Sándor igazgató úrnak, kiben mint szaktanácsi előadóban nemcsak
feljebb valónkat, de szeretetteljes, velünk együttérző kartársunkat
is tisztelhetjük.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kü lön ó rákra vona tkozó rende lkezés . A közoktatásügyi miniszter

úr folyó évi március 22.-én 88991/1899. sz. a. a szaktanácshoz a
következő rendeletet küldötte:

"A kötelezhetö és nem kötelezhető tárgyak közt a gyógy-
paedagógiai intézetekben általános megkülönböztetést tenni, az egyes
intézetek eltérő és speciális viszonyaira tekintettél, nem találtam
célszerűnek.

A hitoktatásra vonatkozólag megjegyzem, hogy a még egy-
részt az intézeti tan erőktől, ha a hitoktatással az illető egyházmegyei
hatóság hozzájárulásával megbízatnak, erre külön képesites nem
kivánta tik : másrészt azoknak magasabb díjazása, a kik erre egyé-
nileg alkalmasak, 24 órán belül, nem volna eléggé indokolt. A hit-
tani órákra való előkészület ugyanis, a tanterv útján nyujtandó
útrnutatások mellett, más tárgyra való előkészületnél több időt, vagy
nagyobb fáradtságot nem igényel. Ugyanazon munkának különböző
mérvü díjazásából pedig visszásság állana elő, s ez okból sem lettek
volna az óradíjak úgy megállapithatók, mint azt a szaktanács java-
solta.

A ra jozktatásra :3 IV. osztályig, a siketnémák rendes tanítóit
is alkalmasnak találta a szaktanács Ezen fokig tehát, külön intéz-
kedésrc nincs szükség Minthogy pedig a IV. osztályon felül a siket-
némák ipari kiképzése szempontjaból külön szakrajztanár alkalma-
zása indokolt és szükséges: fölöslegesnek találom ez időszerint az
óradíjakat megállapítani oly esetre is, midőn a IV ik osztály tói kezdve
szükséges rajztanítást a siketnémák tanítója látja el annál is inkább,
mivel ily képesítéssel bíró egyén tudtommal az intézetek tanszemély-
zetében nincs is.

Ha ily eset még is előfordulna, a IV. osztálytol kezdve a
díjazás iránt esetről-esetre kivánok intézkedni a siketnémáknal.

A vakok és hülyék intézeteiben <ezen tárgy a képzés egész
ideje alatt rendes tanerők által látandó el.

..; zenei tárgyak közül csak az énektanítás kötelezhető, úgy-
szintén kötelezö a torna és szépírás tanítása is.
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A kézügyességi oktatástYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArn in d h á ro rn rendbeli intézetnél a kép-
zés egész ideje alatt 24 órán belül kötelesek ellátni, oly rendes tan-
erők, kik a szakképesítéssel vagy alkalmáztatásuk ideje alatt az
állam által külön rendezett tanfolyamon nyertek arra képesítést:
végül, a kik nem bírnak ugyan külön képesítéssel, hanem arra egyé-
nileg alkalmasak.

A gyógypaedagogiai intézetekben való alkalrnaztatásukat meg-
előzőleg külön képesített intézeti alkalmazottak külön díjazása iránt,
esetről-esetre teendő hozzám javaslat.

A kézügyességi oktatási órák magasabb díjazása általában csak
abban az esetben volna indokolt: ha az intézeti tanerők e téren
magasabb fokon álló képzettséget és az ipari pályán szükséges na-
gyobb gyakorlatiasságot sajátítván el, a növendékek boldogulását
biztosító az ipari oktatást részben tényleg pótló eredményeket mu- .
tatnak fel.

A fentiekből kifolyólag az óratöbbletek - kivéve a külön
elbírálást ígénylő eseteket, általában az eddigi 30 forinttal lesznek
dijazva.

V égűl megjegyzem, hogyakézügyességi oktatást illetőleg oly
kedvezmény nyújtása elől. hogya fenti értelemben kiváló eredményt
felmutató tanítók indokló esetekben jutalmazásta terjesztessenek
elém, nem kivánok elzárkózni".ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Képes itö v izsgá la tok . A jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ike tn émá !? vá c i, a va kok és hü lyék

budapesti intézeteiben a lapunk rnúlt számában megjelölt napokon
voltak a tanfolyamhallgatók irásbeli és szóbeli vizsgálatai. A váci
intézetben ez évben csupán 1 jelölt - Scknc ltb a ck F er encONMLKJIHGFEDCBAT I . éve
tanfolyamhallgató - vizsgáltatott meg. A vakok orsz. intézetében
Lová cs J ózse f, Tö r ök G yu la régebbi kartársaink és Scha wnen P é te r

és Kir schenkeu te r F er enc Il. éves tanfolyam hallgatók nyertek szak-
képesirést a vakok oktatásaból. A hülyék intézetében E llenba ch .

