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X IX .
század, a humanizmus
százada
végóráit éli. Ereiben
a vér már csak gyengén 1 ületet s már csak pillanatok
kérdése fl
végenyészet
bekövetkezése.
Enyészet!
Borzasztó
szó l Hallatára
az embert
csüggedés
szállja meg. Megkétszerezi
lépteit;
siet, hogy rövid földi léte alatt
nagy feladatait
bevegezze és nyugodtan
állhasson
a legfelső bíró
ítélőszéke elé. Mert minden földi lény -- legyen az bármily jelentéktelen 'is. - nagy feladatok megoldására
van hivatva a saját kis
körében.
Es ha valaki kötelességét
teljesítette,
a hálás utódok mindig áldani fogják emléket.
Az elhaló század
nagy
és dicső volt. Nagy es dicső volt
azért, mertwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az." adott testet a nagy "l\1estcr" e nagy igéjének:
Szer esd feleba r á toda t
min: önma i;a da t.
A humanizmus
érdekében
az
elmúlt 18 században
összesen
sem történt annyi, mint ez egyetlen
században,
Az emberiség
megtalálta
a valódi emberszeretetmezejére vezető útat és a következö
századoknak
most már csak az a
feladatuk,
hogy ez úton tovább haladjanak
és féltve megőrizzék
nagy hóditásnkat
: az embereknek egymás iránt való igaz szeretetét.
A XIX. század
koporsója
fölött a /uógypa eda go,[ [ iá 11.a k van
tán legtöbb oka könnyezni,
mert ez nevezhető
tulajdonképeni
szülőanyjának.
Ez törte meg a népek babona-hitét,
ez mentette meg a
négyérzékűeket
evezredes rabszolgaságukból.
Igaz, hogya megszabadítás feladata nincs még m in d e u ü tt -- így sajnos nálunk sem
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befejezve, Je a nagy halott végrendeletében
bennefoglaltatik
a szent
eszrne-és
az utódok:
a következő
századok
a szociális kérdés
keretében kell, hogy megoldják ezek ügyét is. Mert addig általános
jólétről és egyes nemzetek boldogságáról
szó sem lehet, míg a társadalom minden
egyes tagjának
nincs megadva
a boldogulás
lehetősége.
Hogy a század
utolsó évtizedében
a négyérzéküek
oktatásügyeiránt
ébredező
érdéklődés
ne legyen szalmaláng,
arra mi --kjihgfe
g y ó g y p a e d a g ia m u n k á s a i vagyunk hivatva
ő rk ö d n i. Már soil
kan mondták
és meg kell vallanunk joggal, hOK\' a rnúltban
nem
sokat tettünk. De miért tegyünk egymásnak
e szent pillanatban:
il
nagy század ravatalánál
szemrehányást!?
Temessük
el a m ú lt keserűségeit
va letűnő század dal együtt.
Változtatui
azon már úgy
sem lehet. Itélkezni pedig a történelem fog a múlt
fölött,
Foglalkezzunk inkább a jelennel és kiváltképen
a jövővel !
Jelen! Gondolkozunk,
keresünk
rnindenfelé, mit lehetne a jelenről regisztrálnunk.
Sajnos,
arra a meggyőződésre
jutunk, hogvwvutsrqpon
jelenünk tula jdonképpen
nincs is. A jövőnk
marad
tehát csak, il
melytől mindent várunk.
De hogy a jövőben arathassunk,
vetnünk
teremhet.
Vessük el tehát a
is kell! l\Iert az ugarban csak burján
A z édes munka
után várhatjuk
csak L l még édemunka magvát I fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sebb gyümölcsöt.
Ha ok unt: t-olna munká uk
eddigi
cr cdinénytelcnségér ől
ra I Ia szkodttt III k, úgy a ba jt a ka r tá r sa kna k
egymá s
ir á ni va ló hideg viszonyá ba n oéljiik felta lá lni
és a zér t a jövő
I'lső fela da ta i közé a zok egyesítése állítadnó első helyre. De miképen
lehetséges
ez? kérdezhetik
tőlünk méltán. A feleletet megadta rá a
"Gyógypaedagogiai
Szernle " 10. számában
"Igaz ;\Iester" egy szép
cikkben,
ki " Siketnéma-intézeti
tanárok
egyesülete" -nek alapítását
hozta javaslatba.
De sajnos a szép eszméhez eddig ucui ér ezte sziikségét senki, kogy hozzá szóljou.
Pedig sokat várhatnánk
ez eszme
megvalósításától.
Hogy mennyit, mutatja
Németország
példája. Az
egyesületból
indulnak
ott ki a leggyönyörűbb
és leghasznosabh
paedagogiai,
didacticai és a d rn in is z tra tiv
eszmék.
Ott vitatják
meg
azokat és az teszi figyelmessé
a felső hatóságokat.
Sok a megoldásra
váró
kérdésünk.
Ezek közül
csak a négyér zé/diek okta tá sü/(yének á lta lá n o s itá s á t,
a módszeres
eljárás
megállapítását,
tankönyvek és szakirodalmi
munkák
megtererntését,
asiketnémák
továbbképzését
akarjuk csak e helyütt megemlíteni.
Az egyesület alapításának módozataira
ezúttal
nem térünk
reá, de minden üdvös
eszme számára rendelkezésre
bocsátjuk
lapunkat.,
Szóljunk hozzá a kérdéshez sokan! Jusson eszetekbe
kartársak Aesopus meséje, mely szerint az összeta r tá s, egyetér tés, megóvja az embereket
a megsemmisüléstől,
a vissza voná s, egyenetlenség pedig megsemmisíti
őket.
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J;(izli:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B o r b é ly
S a n d o r.

J ntézetünk

a közel jövőben
éri meg alapítási
évének
lOO.-ik
g y ű jtjü k
mindazon adatoalkalomra
kutatjuk
eskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
ez intézet keletkezését
az utódok
előtt
megvilágítjálc
Es c kutatás közben nem egy oly tényre akadunk, mely rnéltó arra,
hogy m in d n y á ju n k előtt ismert legyen. Ezért elhatároztam,
hogy ez
közkincscsé
teszem: A
adatokat a százados aktákból kiböngészvén,
melvek
eredetiben
latin nyelven irattak,
azokat az intézet
egyik
jóakarójának
szives
közremunkálásával
közlörn
magyarul.
Igy:
evlordulóját.
kat, melyek

Ez

1.
A siketnéma-intéaet
.-\ Helvtartótanácsnak

felállítására

vonatkozó

I ~ o o . o k tó b e r

~7.-éll

rendelet .
kelt

2 4 , II ~..

sz.

körrendelete.
"F{)llléltóságü,
Főtisztelendő,
Tekintetes
es Nagyságos,
jeles és kegyes, általunk tisztelt Urak!
A magyar és nemet nyelven nyomtatásban
megjelent fiO példányban csatolt értesítés a bécsi császári királyi általános siket néma
intézet célját, szervezési
szabályzatát
és elrendezését
tartalmazza,"
nemkülönben
vázlatos rajzát adja azon tervnek,
amely szerint kellene Magvarországon
is hasonló
intézetet
létesiteni.
Az említett
nyilvánvaló,
hogy ezen intézetre szükség
van és pedig
isrnertetésből
azért, mert ily nevelő intézet nélkül azon szerencsétlen
emberek,
kiktől a természet a hallást és beszéd tehetséget megtagadta,
s akik
természeti
é s az emberi társaságon
kivü l
álló helyzetükben
tudatlanságban
nőnek fel, tétlenségükben
és minden erkölcsi és vallásos
ismeretek hiányában,
szellemi képességeik
s testi állapotukhoz
képest ._- hacsak erővel nem tartatnak vissza ~ többnyire saját vágyaikat, természeti ösztönüket
kővetik ; ellenben,
ha rendszeres
neveértelmi tehetségük,
lésben részesülnek
és taníttatnak
s ily módon
testi képességeik,
a vallásról és erkölcsről
nyert ismeretek és a tudományok
mívelése
által mozgásba
hozatnak s tevékenységre
ébresztetnek,
akkor ú g y magukra,
mint polgártársaikra
nézve is hasznosakká válnak.
Ő Felsége szokott atyai gondosságánál
fogva ily hasznos köznélkül létesiintézetet akarván, minden osztály- és valláskülönbség
teni Magyarországon
is, -- Vác püspöki városban,
mint oly helyen,
rnely az ország közepén fekszik, s a mely helyet egészséges
levegője és az élelrnicikkek
ottani árának
mérsékelt volta is ajánl, ~
i1 1 1 1 w k wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a la pítá sá t
é s felá llítá sá t
elr endelte a k ö v e tk e z ő
hozzá a dá ssa l:
E ze11

in té z e t

a

legma ga sa bb

{J é d llö k s é ,~

és

ezen

k irá ly i
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Szemle.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

la r ióta ná cs
kö.cuetlen felügyelcle
és kezelése a la tt fog állal1i,ugyanott a közalapitványi
alapok valamely
átalakítandó
épületében
egy