M á tyá s és C a p r a r iu G yör gy tettek tanuságot a hülyék oktatásában
való jártasságukról. A Sckne llb a ck F er enc által kidolgozott irásbeli
tétel cime ez: "Mi a teendőnk a kiejtésre való oktatás tekintetében
az e ls ő tanévben s általában a képzés további éveiben?" A vakok
irásbeli tétele 'a következő volt: "Hogyan lehet a vakban az
öntevékenységet annyira fejleszteni, hogy önállóságra jutván, a
társadalomnak hasznos tagjáva válhassék ?" A hülyék tanfolyam-
hallgatóinak a következő tétel jelöltetett ki: ,,~1ilyen a hülyék
intelligentiaja általában, ebből kifolyólag beszédképességök, olvasási,
irá s i és rajzolasi képességök"? Mind a három intézet jelöltjei úgy
az irásbeli valamint a szóbeli vizsgálatot igen szép sikerrel állot-
ták meg.

B o r b é ly S á n d o r ü n n e p e . Jól eső örömmelosztozunk a kartársi sze-
rétetnek azon önzetlen megnyilatkozásában, a melyben asi ket ném á k
v á c i int é zet éne k tanári testülete részesítette közszeretetben álló és
egész Vác városában népszerűségnek örvendő igazgatóját Bor bél Y
S á n ct ort azon alkalomból, hogy május hó 31.-én oltárhoz vezette bájos'
menyasszonyát. A tanári testület az esküvő alkalmával a következő sür-
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gönyt küldötte az új házaspárnak BYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I d a pes tr e: "Mindnyájunk sz ere-
tetének erejével üdvözöljük kedves igazgató urat és boldog menyasszonyát
szent frigyük megkötésekor. Legyen örök a szeretet, mely lelküket betölti
és kölcsönös vonzalmuk váltsa valóra szivüknek édes reménység eit ! Isten
áldása legyen házasságukon. - Mi a munkában hűséges társai arra kérjük
kedves igazgató urat, hogy ú j életében se vonja meg tőlünk eddigi jó
indulatát. Hisszük és reméljük, hogy családi életének csendes boldogsága
közepette is megmarad ön mi büszkeségünk, szeretett vezérünk! - A
siketnémák váci intézetének tanári testülete és gondnoka". Haza térése
alkalmára szintén kellemes meglepetésről gondoskodott az ifjú párnak a
tanári testület. A folyosók virágokkal és pálmákkal voltak feldiszÍtve a merre
az ifjú párnak lakosztályába vivő útja vezetett. Bent a lakásban remek
csokor várta a menyasszonyt, rózsa színű szallagján e felirattal: "Isten
hozott! Férjed szerelme s tisztelőid őszinte vonzalma boldogítson új ottho-
nodban! A siketnémák tanári testülete és gondnoka. 1900. május 31."
Magának az igazgatónak f . hó 6.-án egy művészi kivitelü diszalbu mot nyuj-
tott át a tanári testület, melynek cirnlapjúra e felírás van bronzba vésve:
"B o r bél Y Sándornak. Szeretete jeléül a s. n. váci intézetének tanári
kara és gondnoka. 1900. május 31.-én". Az album a tanári testület összes
tagjainak fényképeit és névaláirásait tartalmazza.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Evzáró v izsgák . A gyógypaedagogiai tanintézetek évzáró vizsgái
a lapunk mult számában megjelölt sorrendben és időben tartattak
meg. A váci és budapesti intézetekben Dr.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS; : ,a bó Sá ndo r osztály-
tanácsos, a temesvári és aradiban Bor bé ly Sá ndo r vá c i siketri. int.
igazgató, a k o lo z s v á r ib a n P iuá r igná c a vakok intézetének igazga-
tója és a kaposváriban Bor in ea J á 110s a hülyék intézetének igaz-
gatója voltak a miniszter kiküldöttei, Nem referálhatunk az egyes
intézetekben elért eredményekről, mert hivatali elfoglaltságunk meg-
akadályozott bennünket az összes vizsgákon való megjelenésben.
Egyet azonban örömmel k o n s ta tá lh a tu n k ; azt, hogy a hülyék inté-
zete - rnelynek müködését fennállása óta élénk figyelemmel kisér-
jük - oly szép eredményt mutatott be az évzáró vizsgán, hogy
a miniszteri biztos úrnak az intézeti igazgató hoz és tantestülethez
intézett szép köszönő szavai élénk visszhangra találtak nálunk is.
Méltó elismerést érdemel Kr eup l Sa r o lta a siketnémák budapesti
iskolájának kézimunka tanitónőjc aki szép, a gyakorlati életnek
megfelelő, kiállitásával úgy a miniszteri biztos úrnak, mint a közön-
ségnek osztatlan tetszését érdemelte ki.