év leforgása alatt fog felállitatni.
Minthogy
pedig a nevezett
intézetnek belső felszerelésére
és adománynyal
való ellátására tetemesebb összeg szükséges,
a rnelyet
sem a királyi
kincstár
a most
közt, sem pedig, e leülönben is már megfennforgó szűk viszonyok
határozott
rendeltetéssel
bíró közalapítványi
alapok nem szolgáltathatnak, Ő Felsége kegyesen
elhatározni
méltóztatott,
hogy e célból, mit az emberi érzés is megkövetel,
a fennemlitettkjihgfedcbaZYXWV
üdvös
intézet szükségleteinek
fedezéséhez.
a polgári társadalom
minden
tagja saját ereje és tehetsége
szerint való hozzájárulásra
kéressék fel.
. Erről fenncímzett
uraságtok
azzal
értesittetnek,
hogy ismert
bőkezüségük
és emberi érzésű knél fogva rn in d maguk
járuljanak
önkéntes segélyadománynyal
a nevezett intézet részére, mind pedig,
előzetesen ismertetve az intézet üdvös céljait, megfelelő
hirdetéssel buzdítsanak
másokat is a részvételre.
Chá zá r fedcbaZYXWVUTSRQPO
A n d rá s
Ezen kegyes adományok
gyűjtésére
nézve:
nemesnek, G Ö 1 1 1 ö r
és má s l'á 1 /1 1 z e .r.fy é k tá bla bir á iá na k,
r ozsn.yoi la kosua k, ki e Z C 1 l ii/Ubcll busga lmá na «
ds ember i l1 e 1 '1 1 ,,'S /ijJ l'i'k 7 H ;s é l1 C /.:
niá r jeleit a dta , a részint általa, részint némely in a s o k által

igért segélyek valósitására,
valamint
az egész országban
való további gyűjtésre oly módon,
hogy ez minden kényszer nélkül,
csujóindulatából
történjék,
akár személyesen
és
pán az ajándékozök
élőbeszédben.
akár pedig a vidékekre
küldendö
levelezésben,
il
király Ő Felsége nevében felhatalmazás
adatott azzal az utasítással,
hogy a készpénzben
beszedett
adomány
részleteket,
inihelyt
azok
összege egyszáz forintra nő, azonnal
szállítsa be fl közelebbi fiókvilgy közalapítványi
gazdasági
uradalmi
pénztárba,
hogy azok azt
a nevezet intézet számára ide szolgáltassák
be. Minthogy
pedig c
férfitól nem lehet kivánni,
hogy segélygyüjtés
céljából az egész
országot bejárja, minden fizetés kötelezettnek
tetszésére
bizafik segélyadományát
akár közvetlen,
akár a vármegye vagy lakóvárosa
útján, vagy pedig a nevezett Cházár
Andr á s
nemes útján fl kőzelebbi fiók, vagy uradalmi gazdasági,
vagy épen magához a közalapítványi főpénztárhoz
Budára
megfelelő
pénztári .nyugta ellenében
beküldeni. Időről-időre a befizetett adomány összegekről,
az adakozók nevének
közlése mellett a budai nyilvános
lapoknak
hirdetés
fog kiadatrii. Ezen helytartótanács
biztosan
reméli, hogy fenn címzett Uraságtok
Ő Felsége atyai szándékát
minden
eszközzel
és töhatérekvéssel gyámolítani
fogják és a szándékolt
cél valósitására
konyan

közreműködnek.

Továbbá,
minthogy az országban
feJállítandó
ezen siketnéma
intézethez tanitók is szükségesek,
akár világi rendüek, akár egyháziak, mindjárt
az is kihirdetendő,
hogy akik
ezen intézetben
tanítói állást kivánnak
elnyerni, ~ jelentkezzenek
a bécsi siketnémaintézetben,
a szükséges
kiképzés megszerzése
végett. Minő képzettvágységekkel kell b írn io k azoknak, kik az ilyen tanítói állásokra
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nak, azt a bécsi siketnéma
intézetnek
ide· külön
csatolt kivonata
bövebben mutatja.
Végül hivatkozva
az 1800. ápril 21.-éröl tett felterjesztésükre
[enucimzett
Uraságtoknak
azt is meghagyja e hely tartó tanács, hogy
az összes előadottakról
kebelbeli
táblabírájátwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
Cha zá r
Andr á s
nemest azon hozzáadással
értesítse, hogy az előzőkben
előadottakkal
egyező körrendeletet
az ország összes törvényhatóságaihoz,
úgy az
egyháziakhoz,
mint a világiakhoz,
a mai napról már elküldetvén.
nem marad egyébb hátra, hogy ugyanazon
Cházár
Andr á s
dícséfelállitásához
retes törekvései
megkoronázására
és ezen közintézet
a maga részéről további sikeres
munkálkodásra
újabban is buzdíttassék, egyszersmind
utasittassek
arra is, hogya
magános jóltevők
részéről úgy előzőleg tett, mint ezután
teendő pénzbeli adományokat mentől előbb összegyűjteni
törekedjék
és fennírt módon a közalapítványi
pénztárhoz
részletekben
is szolgáltassa
be. Kelt a magyar kir. helytartó-tanácsnak
az 1800. év október
havában
tartott
üléséből.
Fenncirnzett
U raságaitoknak
hivatalosan
kész híveifedcbaZYXWVUTSRQPONM
M edllj'á ns::,ky J á nos s. k. L(m,1{ Sá muel
s.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
k , Felolvastatott
az 180!.
ev január 22.-én Pelsőcön tartott vármegyei közgyűlésen."
1. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E ls ő

p á ly á z a ti

h ir d e tr r é n y

a

váci

siketnérr a-inté zet

ta n á r i

állásaira.
A helytartó
körrendelete .

tanácsnak

1801.

március

17 .-én

kelt

;")837 sz.

..Főméltóságú,
főtisztelendő,
tekintetes és Nagyságos
jeles és Kegyes, általunk tisztelt urak!
Arról, hogy
Szent Felsége veleszületett
kegyelmessége
és
gondosságánál
fogva, melyet h ű alattvatóinak
minden osztálya iránt
legkegyelmesebben
viseltetik,
az által, hogy Vá con asiketnémák
-számára intézetet állít fel, gondoskodni
kiván azon szerencsetlenek
sorsáról
is, kiktől a természet a hallás es beszéd érzékeit megtagadta, fenncímzett
Utaságaitok
már bövebben
értesültek az 1800.
évi október 27.-én 2-1-,112 szám alatt kibocsátott
körrendeletből.
Ennélfogva
tehát hogy az említett legmagasabb
királyi akarathoz képest El szeronesetlen
emberek
említett osztályán
mielőbh
segítve legyen, il siketnémák
intézetének
legelsőbben arra van s z ü k sége, hogy azok, a kik ezen intézetben
tanárok,
vagy hitoktatókegy félév alatt megkezként kivánnak m ű k ö d n i, a siketnémáknak
dendő tanítására
szüséges ismereteket mielőbb behatólag sajátítsák
el, e célból Bécsbe küldessenek,
megszerezvén
maguknak
az emmód ismeretét
(a miután teljesen alkalmazkodva
a
lített tanítási
váci intézethez)
ugyanott azonnal
tanárokként
működhessenek,
Ő
Felsége által rövid idő alatt kegyesen
meghatározandó
fizetés
és
ingyen lakás élvezete mellett. Hogy pedig addig is mig e tanítók a
kérdéses tanítási módra alkalmassá
válni fognak, ellátásukról
gonő
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doskodva legyen, ezen királyi hely tartó tanács ugyanazon
tanárjelöltek részére a következő
javadalmazásokat
igéri és pedig azon címen, hogy Becsbe kell utazniok,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
rn in d e n ik n e k
előlegesen 30 frt. a
mindjárt
folyósítandó
utazási
költségekre,
a Bécsben
tartózkodás
költségei re pedig, mig tanulás céljából ott tartózkodni
fognak, mindertiknek 2 frt 30 kr. napidíj engedélyeztetik.
Minthogy
pedig a siketnémák
tanítási
módszerének
alapos
megtanulására
és előadására,
főleg a logica és psychologia
és nyelvtan tudása szükséges,
különösen
megkívántatik
az, és hogy az így
kivánó,
kitünő
és nagyon
szelid magaviseletű
tanárként működni
legyen, a szerencsétlen
siketnémák
iránt őszinte szeretettel viseltessék: ezen helytartótanács
kimondandónak
találta, hogya
váci illtézethez tanárul csak olyat lehet jelölni, ki a fennrészletezett
tudományok általa történt gondos mívelését a megfelelelő legfelsőbb tanúlmányi
igazgatóság
hiteles bizonyítványával,
és a megkivánt erkölcsi minősültséget
azon
polgári
hatóságnak
melynek
területén
lakott, minden kifogás nélkül való bizonyítványával
igazolja.
hogy bárki is, ki az intézetben
tanárVégül megkívántatik,
műkődni
akar, a fennelőirott
kellékeken kivül a
vagy hitoktatóként
német és magyar
nyelveket is ne csak birja, hanem
e nyelveket
nyelvtanilag
is tanítani képes legyen.
Fenncímezett
uraságaitok
az előadottakat
saját hivatali körükben úgy hirdessék ki, hogy mindenki, ki a váci intézetben
tanári állást nyerni óhajt, az előadottakhoz
alkalmazkodva
azoknak
eleget tevén, jelöltetése végett a megjelölt bizonyítványokkal
felszec,ZYXWVUTS
reJt kérelmével ide fordulhasson.
[(ejt 1B01. martius t 7.-én.wvutsrqponmlkjih
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(Folyt.u.is.)
AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
It H .
megtartja az előbbi mássalhangzócsoport mcleg s lágy Iégáramát,
dc azokkal ellentétben,
hangtalan
marad itt, kivévc azt a halk "ajt, rncly a kitóduló
falazatába
való ütközéséből
ered. A lehelet tehát szalégáramnak
a szájür
badon áramlik
át a bőven nyitott hangrésen
s a teljesen nyitott toldalékcsőcsatornán.
Itt a Z-nél emlitett jellemző
physiologiai
törekvéseknek
épen
zöngéellenkezője
történik, mert a légáram oly enyhe,
milyen a vokálisole
jénél, miért is il hangszalagok
kőzeledésrc
s így a hang létrehozására
törckednek. A légáramnak
ezen tulajdonságavaí
azonban
il.
leheletnek oly töf\ képzésnek
c
. möttsége párosul,
mely a hangrést
lehetően
nyitva tartja.
sajátos körülményei
azt eszköztik. hogy könnyen kapcsolódik fI·hoz a zönge.
Azért áll oly könnyen
elé a franciáknal
a zönge. kik tudvalevőleg
nem
ejtenek IH, ha a lz. kiejtését kisérlik meg. .4. mi siketnémáinimái
ugyanez
fordúl elő, még pedig clég gyakran. E hiba elháritásn
céljából tartsuk "ZC111
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előtt a z-nél mondottakat ; aki tehát könnyed s laza artikulálásra
szoktatta
It kifejtése nehézségeket
okozni.
növendékeit,
annak nem fog awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A It-t minden látható erőködes
nélkűl a növendék
arcára vagy fülére
mondja a tanár,
avagy a tenyerébe s után mondatja.
Ha épen ch·féle vagy
nem szabad annak elhárítására
semmiféle mechaegyéb szóelem mutatkoznék,
nikus nyomást alkalmazni,
hanem
csak ezt az egyszerű
eljárást
kell ismételni.
Gyakorlás:
1. ha , ho, i«. he, ue, hi.
2,. h fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ll.
h n, h »». h b, It d, It g, h gy, It », lJ t, It k, h ly, f l J .
lJ sz,

It z,

lz s, lz zs,

h

ez,

It cs,

It u,

It

i

Az I L .
az r-rel a mássalhangzók
legvégső bb határát képezi, valaminthogy
ezekrőlkjihgfedcbaZ
il
magánhangzókra
való átmenételül
is szolgál.
.
Természetes,
hogy a magyar nyelv betűit tekintve, nem hagyhatjuk itt
tigyelrncn kívül az ly-et sem. Az t L zöngéjébe
kevésbé
keveredik mássalhangzói elem, mint az előző 5. csoportba tartozó hoz s már inkább magánhangzói jelleget ölt. Képzésének
módja a következő : a nyelv
hegye, mint
J J -d -I-n é l,
középső vonalán zárja el a szájüreget ; a nyelv kőzcpe azonban,
illetve oldalai levtilnak a zápfogakról
és így annak kőzépvonalával
két párhuzamos oldalnyílást
képez, hogy azokon a hang kiörnölhessék.
Az azonban
gyakran csak az egyik oldalon enged a hangnak ilyen nyílást,
Sok gyermek
azonnal után képezi az 1-et; egyeseknél
azonban
sok
nehézséget okoz a kifejtése és sok türelmet
kiván, Akinél nem sikerül a
zárlatnak
ezekkel az oldalnyílásokkal
való képzése, annál egy hengeralakú
pálcikát, mely nem vastagabb
a palavesszőnél,
a 'nyelv hegye alatt keresztbe
fektetunk úgy. hogy "égei az ajakszőgietekig
érjenek és az oldalnvilásokat
nyitva hagyja.
Csakhogy,
ct mcnnyiben
il
pálcika épenséggel
be is csukhatja
az
S bár
nem említi Kerner, dc úgy látszik, sejti ezt a lehetőoldalnyílásokat,
séget, mert hozzáteszi,
hogy In az I helyett n. áll elő, akkor fogja be a
növendék az orrát, hogya
lógáramot kellő útjára vezesse,
vagy gyakorolfelváltva,
Ez az utóbbi gyakorlatt
úgy a
tassa vele a tan. az rz-ut si-et
tan. mint a tanuló részéről szorgos figyelmet kiván. A növendék
orrcimpájára helyezi ujját, mi által az ti-nél ismeretes
rezgest érzi, míg ez az 7-nél
teljesen elmarad. Gyakran
úgyis sikerül az I képzése,
hogy ha azonnal
mint szótag kezdő hangot kapcsoltatja
az a -hoz 7a . Ugy is előáll az akusztikailag eléggé tiszta 1 , ha a nyelv hegye a felső ajk s il felső metszőfogak
kőzé helyeztetik.
Ezt az l·et a tulajdonképeni
helyesen
képzett
nyúlványa
I-nek előgyakorlata
gyanánt lehet mondatni.
De végre is mindenik növendék
helyesen fogja az t-et kimondani
tudni.
Gyakorlás:
1. La , Lo, Lu, t», Ll', Li.
2 . A l,

O l,

U I, E l,

É I, ll.

3. L I ll, L n, L »». L b, 1_ d, L g, r. J .;y , t. 1, J_ li, L ly, L I.
t. sz, L z, L s, L zs, L ez, L cs, t. v, L j.
4. tc 7, J_ 7, stb.
A betüknck már eddig is ismert csoportosítása
következtében
ismét
egy a magyar nyelv sajátossága
gyanánt
szereplő
szóhangra
bukkanunk,
melyet Kerner nem tárgyal az ő munkájában,
mert a németben
nem léteszerint .í-nek hangzik,
zik; s ez az ly szóhang. Igaz, hogy több nyelvjárás
de miután elég sok helyütt ejtenek tiszta ly-et, elkcrülhetlcnnck
látom,hogy
legalább a teljesség
kedveért
nehány
szóban
kerülírjarn
az ly kiejtésének
mikéntjét.
Balassa (lásd az 51, lapján l) tudvalevőleg
az olasz g l és a spanyol
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ll-el hasonlítja
össze és megemlíti még azt, hogya
legtöbb nyelvjárás
ma
j-nek.
vagy l-nek ejti. Azonban ha mégis meg akarjuk kiséreini
a szervek

állásának
leírását, erre nézve --- úgy lehet - talán egyedüli forrásúkjihgfedcba
I szolgalhat Fekete Károlynak
a siketnémák
v áci kir. orsz. intézete
1887. évi
n y ila tk o z ó
beszédjén ek
értesítőjében
megjelent
"A siketnémák
élőszóval
fejlesztése=
című értekezése.
Ennek 22. lapján kövctkcző
magyarázat
áll azfedcbaZY
"Az ly-nél a nyelv csú csa elválik a metsző fogaktól s csú csa
ly képzéséről:
kissé lchajlitva , keskeny
háta az inyivczethcz
tapad,
oldal-útát engedve il
zengő légáram nak ; szintc úgy, mint l-nél.·'
Ebből látható, valaminthogy
Balassa is említi ezt a fenljelzett helyen,
dorsalis képzésű
szóhaug,
mely
leginkább s csakhogy az ly határozottan
külöribönem egyedül a nyelv hátának a kemény ínyhez vató tapadásával
zik az I-tő l.
Ar R.