K lis La jos t, a siketnémák váci intézetének tanárát, ki a tanár-
képző tanfolyamnak is egyik előadója s a gyógypaedagogiai szak-
tanácsnak tagja és jegyzöje, a miniszter úr a siketnémák váci inté-
zeténél helyettes igazgatóként alkalmazta s számára az igazgató
tanárokat illető igazgatói pótlékot engedélyezte. Mi, a kik a vá c i
intézet igazgatójának, mint szaktanácsi előadónak is elfoglaltságát
ismerjük, régen érzett s z ü k sé g le t kielégítését látjuk a miniszter ú r

ez intézkedésében ; másfelől pedig az érdemnek elismerését és meg-
jutalmazását is észrevesszük, mertHGFEDCBAK lis La jo s kollegánknak önzet-
len, értékes és közhasznu munkassága mindnyájunk előtt ismeretes.
A miniszter úrnak e kegyes intézkedéséből is megnyugvással és
örömmel tapasztaljuk, hogy a v a ló érdem megjutalmazás nélkül
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nem marad.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK lis La jo s kollegánkat e kitüntetése alkalmából szivé-
lyesen üdvözöljük.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pá lyáza t tan fo lyam -ha llga tó i á llás ra A siketnémák váci ki-
rályi országos intézetében, az 1900.-1. tanév elején 6 tanfolyam-
hallgatói állás lesz betöltendő. Pályázhatnak oly 30 évet be ne m
töltött nőtlen emberek, kik elemi vagy polgári iskolai tanítói vagy
ennél magasabb oklevéllel birnak. Elsőbbségben részesül az, ki a
tanítás terén gyakorlati eredményt is tud már felmutatni és a
német vagy francia nyelvben jártas. Kötelezeusége : a két évig tartó
elméleti és gyakorlati képzés idején a siketnérnák, vakok és képez-
hető hülyék tanítás- és nevelésmódját tanulni. Javadalmazása az
első évben 480 korona és az intézetben teljes ellátás. A második
évben valamely gyógypaedagogiai intézethez való berendeltetés ese-
téri, néptanítói fizetés (800 korona fizetés és megfelelő lakpénz).
A vizsgálat sikeres kiállása eseténYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lk a lm a z ta tá s ra kilátás valamelyik
hazai gyógypaedagogiai íntézetben. Az eddigi működést igazoló ok-
mánynyal és esetleg más okmányokkal felszerelt kérvény a vallas-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz éimezve, legkésöbb folyó évi
julius hó 25.-ig benyujtandó az igazgatósághoz.

O v a cié. Deu ts c h S á m u e 1, a pesti iz r , hitközség elnökhelyettese.

az izr. siketnémák orsz. intézete vezérlő bizottságának elnöke
e hónap 3.-án ünnepelte születésének hetvenedik évfordulóját. Ez alkalom-
ból _ jól megérdemelt és meleg ovációban részesítettek azt a ferfiut. ki
majdnem fél század óta oly ügybuzgalommal és önzetlenül szolgálj a
a közjót. Természetesen az iz r. sik e t ném á kin t é zet e is kiveue
részét az ünneplésből, mire annál nagyobb oka volt, mert Deu ts c h
S á m I I el még az intézet l é te s í t é se elő t t már hathatósan elősegí-
tette a siketnémák ügyét. Az intézet alapítója, mielőtt végrendeletét meg-
csinálta, vele tanácskozott a felállítandó intézet ügyében és ő volt egyike
azon négy férfiúnak, kiket a végrendelet végrehajtásával, illetve a siket-
néma intezet felállításával és berendezésével megbizott és azóta folyton
részt vett az intézet vezetése ben, eleinte mint a bizottság alelnöke, később
elnöke és jórészt neki köszönhető az intézet fölvirágzása. Az intézet tan-
testülete benne mindig igazságos és jóakaró pártfogóra talált, ki érdekei
tőle telhetőleg előmozdította. - Az ünnepélyen a vezérlő bizottság nevében
Ko h n S á m I I e 1 dr, főrabbi, a tantestület nevében G r ü n ber ger
Li p ó t igazgató, a volt növendékek részéről B r elle rAr m á 1 1 d és a
jelenlegi növendékek közűl Ne I I tn i l n n Ant al üdzözölte az elnököt, ki
meghatva mondott köszönetet. Az intézeti bizottság az ünnepelt nevére az
intézetben egy alapítványi helyet létesített, melynek betöltési joga őt illeti;
a volt növendékek két eze r kor o n á s alapitványt "tettek és emellett
egy művészi kivitelü föliratot (810ch Mór volt növendék rr.unkája) nyú}
tottak át neki.HGFEDCBA (a .)

A s ike tném ák ünnepe . A hazai tanult siketnémák nagy bizott-
sága júnuis 29 -én d. u. Vácon, a siketnémák intézetének tanács-
termében O r os Ká lmá n elnöklete alatt g yű lé s t tartottak, melyen a
siketnémák váci intézetének 1902. évben tartandó 100 éves fenn-
állásának jubiláris ünnepélyének módozatait tárgyalták és a prog-
ramrnot a következőkben á lla p íto tta k meg: 1. asiketnémák mun-
káiból kiállítás rendezése; 2. országos siketnéma kongresszus tar-
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tása ; 3. alkalmi emlék-album kiadása; végül 4. ünnepélyek rende-
zése .. E programlllhoz megfelelőleg a nagybizottság a maga köréből
a három első ponthoz egyegy 4-7 tagu albizottságot választott,
mely albizottságok a szükséges teendőket a maguk hatáskörében
megteendile A nagybizottság elhatározta továbbá, hogy a váci si-
ketnémák intézetének tanári kara általjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e r encYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk irá ly n a k és jólészi
C liá cá r And r á sna k mellszobrára inJított gyűjtést teljes erejéből tá-
mogatni fogja. A jubiláris ünnepélyre vonatkozó fe!vílágosításokat
az érdeklődöknek a s ike tn émá k vá c iHGFEDCBAfú r. in té z e te n e k igazgatója
Bor bé ly Sa ndo r és asiketnémák nagybizottságának elnöke O r os

K á lncá « [l á co ti mindenkor készségesen adnak.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anagnos M ihá ly , a boston i vakok intézetének igazgatója, a
párisi k iállításra való utaztában betért hozzánk, hogy megtekintse
a vakok b tcda pesti in téce té t. Az illustris 74 éves vendég 1889. ben
is járt nálunk és így összehasonlítást tehet a magyar" vakok ok-
tatásügyének halaelásáról qualitás tekintetében A kritikának - azt
hisszük - bátran állhatunk elébe.

A 'dadogók és hebegők ok ta tására képes ítö á ll. tan fo lyam f . é .

július h ó 2.-án n y ílik meg Rökk Szilá r d -u tca i h e lyiségében . Fel-
vétetett II tanító és tanár, kik k ö zű l 10 e g ve n k in t 100 k o r, állam-
segélyt és valamennyi szabad lakást kap a vakok intézetében.
Előadás naponta 7-9-ig tartatik olyformán, hogy 7--8-ig lesz az
elméleti tanítás, 8-9.-ig pedig a gyakorlati kezelés rn u ta tta t ik be.
A gyakorlati tanítás ra c io n a lis keresztül vitele szempontjaból eddig
30 dadogó és hebegő vétetett fel, kik kis csoportok ra osztva, rá-
bizatrrak egy-egy jelöltre, hogy útmutatás mellett kezelés közben a
kellő gyakorlatot is megszerezhcssék.ONMLKJIHGFEDCBA

A v a k o k tanítúképséjének tananyaga. P iuá r J g l1 á c , a vakok orsz. intéze-

tének igazgatója összerillit vrin a vakok tanitóképzójének tananyag.it, beküldte azt

szerkesztőségünknck is. Örörniinkre szolg.il, hogya vakok oktatásügye ismét ha-

ladt egy lépést a tőkéletcsc.lús felé. Sajnáljuk, hogy lnpunk jelen sz.irn.ibun nem

foglalkozh.uunk a tannnyaggul bövebben; egy közelebbi sz.imban visszatérlink reá.