Vibráló zajok a mássalhangzók
képzésére alkalmas
mindenik zárlati helyen
képezhctők
ós mind olyformán
hangzanak,
mint a r . Van tehát ajak-r,
r , hátsó
gutrurális r ,
nyelvhegy-r
(ez a rendes
nyelv-r) elülső gutturálls
marginális
r és talán
még gégefő-r
is van, A mi praxisunkban
csak a
Az előbbinél a felső
nyelv-r és esetleg a hátsó g u ttu rá lis r jöhet tekintetbe.
fogsor mögött van a nyelv hegye és olyképen jő rezgésbe, hogya kitóduló
légáram lehajtja
onnét, dc ruganyosságánál
fogva ismét s mindannyiszor
felfelé irányított helyzetébe tér vissza.
r pedig
a nyelvcsapnak
a nyelvtő
állal képzett
A hátsó gutturális
folyosóban
(mélyedésben)
végzett rezgése által jő létre. Ezt a meghatározást
című könyvéből
vette Kerner.
Meyer "Unsere Sprachwerkzeuge"
A r kifejtésének
módja.
Kisérletképen
már előbb is kívánja
Kerner
előfordúl.
A rezgest álluk
ar-et
gyakoroltatni,
mint ahogyatanmenetében
alatt érzékelhetik a gyermekek, nemkülönben elülső metsző fogaikon, valamint
a koponyán
is és pedig előbb il tan. fején, azután a saját fejükön:
ezután
kisérlik meg annak után képzését. Alsó metsző fogairól egy pálcika segélyével is átvihet: a tan. a rezgést a gyermek
metsző fogaim. Vagy pedig az
asztal lapjára helyezik a gyermekek
tengcrcikct,
a tan. pedig állát helyezi
arra s így mondja ki kellő erélylyel a r-ct. A gyermekek tenyerükön
fogják
érezni
a rezgést.
Ez után a gyermekek
helyezkednek
állukkal
az asztalra,
kirnondják
és
érzékelik a r -et. Kellő távolságnyira
tartott
gyertyaláng
felé is mondhatják
a r-et, vagy a már egyebütt
felemlített
papiros szalagra.
Ha mindernc
kisérletek
után sem sikerülne
a nyelv-r,
akkor meg kell elégednünk
a nyelvcsap-r-el.
Kimondja ugyanis a ta n., érzékelteti álluk alatt a gyermekekkel,
azután utánmondatja.
Ha így ne III sikerül, akkor egy korty vizet vegyen szájába a gyermek és gargarizálju
vele
garatját, mely funkcióból legbiztosabban
létrejön il nyelvcsap-ro
1. Ra ,
2. Ar ,
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1. Ezeket a betűsorokat
az első szóhangtól
kezdve balról jobbfelé kell
kimondani
Az első kisérletnél alig lehet az egész schemán
egy nap alatt
végig menni. Dc addig kell ebben az adott sorrendben
folytatni a gyakorlást, míg végre másfél óra alatt is végére jutunk a sch em ának. A gyermekek helyeiken ülnek, a tan. nővcndcktől
növendékhez
megy, ellenőrzi s ha
szükscgcs, kiigazít ja il kiejtését,
Vagy pedig a gyermekek
mennck a félkör
alakú asztal kőrül,
melynél a tanár űl cs sorjában kimondják
az illető szóhangot. Eközben
szig crú a n
ellenőrzi a tan. a kiejtest é s javítja a javítani
valókat.
2. Most aztán ujból az első szóhangnál
elkezdve, lefele irányúlo
(fügf.!:élyes) sorok szerinti egymásutánban
mondatja
ki azokat;
egyik növendék
rámutat a sehomán
az illető kis 65 nagy betűre mindkettőt felírja az iskolatáblára, mire a többiek leírják azokat p a la tá b lá ik ra ,
azután
rájok mutatnak
és olvassák.
már vagy egyik, vagy a másik módon kellő kép átgyako3. Miután
roltuk a schemát, il gutturaliswvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g, fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II, -', ZS, CS, .i, szóhangokat
külőn vegyük
<it cs pedig az 1. és 2. szám
alatt jelzott eljárás
alkalmazásával.
}~p úgy
lehet a nyelv 65 fogzárlati (2-ik taaoló
helyen képzett)
szóhangokon
is
átmenni.
il 4. S .1. mássalhangző-csoport
gyakorolható
egy ideig
4. Ugyancsak
magára.
Ezen 3. s 4. pontban említett csoportoknak
minél gyakoribb
átisrnétlcsét semmi kőrülményck
között scm szabad elmulasztanunk.
Eme szükségesség az ezen szóhangok
képzésévei
sleolvasásával
járó nehézségből
áll
elé, mely azért csakis kitartóan folytatott gyakorlással
győ;;:hető le.
Taritzky F e r e n c .

'"

Az érzékeltetőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o k t a t á s c é l j a e s e s z k ö z e i . ZYXWVUTSRQPONMLKJIH
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Az ép es egészséges
gyermek, ki öt érzékének épségében
örül
az életnek, első sorban a látási érzékének
köszönheti
azt, hogy az
őt környező világról tudomást
szerez. Szemeivel látja a szép égboltozatot, a melyen oly szamos csillag ragyogása
örvendeztéti
meg
nekik a természet alkoaz emberek millióit, ezzel alkalmat nyújtván
tójának hatalmáról
zengeni. Szemeivel veszi észre El. természet szinpompáját,
a tarka virágokat s az aranysárga
kalászokat.
Mily nagy az űr közötte és El. vak gyermek felfogó képessége
kőzött ? Ez utóbbinak élete örökös sötétségpen folyik le, melyet nem

tartott

* A vakok
szakképesítő

budapesti
országos
vizsgaiatuakIrusbelí

intézetében
tétele.

m

évi sz cptcmbcr

hó 22 én meg
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hat át a jótevő nap sugárözöne
és ezen legfontosabb
érzéke nek, a
látásnak,
hiánya összes testi s lelki erőinek fejlődésére oly hátrá nyos,
hogy emiatt
a vak örökös tétlenségre
lenne kárhoztatva,
hacsak a
XIX. század a vakoknál is meg nem mutatta volna a humanizmus
terén kifejtett tevékenységenél
fogva, a haladás útját, a mennyiben
az utóbbiak neveltetését
és oktatását
is felkarolta
s így legalább
m it a m o s to h a sors tőlük megvont.fedcbaZYXWVUTSRQP
részben jóváteszi azt, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.

AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é r z é k e lte tő o k ta tá s c é lja s e s z k ö z e i.

l\lit is nevezünk
érzékeltető oktatásnak?
Értjük ezalatt a vakok
nevelésének
és tanításának
azt a gyakorlati
módját,
hogy eltérően
a látó gyermekek oktatásától, mely tisztán a látás és hallás szervére
támaszkodik,
ezeknél a látási képesség,
tehát, a legfontosabb
fölaz épérzékűeknél
többé-kevésbbé
elhanyagolt
fogó szerv hiányát,
érzékszervekkel,
különösen
a tapintással
sőt a szaglással
is igyekszünk pótolni;
hozzátévén.
hogya
dolog természeténél
fogva rt
súly fekteteridő.
.
hallás szervének
fejlesztésére
is kiváló
van az érzékeltető
oktatásnak.
Erzékeltetés
Nagy fontossága
által (mely az ópérzékű gyermeknél
szemlélet)
ügyesitjuk
a vak
gyermek
kezeit,. melyek
majdan
önfenntartásában
oly nagy szerepet játszanak.
Erzékeltetés
által a fülét, illetve hallóképességét
s
il
többi érzékeit is fejlesztenünk
kell, hogy így a testi s lelki erők
kifejté sével az életről, környezetéről,
a társadalomról
s mindazon
tényezőkről
szerezzen tudomást,
a melyeknek
megismerése
szükséges, hogy majdan a gyakorlati
életbe kikerülve,
önállósás ra tehessen szert s boldogulhasson.
Mik volnának
m~t
azon eszközök,
melyeknek
segitségével
I I föntnevezett
célunkat elérhetnők:
A tapintási
érzék fejlesztésére
szolgálnak :
1. Minden tapintásra
alkalmas élő lény, legyen az a szárazföldön járó, légben röpködő
vagy a vízben lakó állatok köréből
való, természetesen az ember is. (De n e m az oroszlán, vagy a csörgő
kígyó.)
2. Az összes növények,
ásványok,
bútorok, szerszámok,
közlekedési eszközök,
szóval mindama tárgyak, a melyeket
az em ber
használatának
jegyzékébe
fölvett.
3 . Ha a föntnevezettek
valamelyikét
természetben
nem tapinthatjuk, úgy 'törekedjünk
arra, hogy azoknak
helyettesitói
legalább
h ű utánzatban,
praeparálva,
nagyobbított
vagy kisebbített
alakban
jussanak
a gyermek kezébe.
4. Az érzekeltetés szolgálatában
állanak
még a dombornyemású könyvek,
képek és térképek,
továbbá az agyag- fa- és fémmodellek is.
A fül, illetve a hallási érzék fejlesztésére
szolgáló eszközök
lesznek:
1. Az emberi hang s annak különféle alakulatok ban való föl-
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ismerése, mint pl. éneklés, nevetés,
sírás, sóhajtás,
köhögés,
hangos beszéd, suttogás.
2. Az állati hangok, pl.: a kutya ugatása,
a ló nyerítése stb .
.-\ madarak dalolása, a legyek zümmögése,
a békák kuruttyolása
stb., s ha valamelyikét
természetben
nem idéztethetnők
elő, úgy
azoknak ember által való utánzása
szükséges.
, 3. A zene, - mely néha mélabúsan,
néha vidáman
szólal
meg, néha lassú, néha gyors ütemben
hangzik,
az ő összes
accordjaival.
4. A természeti jelenségek,
pl.: a patak csörgedezése,
a szél
fúvása, a fák leveleinek susogása,
a mennydörgés
hangja.
Ö. Az emberek
s állatok által előidézett cselekvések,
mint pl.
a kopogás, fűrészelés,
kalapálás,
kocsi zörgés (teherkocsi,
hintó), a
paripa léptei, az üveg csörrenése,
a fém, a pénz csengése,
a gépek
zakatolása,
a vonat fütyülése, a harang kongása.
A szaglási
érzéle
fejlesztésére
szolgálnak
az összes szilárd,
szolcseppfolyós s gáznemű
anyagok.
Az ízlési érzék fejlesztésére
gáló eszközök pedig a különböző
ételek, italok, illetve folyadékok.