A "Nem zeti kasz inó" választmánya f. é. jún. hó 8.-án tartott
ülésében a "Siketnél11úk Budapest s z é ke s fő v á ro s hozzájárulásával
fenntartott m . k ir , áll. iskolájának" gyámolításására f)O O ko ro n á t

szavazott meg. A választmánynak e nemes határozuta annál inkább
meglepő, mivel tudomásunk szerint a "Nemzeti kaszinó" saját ini
tiativájából szavazta meg az összeget. A "Nemzeti kaszinó" nemes
választmánya e jóságos tettével mintegy rámutatott arra, iniképpen
lehetne hazánkban a siketnéma-oktatásügyet elhanyagolt állapotából
kimenteni. Bár hatna e példa magynr társadalmunkra l

Ünnepe lt m agyar s ike tném a m üvé s z , P il/e r F r igyes , az a r a d i

siketnéma iskola volt növendéke, ki Ar a d város nemesszivűségéből
végezhette Buda pes/e ll az iparművészeti iskolában a festészeti szakot
s ugyancsak Ar a d város nagyobb s z a ő á sú ösztöndíjával Miinchenbe

rnent a festészeli akadérniára, hogy tanulmányaiban még töké-
letesebbé váljék, mint a "Taubstummen-Courrier"-ból értesülünk,
Münchenben , siketnéma körökben általános ünneplés tárgya. A
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münchenijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Moua r ch ia G r u ss" cimű siketnémák klubja dísztag-
jává választotta és egy remek kivitelű diszokmánynyal tűntette ki
azért, hogya klub elnökének - Roüma nna t: - igen sikerült arc-
képét festette meg a klub reszére. - Örömmel veszünk tudomást
hazánkfiáról szóló e hirről, mert volt növendékeinknek külföldön való
ünneplése dicsőségére válik hazánk siketnéma-oktatásügyének.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az izr.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ik e tn é m á k o rszágos in téze tének működéséröl számol
be a budapesti izr. hitközség 1899-ik évi jelentése. E szerint az
1899--1900. tanévben 102 növendék (G6 f l l l, 36 leány) részesült
ellátás és oktatásban. A 102 növendék közül 9 nem zsidó vallásu.
37 ingyenes ellátást nyert, 20 az izr. iskola-alap költségén tartatott
el. A fizetőle díja 200-800 korona között váltakozik. A múlt iskolai
év végén 14 növendék hagyta el az intézetet és 10 újat vettek fel.
A tanszemélyzet az igazgatón kivül 8 tagból áll, kik ugyanennyi
csoportban tanítják a növendékeket A növendékek közül most 5
tanul ipart. Az intézet bevételei 68262 52 K., kiadásai 54,40484 K.
voltak az elmúlt évben. Vagyona 1.166,990.92 korona, melyből
alapítványi töke 910,626 korona, Az intézetet egy vezérlő- bizottság
kormányozza, melynek elnöke D eu tsch Sá 1 -11U el izr hitközségi II· od
elnök, ki az intézet felvirágoztatása körül elévülhetetlen érdemeket
szerzett magának.ONMLKJIHGFEDCBA

G y u j tó a s ik e tn ém á k ja v á r a . Lnpunk 5. szrimúban hirt adtunk arról, hogy

P á t] i Lipó ! cs ve je szegedi gyufugyárosok, oly gyufát hoznak forgalomba, melynek

forgalmi összegéből :3%-ot akarnak a siketnémák segélyezésére fordítani. Mint érte-

siiltűnk, a gyufa forgalomba bocsájt.isa előre nem látott technikai nehézségek miatt

szenved késedelmet, de remélhetőleg még szcptembcr előtt leküzdhetik az akadá-

lyokat és kielégíthetik m.ijd a jótékony gyárosok a 'már eddig is s zép keresletet.

Az izrae lita s ike tném ák országos intézete igazgatósága - mint
egy felekezeti hetilapból értesülünk - a jövő 1900-901. tanévre
gyakornoki állásra írt ki pályázatot. Az állásra oly fiatal emberek
pályázhatnak, kiknek legalább elemi tanítói képesitésük van.

S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .

Taritzky F. igazgató Kolozsoá r l, Felszaporodott közérdekű híreink nagy

száma miatt la punk jelen számában cikkének Iolytu t.is.it nem hozhnttuk, Kérjük

a még be nem küldőtt kéz iratot, hogy tájékoz.ast szerczhessiink affelől, hány szá-

mot tölt .még be a hátralevő kézirat. - B. K. Vá c . Munkatársunk, ki a beküldött

könyvnek ismertetését magára vállalta, csak aHGFEDCBAjö v ő számra készítheti el ismertetését,

azért türelmet kérünk.

Nyomatott Fritz Ármin könyvnyomdájában, Budapest, József-körut 9.
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(Folytatás.)