II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M i m in d e n r e
k e l l azt k i t e r j e s z t e n ü n k
?
Az érzékeltető
oktatást
következő
gyakorlatokra
és oktatási
ágakra kell kiterjesztenünk
: a tapintási-, hallási-, s térbeli tájékooktatásra,
továbbá még a közódási gyakorlatokra , a kézügyesitő
vétkező tantárgyakra
is; az irva-olvasás-,
terrnészetrajz-,
földrajz-,
mértan- és rajztanításra,
kisebb mértékben
a számtan tanitására.
Kiváló
nagy szerep jut az érzékeltető oktatásnak
a szülei házban, a vakok előkészítőiben
s az alsóbb osztályokban,
miért is itt
tantárgy szerepel. Kevésbé,
de még mindig
helyesen
mint külön
elég fontos segítő eszköz a többi tantárgyak
tanításánál
s ennélfogva a felső osztályokban
habár nem is közvetlenűl
de közvetett
alakban fordul elő.
Mihelyt a vak csecsemő
első benyomásainak
öntudatára
jut,
már kezdődhetik
nála az érzékeltető oktatás. A vak gyermek ugyanazzal az örömmel
fogja végighallgatni
édes anyja ringató dalát,
mint az épérzékű
gyermek
és csacsogása
is ép oly kedves lesz
előttünk.
Ha pedig már a járást gyakorolja,
akkor buzditásunkra
mindannyiszor
feltápászkodik
a földről, akár csak az épérzékű
gyermek. A mi tapintható
tárgy a környezetében
csak akad, tapintassunk meg vele. Adjunk kezébe golyót, almát, kanalat stb ; sőt a
körültekintő
anya izomzatának
erősbítésére
is tekintettel
van, a
mennyiben
a felöltözködésre,
levetkőzésre, mosdásra,
fésülésre s
egyéb könnyebb
házi munkák elvégzésére is megtanít ja.
Ha majdan iskolába, illetve intézetbe jön a gyermek, ott már
módszeresen
folyik az érzékeltető oktatás a már fentemlített hallási-,
tapintási- s térbeli tájékozódási
gyakorlatok
által. De még a felsőbb
osztályokban
is nagyon hézagos lenne az oktatás érzékeltetés
nélkül. Mert miképen tanulhatná
meg a vak gyermek az írva-olvasást,
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ha nem a dombornyomású
betűkön ? Hogy pedig a természetrajz
praeparáit
állatok,
madarak
stb, érzékeltetése
nélkül nem is tanítható, az magától
értetődik.
A kézügyesitő
oktatásnál
is előlről
vagyis a legprimitivebb
Fröbel-féle foglalkozásokból
kiindulva,
majd
míglen a továbbáttérve az agyag-,
papir-, fa- és férn-munkákra,
képzőben mesterségre
tesz szert a növendék,
- az érzekeltetésnek
mindvégig a legnagyobb
szerepkör jut.
Eredményes
földrajzi oktatás pedig dombórnyomású
térképek
nélkül nem is képzelhető;
sőt még a csillagászati
földrajz fogalmainak felfogására
is szükséges
egy Tellurium,
a melyen a napról,
holdról es csillagokról bő fogalmakat
szerezhet.
Kevésbbé
fontos az érzékeltetes a számolásnál,
minthogy a
vak gyermeknél
leülönösen
a fejszámolásra
fektettetik a fösúly, de
kell. -- Jgyvégig
menve az
az alapfogalmakat
itt is érzékelteini
összes tantárgyakon
bő alkalmunk
volt meggyőződni,
milyen fona vak egész neveltetése
tos szerepe
van az érzékel tető oktatásnakkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s taníttatása
körében ; hogy az érzékeltetes
ennek alapja s erre
aztán a tanító bízvást tovább építhet, mert csakis akkor áll biztosan az épület, ha alapja szilárd.
Most pedig a kérdés 3-ik részéhez jutottunk,
mely igy hangzik:

nl.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M e l y fokig s illetve mennyi ideig tartson az érzékeltetö

-,

oktatás?

E kérdésre, ha az előbb mondottakat
ősszefoglaljuk,
nem lesz
a felelet.
egész nevelése- s taAz érzékeltető
oktatás il vak gyermek
csecsemőkorától
kezdődik
s mindaddig tart,
nításánál, úgyszólván
míglen egy mcsterség
elsajátítása
altal azon helyzetbe nem jut,
hogy önállóságát
biztosíthatja
s védőszárnyaink
alól azon nemes
tudattal bocsáthatjuk
el, hogy az a fa, melynek fakadását,
virágzását csemete korától kezdve szakszerűen,
rnódszeresen,
állandó kitartással s soha meg nem s z ű n ő munkakedvvel
mindeddig
elősegítettük, immár megérlelé gyümölcsét
Isten, a Mindenható
dicsőségére
és az emberek örömére,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK

nehéz

Kelemelt

T a n u lm á n y ú ti
Irtu : H er odek

Igttá c.

jegyzeteim,

Ká r oly, Budapest.

Miniszter Úr azon erdernHálával tartozom a nagyméltóságú
feletti kitüntetésért,
melyben a múlt év június havában kegyes volt
részesíteni,
hogy t. i, lehetövé
tette nekem a fogyatkozásban
SZCllvedők
oktatására
szolgáló jelesb leülföldi intézetek tanulmányozását.
Sokan voltak az érdemesek a magas kitüntetésre
s megvallorn, hogy
egyedül én voltarn az, ki a bizalom ilyetén rncgnviiatkozására,
leg-
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kevésbbé
gondoltam.
Ma már megnyugvással
és lelki örömmel
mondhatom
én is, - azon kevesekkel
- kik ily kiváló szerencsének részesei valának:wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Régi és hő oha jtá son: beteljesilli. Mohón mentem egyik helyről a másikra,
mint az erdők nemes vadja az üdítő
lelkemet kielégítsem.
Smiként
örülforrás után, hogy. szomjúhozó
tem, midőn egy-egy jó intézette találtarn l ? Kerestem, kutattam
itt,
nehogy bármi is kikerülje figyelmemet.
Ajánló levelem a gyógypaedagogia
intézetek összeségének : névszerint a siketnérnák,
vakok
és hülyék intézetei
igazgatóságaihoz
volt intézve. Hét heti külföldi tartózkodásom,
alatt áttanulmányoztam
és 2 hülyék intézetet, továbbá 4, a va12 vakok-, 11 siketnémákkok intézeteitől külön álló foglalkoztatótelepet,
illetve otthont. E lap
s hülyék intékeretében a vakok intézetein kivül azon siketnémák
zeteivel is kivánok foglalkozni,
melyek részint még az eddig leirt
ranulmányúti
beszámolókban
elő nem fordúltak;
de minthogy a látott intézetek közül kevés az ilyen, azért - a külföldi útam megkezdésekor - megállapított szempontok közül tisztán csak a vakok oktatásügyére vonatkozó
peadagogiai,
didaerikai s egyéb fontos szempontokkal kivánom a t. olvasókat megismertetni . .E szempontok a következők :ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LAz

in té z e t

vagy

i s k o l a : k ü l s z e r v e z e t e . kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"

1. Állami, tartományi
avagy társadalmi intézmény-e?
2. Tanszemélyzete
világi, egyházi avagyvegyes
elemekből all-e?
3. Administratiója,
különösen
a nevelőés
tanító-intézetekkel
egybekötött
ipari foglalkoztatóknál.
4. Van-e előkészítő
és továbbképző
tanfolyama; asyluma és
ótthona?
5. Az intézet externátus,
avagy internátus-e ?
,'
(J. A helyiségek
megfelelnek-e a paedagogiai s hygienicus szabváriyoknak ?
.
7. Fennhatósága.
Il. B e l s z e r v e z e t e .

A) Noocwdékeket

illetőleg.

'1. Felvételi kor s az elbocsátás
ideje.
2. Az ellenőrzés módja.
3. Az intézet házirendje.
s továbbképző:
4. Mennyi ideig tart az elökészitő
,). Van-é a gyengetehetségűek
számára
külön
iskola, avagy
osztály?
U. A rendes oktatás alá tartozó növendékek
tanulnak-e
valamely iparágat, avagy tisztán kézügyességi dolgokra támaszkodnak-e
?
7. Mennyire
kultiválják
a zeneoktatást
s mennyire az ipart?
8. Van-e specialis tanterv:
8. Braille-féle írógépen kivül inifele írógépet .használuak
?
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10. Van-e minden egyes osztálynak tanszergyüjteménye,
avagy
egy. közös gyüjtemény
áll rendelkezésre)
11. Tankönyvek,
térképek s egyéb érzékeltető
eszközök.
12. Értelmi képzés;
erkölcsi és testi nevelés.
13. Az elemi képzés befejezte után, van-e gondoskodva
valamely iparág tökéletes elsajatíthatásáról?kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
csak

B ) wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
F elnőtfeket
illetőleg.