A nürnbergi iskola ugyanis a város tanfelügyelöségének fen-
hatósága alatt áll és egy épületben van az elemi iskolával. Nem
lévén ennélfogva szakfelügyelet, nagyon patriarchalisan fogják fel
a dolgokat kollegáink és az eredmény ennek folytán arányban áll
a kifejtett munkával,

Összefoglalás.

A fentiek után tisztában lehetünk azzal, mily fokon áll a Né-
met birodalomban a siketnéma-oktatás; hogy azonban minden szem-
pontból mondhassunk itéletet és aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ü k s é g e s következtetések et le-
vonhassuk, legyen szabad tapasztalataimat a következőkben össze-
foglalni:

1. A megtekintett 13 intézet közül 5 internátus, 4 externatus
és 4 vegyes rendszerű. Németországban általtalában az externatusi
rendszer van előnyben az internatusi felett, a mennyiben az ösz-
szes intézetek közűl 37 internátus, 45 externátus és 10 vegyes. A
szakembereknek az intézetek minőségéről táplált véleményei nagyon
szétágazók; az egyik a tiszta externátus, a másik a tiszta interná-
tus mellett foglal állást, míg a harmadiknak az a meggyőződése,
hogy az alsó 3 osztály növendékei az internátusban, a felső osz-
tálybeliek externatusban helyezendők el. Németországban, ti hol
7000 siketnéma közül 61/2 ezer taníttatik, megengedhető egy kis
.luxus is; de nálunk, hol a növendékeknek alig 8%-át helyezhetjük el,
a legolcsóbbat az externátust kell választani.

2. Az intézetek berendezése általában véve úgy paedagogiai,
mint hygieniai szempontból kielégítő. A hol a berendezés valami
tekintetben hiányos, mint pl. Halleban, ott a közel jövőben gyöke-
res javulás fog beállani e tekintetben.

3. Az intézetek fekvése majdnem kivétel nélkül gyönyörű,
Berlint kivéve, mindeütt gyönyörű kertek környékezik és dúsan lát-
ják el friss levegővel. Kisebb helységekben, mint Weissenfelsben,
Gubenben még az externátusok is a városon kivűl épültek.

4. Az iskola fentartói részint jótékony egyesületek, részint a
tartományok. Az egyesületek által fentartottak nagy subventiót húz-
nak; az egyesületi administratió meghagyása inkább pietásból történik.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 . Áz iskolák fenhatósága a "Provincialschulcollegium ",
ugyanaz, mely a felső tanintézetek ügyeit intézi. .

6. Az externált növendékek megbízható családoknál helyez-
tetnek el.

7. Hogy az elhelyezett növendék erkölcsi tekintetben helyes irány-
ban nevelteik-e, arra a tanárok ügyelnek.

8. A növendékek elhelyezéséről az igazgató gondoskodik.
9. Az ellátásért . járó díjat is a~ igazgató fizeti és a kerületi

kapitány vagy a szülőktől vagy a községtől hajtja azt be.
10. A növendékek rendesen 7-10 éves korig vétetnek fel.
11. A tanítási kurzus 8 éves, csak csekély azon intézetek

száma, .a hol 7, vagy 6 évig tart a képzési idő. Altalában véve el-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13
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engedhetetlennek tartják a 8 éves képzési időt és csak az a körül-
mény, hogy eddig sok volt a tanítás nélkül maradt siketnéma, tette
megengedhetövé a G éves kurzust. Most már, midőn igen csekélyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF t ta-
nítatlanok száma, összesen II az oly intézet, hol 6 éves a képzési idő.

12. Asiketnémák és épérzéküek képzési ideje között egyál-
talában nincs semmiféle összefüggés. Ha a népiskola kurzusa 4
éves volna, akkor is 8 évet követeln ének a siketnémák oktatására.

13. A Német birodalom siketnérna-iskoláiban nem tanítanak
általánosan kötelező tanterv szerint ; minden intézetnek, vagy a legjobb
esetben minden tartománynak meg van a maga kötelező tanterve.

14. Az egyes tantárgyak a beszédoktatást szolgálgálják köz-
vetlenü!. Az egyes disciplináknak, mint ilyeneknek való megisme-
rése csak közvetett feladat.

15. A kéz ügyességi oktatásnak kivétel nélkül nevelési szere-
pet tulajdonítanak tisztán. Aratibori és liegnitzi intézetekben űzött
cipő- és ruhafoltozásnak is csak ilyen szerepet száritak.

16. Tankönyvekben nincs hiány, mivel az intézetek nagy
száma elég nagy piacot biztosít az anyagi prosperátióra ; F t szak-
emberek saját risikójukra adják ki a könyveket.