1. Az intézettel kapcsolatban
van-e foglalkoztató
telep?
2. A foglalkoztató
internátussal
van-e összekötve)
2. Miféle ipart űznek?
4. Kiknek árusítjak el a kész munkát, avagy állandó megrendelőik vannak-e :
,1). A munkások
bére.
6. Törekednek-e
a vakot önállósítani
és a vak mint ilyen képes-e annyit keresni, amennyi fenntartási
költségei re elegendő?
?
7. Az egyesületben
gondoskodva
van-e végellátásukról
8. Miféle eszközök szolgálnak szórakoztatásukra
?
1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vakok
b é c s i c s , és kir. i n t é z e t e .
(ll. ker.

Wittelsbachstrasse

5. sz.)

Bécsben az emberbaráti
szeretet
számos
humánus
intézétet
létesített s tart fenn így pl. csak a vakok számára van 3 nagy intézet egy foglalkoztatótelep,
férfi és nő otthon.
A vakok cs. és kir. intézete új, monumentalis,
ízléses és díszes
3 emeletes palota; csak a közelmúltban,
1898-ban készült el teljesen
s adatott
át magasztos rendeltetésének.
Előtte pompásan díszlő park,
melyet egy szebbformájú
vasrács óv meg az esetleges rongálástól,
mögötte pedig a Práterrel ölelkező, gazdagon
fásított kert terül el;
ez lévén a növendékek
játszó és sétahelye.
átlépné,
a rácsos kapun
Mielőtt az ember az intézet küszöbét
belül levő nehéz tölgyfaajtón
akad meg a szeme. Az arra függesztett csinos kiállitású
táblácskán
olvasható,
rnikor szabad az idegennek, a szülőknek az intézetbe
menniök ; de többet is olvashatni
még itt, például:
az intézet fenntartásához
szükséges
s beszerzett
anyagról szóló számlák, mely időben egyenJíttetnek
ki. Bár tilalmi
időben jelentem
meg, ennek dacára
sem tágítottam ; 'bementem,
mert hisz volt egy biztos védőm, sőt több ajánlólevelem
a magas
is bátorított
hogy - az
miniszteríumtól.
De még azon körülmény
idő rnegjelelésével
- igazgatómmal
jó eleve értesíttettem
felkeresésernről a tanulmányozandó
intézetek vezetőit.
Az intézet igazgatója,
a fájós
lábú Mell Sándor, ki irodalmi
munkásságával
s szakképzettségévei
első rangú tekintélyek sorába
küzdötte fel magát (tőle van a va kok intézeteiről,
a követett
s jerenleg folyó módszerről
készített, vaskos Encyklopádia
is.), melegen
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fogadott. Mell úr előzékenységevel
annyira
ment, hogy meg sem
engedvén ajánlólevelem
előmutatását,
hanem
rövid bemutatkozás
azonnal helyt adott s ő maga is készségesen renután, kérelmernnek
delkezésemre
állt.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
r\
jó hatást keltő külső
mellett nem marad hátra az intézet
berendezése
sem. Tisztaság,
rend, sőt csin büszke
jelzők méltán
megilletik a vakok bécsi cs. és kir. intézetét. Földszinten,
a lépcsőfeljárat egyik küszöbében,
szemben a főkapu val , allegoricus szebor
áll, melv egy Nemtőt ábrázol ülő helyzetben,
mellé simul egy leányka
s kérdőleg tekint reá, előtte pedig vak fiucska kosáraljat
készít. Feljebb az emeleten látható Klein apó jóságos alakja, amint ülőhelyzetben vak gyermeket
tanít olvasni. A fal mellett mindenütt,
tetszetős
futókarfák
haladnak s alájuk lajtorjaszerű,
jó izlésre valló falvédők
vannak helyezve, hogy a növendékek
a falat ne rongáljálják
és
piszkitsákTekintsünk
azonban be a helyiségekbe
is!
Amit mások utoljára szoktak hagyni, t. i. a legszebbet
és legértékesebbet,
azt MellkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
úr a legelső helyre helyezte:
a muzeurn megtekintését."
Mondhatom
szép, gyönyörű,
remek s hozzá az igazgató
szavai szerint
páratlanul
áll Európában.
A tágas teremben, nagy
számmal felhalmozott
különféle
tárgyak
fokozatosan
tüntetik fel a
vakok oktatása terén eddig követett
methodust.
Láthatni a muzeuruban betüket a legkülönfélébb
változatban,
a legprimitivebbtől
a
legtökéletesebb
kiálIításig, irógépeket,
taneszközöket.
jóltevők,
tanítók arcképeit stb. Itt láttam olajfestrnényben
a híres Clár profeszszor s igazgató, a cseh vakok önzetlen
apostolának,
arcképét
is
megörökítve.
Irógépei szerkezetüknél,
változatosságuknál
valamint
nagy mennyiségüknél
fogva bámulatosak
és tanulságosak.
Könyvtára pedig az ügy terén eddig megjelent műveket magában
foglalja.
Igen hasznos és tanulságos
munkát
lehetne és érdemes
volna írni
ezekről. A muzeum leltári jegyzékén
Mell igazgató
most dolgozik.
E minden tekintetben
nagyszerű
muzeum
mellett van a tanácsterem,
melyben egy Maecenás által ajándékozott
gazdag könyvtár áll. Ezenkívül
van a testületnek
külön könyvtára
is számos kötetre menő szakrnunkával ; ugyancsak itt vannak a szaklapok mindegyik külön-külön
izléses dobozban. Nem minden dicsekvés
nélkül
rnutatta be az igazgató a sokféle szaklapot,
melyek közül úgy szólván csak a magyar hiányzott. (Ha egyáltalán mint ilyenről lehet szó.)
Az intézet hálótermei tiszták és rendesek, hasonlóképen
fürdő
és kórszobái, mely utóbbiaknak
berendezése
méltán szolgálhat mintáúl. Á mi azonban meglepő és részletesebb
ismertetést kiván, az
a tornaterem
s az ebédlő. Az előbbi rendkívül
gazdag-szerekben,
melyek oly ügyesen vannak
csoportositva,
hogy alig foglalnak el
• A miről mi csak álmodozunk,
azt rná itt megvalósulva
!áthatni.
Örvendetes tudomásul
szolgál azonban
az, hogy
ez ügyben a váci intézetból
mozgalom
indult meg s a legnagyobb
valószinüség
szerint
fl nevezett
siketnémaintézetnél
a tanszerrnuz e um la02·ben
már állni is fog .
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valami. helyet,
a· termet úgyszólván
egészen
szabadon
hagyják.
Ebédlő berendezése
a szokottól elütő, amennyiben
a keskeny asztaloknak csak egyik oldalán
foglalnak
helyet a növendékek,
még
pedig oly beosztással,
hogya
terem 1/3 részét lefoglaló leány-növendék csapat szemben ül a 2/3 részt lefoglaló fiú csapattal.
Ebéd
és vacsora alatt egy-egy tanító teljesíti a felügyeletet, ottlétemkor a
megkezdését az ebédvak zenetanitó
volt az inspectiós. Az imádsád
lőben elhelyezett éleshangú csengetyú-szó
jelzi, melynek haszna az
óriási zsivajban megbecsülhetetlen.
mű.Van azonkívül
ének- és zeneterme,
kefe- és leosárfonó
helye, továbbá
könyvnyomdája.
A szuterénben
elhelyezett,
nagy
apparátussal
berendezett
nyomdának
vezetőjewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
Sa tzenhoffer Ká r oly
intelligens s előzékeny vak nyomdász,
ki egykor az intézetnek növendeke volt. A, nyomdával
egy helyiségben
van a könyvtár
is,
melyben iskolai és olvasmány;
nyomtatott
könyveken kivül jelenleg
már 1000 drbon felül Braillbe átültetett kézirat sokszorosítva
is van :
Schiller, Goethe, Shakespeare,
Lessing egészen,
továbbá az "Osztrák-Magyar
Monarchia" eddig megjelent kötetei csaknem befejezve ;
pedig még csa k uéhá ny éve) hogy többnyir e (előkelő s jőr a ugiÍ) Ú1~nőket siker ült a z iga zga tósá gna k
e111.ekézir a tok elkészitésé1~c meg-nyer nie. A sokszorosított
könyvek
fűzésére,
vak leány van alkalmazva,
ki minthogy
e munkálatot
egy-két
hónapja kezdte meg,
ha több ügyességre
fizetésben nem részesül;
erre akkor számíthat,
tesz szert.
(Folyt.

köv.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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.BlatterZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fü r T a u b stu m m e n b ild u n g ."
XIIl.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
é v f. 2 4 . szám.
A Bl. f. Tstbg. m. évi utolsó számában Emil Ulbrich ~ Breslau ismerteti a poroszországi
siketnémák
tankötelezettségének
ügyét, alakulásának
különböző
fázisaiban.
A kérdés 1794.-ben
került felszínre az akkor kibocsájtott j.Landrechtv-tel
kapcsolatban.
Míg cz ugyanis kimondja
általában a
tankőtelezettséget,
a siketnémákról
kőzelebb
nem intézkedik.
Asiketnémák
tanárai időről-időre felújítottak a kérdést, dc végleges megoldást nem érhettek el,
minthogy nem volt kellő szárnú és megfelelően felszerelt intézet. Újabban azonban ügy Poroszországban,
rnint Németországban
általában annyi az intézet,
hogy valamennyi
7~ 15 éves siketnérnát
azokban
el lehet helyezni;
ezért
három
porosz
siketnématanár-egyesület
a kőzelrnultban
ismét petitionált a
'porosz
képviselőházhoz
a kérdés végleges megoldása tárgyában.
Legalább
részben ennek köszönhető, hogy a kérdés ma már, bár nem külön törvényben,
a mint azt kollegáink. óhajtották
volna, azonban a polgári törvénykönyvvel
kapcsolatban
mégis, ha ideiglenesen
is, de meg van oldva.
" "A. Zetsche~Lejpzig
"Zur Schriftfrage"
cím alatt védelmébe. fogadja
-Göpfe1i-et és annak módszerét . különösen
rumbiegel-s-Dresden
'támadásai
:ellen. Hogy miben áll ez a Gőpfert- valamint az ezzel rokon Forchhamrnerféle rnódszer, arra legközelebb
más helyütt fogunk kiterjeszkedni.
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" O rg a n " 46. évf. 1 1. füzet.
Az "Organ"
c számában
két hosszabb
czikk foglaltatik. Az első a
E s s lin g e n -c -B ö n n ig h e im -i
hadeni
és württernbergi
siketnéma-tanároknak
azkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
siketnéma-intézet
75 éves jubileuma
alkalmából
Bönnigheimben
tartott gyűlésén felvett jegyzőkönyvet
foglalja
magában, a másodikban
Gotthilf Kull
zürichi igazgató befejezi a Georg Schiebelről.
a vakok és siketnémák
zürichi
Írt életrajzot.
intézetének volt igazgatójárót
jegyzőkönyv
szerint
badeni
ós württernbcrgi
collegáink
Fentjclzctt
WOO. évi április 23, 24. és 25.-én gyűléseztek Bönnigheimben.
Megjelentek
fj..J.-en. Tárgyalták
a szőnyegen forgó legfontosabb
kérdéseket
és ezt oly módon, a mely jellemző németországi
kartársaink
szak-érettségére.
Az érdemleges
tárgyalás első napját elfoglalta Griesinger-nek,
Lőffelhardr-nak cs Retternek gyakorlati
tanításai
és azoknak tárgyilagos
bírálatai,
il melyekhez
csaknem az összes jelenvoltak
szólottak hozzá. A második napon Vatter-> Frankfurt
"Konstruktiv
vagy im itati v" czí m alatt erős b írá la t
tárgyává teszi a Göpfert=-Forchhammer-téle
törekvéseket.
Itt félbeszakad
a tudósítás. Legközelebb
visszatérünk.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Geor g Scttiebel
élctrajzából
rövidesen a követkczőkct
közöljük.
1807. ápr. 4-én született Bőblingenben,
Württcmbcrgben.
Mint egyszerel tanító Herrenalb-ban
kezdette működését.
Majd Altorfba ment, a hol
tanítani.
1829-ben Esstingen-be
került,
1826-ban
kezdett először siketriómát
és szabad idejében
tanúlmányozta
az ottani tanító-képző
mellett fennállott
siketnéma-iskolát.
Még ugyanazon
évben lett ezen iskola vezetője.
1832-ben
Zürichbe hívták a vakok és siketnémák oltani intézetének
vezetésére. Itt fejtette ki áldásos
működését
két emberöltőn
át. G O évig volt ezen intézet
ú j hazájának
négyérzékűjei
oktatásügy ére korszakalkotó
igazgatója és hatása
volt.
kezdernér.yeztc
a siketnéma
tanárok gyűtésezését,
azokon a gyakorés azoknak megbírálásat.
A vegyes rnódszert
állásának
ellati tanításokat
foglalása után azonnal a tiszta nérnet módszerrel
cserélte fel. .1\ kies Svajc
Hill-je volt ő s a ma is számottevő
szakemberek
nagy része az ő iskolájaból került ki. Hogy mégis aránylag
keveset tudunk róla, annak oka saját
szavai szerint : "A siketnémák
oktatásártál
követett módszeremet
nem írtam
a mit a rnindig rökélele könyvbe, de feladatommá
tettem, azt és rnindazt,
tesebbnek
elérésére a siketnéma-oktatás
mezején tett psychologiai
és methodologiai kutatásaim
alapján elértem, a collcgák azon nagy tömegével, a kik
mcgbcaz itteni intézetet látogatásukkal
megtisztelték,
mindig a Icgbchatóbb
szélesek és gyakorlati tanítások alakjában közölni Es azt hiszem, hogy ezen
szóbeli
és demonstrativ
kőzlések
által szintén nem kevésbbé járultarn
hozzá
il siketnéma-oktatásügy
fcjlesztéséhez,
mint azok, a kik ezt írás útján tettéle" .....
"Engem az írás nem elégített ki; minden időm kora reggeltől
késő estig a praxisnak
volt szentclvc."
Schicbel 60 éves igazgatói
műkődésc
után nyugalomba
vonult s \J3
éves korában,
WOO. évi május
6.-án megszünt élni. Lelki cbcrségét rnindvégig megtartotta.
Emlékezete
még sokáig fog élni.
Az .,Orgán"
ezen számában
még Hoffmann ismerteti Eulcnbcrg
és
Bach "Schulgesundheitslehre"-jét
s végűl van nehány rövid közlemény.
" D e r B lin d e n fre u n d " az 1900.-i évfolyam
11. számában
első helyen
kőz li, hogy il vakok tanitói 1901.-ben Broslauban
tartják mcg X. kougrcssusnkat.
A kongressus
előkészítő bizottsága (Breslau. Martinistrass c 7.) k
zös rnunkalkodásra
hivja fel az érdekelteket.
Második helyen A. :'dall-Wien
ismerteti Anton ivloritz Grcopler-nck
crdcmeit.
egyik szemct s
"~. x r. Grocplcr
II
éves korában késsel megsebezte
Mint kiváló tehetség,
ennek k ővctkeztcben
megvakult.
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végzett
tanulmányai
után Neu-Torney-ben,
Stettin
tében és az egyetemen
mellett 1850-ben alapította
a vakok ottani intézetét és sorsosainak
kitűnő
tanítójává lőn. Nehéz munkájában
hű társai vakinak neje és leányai. Istenbe
vetett tántoríthatatlan
hitének
es buzgó vallásosságának
tulajdonította
rninden sikerét. Leánya az intézet jelenlegi igazgatójának
neje. A lefolyt év nov.
ünnepeltek
meg a "l\'eu-Torney"·i
havának
18. napján
szinte családiasan
intézet alapításának
50.-ik évfordulóját
és vele Groepler-nek
emléket.
A következő cikkben J . Mohr befejezi a 8-ik számban megkezdett
és
a 9. es Hl.-ik számban
folytatott
elmélkedését
"A nérriet vakok számára
való könyvek nyomására
vonatkozó egynémely
megoldatlan
kérdés-"éről.
Elmólkcdésénck
essenetája
a következő:
Ugy a képzés alatt levő, mint a felnőtt vakoknak
továbbképzés
cs
szórakozás
szcrnpontjából
szüksógük
van könyvekre.
a Braillc-Iéle
rövidített írásmód szerint
A könyvek
kevés kivétel!el
nyomandók.
Csak az idős vakoknak
éskjihgfedcbaZYXWVUTSR
il gyermekeknek
szantak
készítendők il Braille-félc teljes írásmód szerint,
a legszebbet, az
A könyvck tartalmazzák
"A mcse- cs mondavilágból
ifjuság. iratok legkiválóbb,
igazi költői
termékeit,
és az ismertebb
és kedil mennyire
azok megfelelnek
a kilépettek
érvoltebb klassikus
remekeket,
telmének "
A növendékek
részére készítendő
lj) egy
olvasókönyv,
kevésbbé értelemfejlesztő,
mint inkább kedélynemesítő
tartalommal;wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
h) egy real-olvasó(ez utóbbi pótolná a biblián.
könyv és e) egy bibliai olvasókönyv
Felállítandó
egy általános nérner
kölcsönkönyvtár
il
vakok számára
könyvekbő!
ós ennek il könyvek olcsóbb szótkuldésóre
porto-kednyomtatott
vezmény eszközlendo
ki.
egylittes bevásárlásának
kérMajd többen hozzászól nak il kefe-anyag
deséhez. Igy Vermeil--Dresden:
kérdéses, van-c olyan nagykereskedés,
amely
il külőnféle
kefékhez
való minden anyagot
szállíthat
és ha van is, nem
intézetekhez
való elszállítás?
Ehhez
drágitana-c
meg az árúkat il távollevő
hozzájárul,
hogy il szállitott anyag nem mindig felel meg a kivánalmaknak
úgy, mint ha a mcstcr nt maga kiválaszthatja.
Haake-Bremen:
Nothnagel g o n d o lk o z ó b a
esik a fölött, hogya brerneni
foglalkoztató
intézetben sok anyag kallódik
el; természetes,
hiszen a tanulók nem produkálhatnak
mindjárt
tökéletes munkát,
a tanuláskőzben
készíés így csak kevés megy kárba, mátett tárgy részben szintén értókcsíttctik
sutt is így van ez. Hogy a vakok intézetei szövetkezetté
alakulva nem szerezhetnék-e
olcsóbbari
be az anyagokat?
kérdéses;
ajánlja, hogy egyes alkatrészek. mint a kefe fája, gépekkel házilág készíuesscnek.
Krüger-Königsthal:
Az anyagok együttes
bcvásárlása
kétségtelenül
előnyös.
Ajánlja, hogy mindcn intézet Nothnagélt
bízza meg az egész évre
szükséges
anyag bevásárlásával.
Wagner--Prag:
Már 10 éve foglalkozik
e kérdéssel.
Már többekkel
is beszélgetett róla. Az ausztriai összes intézetek anyagai kat Icgelőnyöscbben
Prag-on át száilithatják,
a hová azok o lcsó vízi úton jutnak. Rendelt nagyobb
és felajánlotta
az ausztriai intézetekmennyiséglí tengerentúli növényrostokat
nek a beszerzési áron. A mint azok megérkeznek,
szállítja a kivánt menynyiségeket az egyes intézetekbe.
"Zur Abwehr 1" cím alatt Meyer--Steglitz
hozzászól
a vakok életpáNem tartja helyesnek,
hogya
vövendékck
egy intézetlyájának kerdcséhez.
ben csak egy bizonyos, pl. a munkáspályára
neveltessenek.
A kiben a zene
iránt kiváló
tehetség van. azt c szakban ki kell képezni.
L u d .ip e s t.
Wenteel József
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Jelen számmaIlapunk
Ill. évfolyamát
nyit juk meg. :'Ilidőn lapunk
hálás köszönetet
mon funk belénk
helyepártolóinak
az ujév küszöbén
zett bizalmukért
és támogatásukért,
arra kérjük
őket, hogy azt a jövőben
sem vonják meg tőlünic Mi azon leszünk, hogya be.é.ik helyezett bizalmat
még fokozottabb
mértékben
megérdemeljük,
Tisztelt
előfizetőiriket
kérjük,
hogy az előfizetést mcgujitani,
illetve hátralékaikat
beküldeni sziveskcdjenek,
A kik nem szandókoznak
tovább előfizetni,
azokat
kérjük, hogy ez első
példányt visszaküldeni
sziveskedjenek.