17. A növendékeknek bizonyos szempontok szerint való e lk ü -

lönitése nagyon divatba jött. A tehetség szerint való elkülönítés után
a hallási fok szerint való elválasztás következik. Sőt most már nin-
csenek is megelégedve az ily elvek szerint elválasztottak nak egy
intézetben való tanittatásával, hanem egész külön intézeteket kez-
denek követelni a gyenge tehetségü és hallási maradványnyal biró
siketnémák számára.

18. Sem a fili, sem pedig a leánynövendékek ipari kiképzés-
ben nem részesülnek sehol. Nem is helyeselhető, hogy a nevelő
és tanintézetet iparos-rnűhelylyé sülyeszszük. Elég, ha a növendé-
kek ipari képzését a slöjddel helyes irányba tereljük.

19. A testi nevelésre igen nagy sulyt fektetnek. A tornát, arra
képesített tanárok, illetőleg tanítónők tanítják. A torna-termek az
intézetek egyik legszebb díszét képezik.

20. A növendékek kiejtésére nagy gondot fordítanak. Ennek
tulajdonítják - igen helyesen - a legnagyobb fontosságot. Inkább
beszéljen a gyermek keveset, de érthetően, semmint sokat, de ért-
hetetlenül. A kiejtés javítása céljából a legtöbb intézetben rendsze-
res mechanikus kiejtési gyakorlatokat űznek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKü lönös gondo t fo r-
d ítanak a voca lisa tió ra .

21. Az értelmi képzést a tanítás első feladatai közé sorolják.
Nem is szabad ennek alárendelt szerepet juttatni, ha csak azt nem
akarjuk, hogy növendékcink egyáltalában ne legyenek képesek kö-
vetkeztetéseket levonni. .

22. Á növendékek spontán beszéde természetesen eltér az
iskolai feleletektől, de aránylagHGFEDCBAe té g szép alakba tudják önteni
mondanivalójukat.

23. Apeszéd tartalmi és alaki része sok intézetben bámulatos.
Szókincsük roppant bő, nyelvtani ismeréteik is i~en szépek, A s~ó,~



Gyogypacdagogíaí Szemle. 155

kincs szaporítására minden kinálkozó alkalmat felhasználnak. A
nyelvtan tanításnál a felső osztályokban a terminologiára is kiterjesz-
kednek.

24. A jelbeszéd - a kornoly elbirálás alá kerülhető intéze-
tekben - egyáltalában ki van zárva a tanításból. A németek nagy
ellenségei a jelelésnek.

25. Hallási gyakorlatokat csak a weissenfelsi intézetben láttam.
Általában véve nem Igen bíznak ezek értékében és nem is igen
kisérleteznek többé. Több intézetben, hol tartottak ily gyakorlatokat,
eredménytelenség miatt beszüntették őket. Az általános vélemény
az, hogya hallási maradvány kihasználandó ugyan, de nem külön
hallási gyakorlatok alkalmazásával, hanem a tanítás alatt hangos
beszélés által. Ez Walther, Vatter, Prüfner, Franke, Jarand és még
több szakembernek a véleménye.

26. Az inspectiót - a hol külön felügyelő nincs - a taná-
rok, legtöbbször a segédtanárokYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv é g z ik . A rendes tanárok inspec-
tiója a legtöbb esetben 5-7-ig, vagyis a növendékek írásbeli fel-
adatainak elvégzési idejéig tart.

27. A tanárok alapképesítése a 2. tanítói vizsga. 1\1időn tehát
valaki siketnéma-intézetbe pályázhatik, legalább 2 évi tanítási prak-
szissal bír már és elég idős (23-25 éves) hogy .tisztában legyen
jövendő pályája nehézségeivel.

28. A tanárképző tanfolyam két évre terjed, Tárgyai ugyan-
azok mint nálunk, csakhogy sokkal alaposabb ismereteket kiván-
nak tőlük.

29. A tanfolyam előadói az igazgató és az igazgatói vizsgátjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
le te tt rendes tanárok. Külön előadó tanári vizsga nincs, ele nem is
szükséges, rnivel az igazgatói vizsga teljesen qualifikálja az illetőt
az előadó tanárságra.

30. A tanárok fizetése nem egységes. A gyakernoki fizetés
rendesen 1000-1200 M.; a rendes tanári kezdő fizetés 1700-2000
M. és lakbér, mely a legtöbb esetben 3~00-4800 márkára emel-
kedik. Ebből látható, hogy anyagi gondoktól menten szolgálhatják
nehéz hivatalukat.

31. Az előléptetés - illetőleg magasabb fizetési fokozatba
• való kerülés 2-3 évenkint történik.

32. A szolgálati idő valamennyi nérnet államhivatalnok részére
- akár miniszter, akár szolga - 40 év, rnely idő letelte után
teljes fizetését és lakbérének nagyobb részét élvezi.

33. rt tanárok kötelező óraszáma 24-26, sőt 28 is; de a hol
a tanárok helyzete olyan, mint itt, hol mellékfoglalkozás után néz-
niök nem kell, mert az állam kellőleg gondoskodik anyagi jólétük-
ről, mell ékes az óraszám nagysága.

34. A hol óratöbblet díjazásáról van szó, ott 2-3 márkát
fizetnek óránkint, a mi 60-90 frtnak felel meg. A kézügyességi.
rajz, torna és más speciális képesítést igénylő szakek tanítását
külön díjazzálc

35. Az elbocsátott növendékek nem állanak ugyan az intéze-
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tek felügyelete alatt, de azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú z u s folytán mégis bizonyos függő
viszony keletkezett intézet és növendék között. Igy a vasárnapi
isteni tisztéletekre - minden intézetben, sőt az externatusokban is
van ilyen - kötelességüknek tartják elmenni.

36. Ismétlő oktatás a legtöbb intézetben van. Erről az iskola-
fentartó hatóság gondoskodik.

37. A felnőtt siketnémák társadalmi élete olyan, mint nálunk.
Egyleteik leginkább arra valók, hogy ez is amaz is tisztséghez jusson.

Ezzel végére jutottam tiszteletteljes jelentésemnek. A követ-
vetkező pár szóban legyen szabad rámutatni azokra a tanulságokra,
a melyek a mi hazai siketnéma-oktatásügyünk előbbre vitelére szol-
gálnának. Van szerenesém ennek folytán a következő határozati
javaslatot benyújtani.

1. Minthogy a siketnémák nevelés és tanítás által az állam-
nak hasznos polgáraivá valhatnának és így ezek ügye nemzetgaz-
dászati szempontból is ígen fontos, indíttassék országos mozgalom
siketnéma-intézetek létesítése érdekében. Köteleztessék minden megye,
hogy siketnémáinak taníttatásáról gondoskodjék.

2. Hogy a fennálló intézetekben nem érhetjük el a kivánt
eredményt, annak fő forrását a jelenlegi tanár-képzés hiányosságában
vélem feltalálni. Azért határoztasséle el : •HGFEDCBA

a ) hogy a képzón az óraszám tetemesen emeltessék,
b ) hogy a jelöltek az első évben ne vezethessenek osztályt sem

más teendőkkel el ne vonattatha ssanak eredeti hivatásuktól ahospitálástól
c) hogy a jelöltség második évében csak rendes tanárok fel-

ügyelete alatt tanithassanak, de osztályt még most sem vezethessenek,
d ) hogy a tanfolyam tárgyain kivűl ismertessék meg a jelöltekkel

a siketnéma-oktatásügy irodalmi termékeit oly módon, hogy kijelölt
munkákból referádák készítésére köteleztessenek,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e ) hogy a tárgyak közé felvétessék a magyar nyelvtudomány,
f l hogy a jelöltek a bonctani, lélektani és fonetikai (nyelvtudo-

mányi) előadásokat az egyetemen hallgassák,
g ) hogy a tanfolyamhallgatói állások ne pályázat, hanem be-

rendelés útján töltessenek be, és végül
h ) hogy csak oly elemi és polgári iskolai tanítók vétessenek

fel a képzőbe, kik legalább 2 évi kitünő prakszist tudnak beiga-
zoini és egy európai nyelvet annyira bírnak, hogy a külföldi siket-
néma irodalom termékeit nehézség nélkül képesek tanulmányozni.

3. A siketnémának vezető szövétneke a hit lévén, emeltessék
fel a hittani órák száma. .ONMLKJIHGFEDCBA

4 . A hitélet fejlesztése végett tartassanak az intézetekben min-
den vasárnap isteni tiszteletek, vagy az egyes felekezetek hitoktatói
köteleztessenek arra, hogy növendékeiket a templomba kisérjék ;
hogy a liturgia előbb megrnagyarázandó, az természetes.

5. Miutan az a felfogás' kezd egyes helyeken dominálni, hogy
a kézügyességi oktatás mintegy mesterségként tanitandó, mondas-
sék ki, hogy csak nevelési eszközként szerepelhet a siketnéma-
oktatásban. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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