A gyógypaedagogiai tanintézetek orsz, szaktanácsa a lefolyt
lapunk
;) gyűlést tartott, melyek közül a dec. 1. gyűlésről
számában
már megemlékeztünk,
Ezúttal a 1f)-én és 27 -én
gyűlésekről
kivánjuk olvasóinkat
tájékoztatni,
Deczeneber 15-én:
: il siketnémák
oktatására
szolgáló
tanElőadói bejelentések
terv hittani része is kinyomatott
s így a tanterv immár teljessé vált;
az összes gyógypaedagogiai
intézetek
beküldtek a szolgálati és fegyelmi szabályzatra
v o n a tk o z ó
tervezeteiket,
melyek alapján a szaktanács javaslatot
készít s annak
tárgyalására
bizottság
kiküldéset
ajánlja
Ő Excellentiajának.
P á lfi
Lipót, szegedi
gyufagyárosnak
megengedtetik,
hogyasiketnémák
oktatásának
általánosítása
céljából kiadandó röpirat hátlapján a siketnémák
segélyezésére
felajánlott gyujtóját
hirdethesse;
Ő Excellentíája
li. J olsuá e
létesítendő
gyógypaedagogiai
intézet eszméjét
helyesnek és a Chá eá r emléke
iránti kegyeletből
megvalósíthatónak
tartván,
megengedi,
hogy a
szaktanács ez ügyben további lépéseket tehessen ; a "Szer etet" egyesület asiketnéma
tanulók
érdekében
"Segélyalap"
létesítését tűzte
ki célul;
az orsz. statisztikai
hivatal figyelme
részletes útmutatás
kiséretében
felhivatott arra, hogy a fogyatékos
érzéküekről
a szükséges adatokra kiterjedő pontos adatokat szerézzen be,
fl vakok
budapesti intézete tantestületének
r. évi
Tárgyaltatott
szept. 1. jegyzőkönyve
s annak kapcsán fe lü g y e lő alkalmazása
hozatott javaslatba.
Sém La josna k Dél-Amerikát
ábrázoló
domború
térképe elfogadásra
és jutalomra
ajánltatott.
Jóváhagyásra
ajánltatott a vakok kolozsvári intézetéről szóló részletes jelentés s megállapíttattak
az ezen intézetnél szükséges
óratöbbletek.
Asiketnémák
budapesti
iskolája tantestületének
f. óvi okt. (i. jegyzőkönyve
karesán kimondotta
a sza ktanacs,
hogy helyes el növendékeknek
keronként
specialista
orr- és gégeorvos által történő
megvizsgáltatása,
ha az ezzel járó költségeket
az iskola dologi javadalma
megbirja.
Jóváhagyásra
ajánltatott
az előbb említett iskola 1 1 0 \', 1 3 , és a
hülyék budapesti
intézetének
okt. 17, es 27, jegvzőkönyve.
Az
kapcsán tárgyaltatott
és némi módositással
jeutóbbi jegyzőkönyv
váhagvásra
ajánltatott il hülyék javára alakított .,Segélyző-bizottság"
szervezeti szabályzata.
Véleményeztetett
még il siketnémák
és \',\
kok kecskeméti
intézetének
órarendje. asiketnémák
temesvári inté:
zetének
okt, :ill es 1 1 0 \', () jegyzőkönyve
és a IJJ-J\',
osztály (is z
hóban
előbbi
tartott
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órarendje,
továbbá a dadogók és heszevonása
folytán módositott
begők oktatására
képesítő tanfolyam vezetőjének a hibás beszédüek
tanfolyamainak
általánosítására
és szabályozására
vonatkozó javaslata, úgyszintén
a siketnémák
kolozsvári intézete felügyelő-bizottságának az intézeti tanerők
óratöbbleteiré
vonatkozó
felterjesztése.
A
hatáhitoktatás
rendezése
tárgyában
részletes
javaslat kidolgozása
roztatott el.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Deczeneber

27-éu:

vétetik, hogy ŐFelsége
Scha ffcr
Ká Örvendetes
tudomásul
körül
szerzett érdemei elr oly igazgatónak
a siketnémák
oktatása
ismeréseül
a koroná s
a r a 1ly ér demkc:n:sztet
adományozta,
Előadó
bejelenti, hogy Elia s J a ka b megbizatásahoz
híven asiketnémák
iskoláinak tantervét lefordította
németre, miért nevezettnek
megjutalmazása javasoltatik.
Jóváhagyásra
ajánltatott
a siketnémák
temesvári intézete tantestületének
decz. 5. jegyzőkönyve.
V élernényeztetett a siketnémák
kaposvári
intézete igazgató-tanácsának
Dzia llá s fedcbaZYXWVUTS
A ra 1 1 1 m kézimunka-tanitönö
alkalmaztatására
és az óratöbbletek
kiutalványozására
vonatkozó
felterjesztése
és az utóbbi tárgy kapesetekcsán javaslat terjesztetettfel
arra nézve, hogy a különféle
utalványozandók
az óratöbbleti
díjak. Az
ben mely időponttól
előadónak
a hitoktatás
rendezése
tárgyában
kidolgozott
részletes
javaslatahoz
a szaktanács némi kiegészítéssel
hozzájárul.
Tárgyaltattak a Klis-féle "Közér dellii
tudnioa lok
a sikeinémá król"
cimü dolgozatára
vonatkozó
bírálatok
s azok alapján a jelzett munkának
elöljáróságok
körében
kinyomatása,
a tanítóság, papság és községi
való terjesztése
határoztatott
el. Az 1868. évi XXXV Ill. t:-cz. ::l.
és az 189l. évi XV. t.-cz. :3. 9-ra való hivatkozással
javasoltatik.
hogy az intézetekbe
be nem juthatott
siketnéma
és vak gyermekek
és
egynémely jó sajátság
megszerzése
végett a gyermekkertekbe
népiskolákba
befogadtassanak.
Az előadónak a gyógypaedagogiai
vonatkozó
részletes javaslata
elfotanárok tömegesebb
kiképzésére
gadtatik. Végül a szaktanács
a gyógypaedagogiai
oktatásügy
áltaJánosithatása
szempontjából
kimeritő
javaslat
felterjesztését
határozza el az 1898. évi XXi. t.-cz. b) pontjának
olyatán értelmezése
tárgyában,
mely szerint a szegénysorsú
siketnéma
és vak gyermekek neveltetesiés ellátási költségeiről
az illetőségi községek
az
a fogyatékos
érzekü
esetben is gondoskodni
tartoznak,
a midőn
gyermekek
illetőségi községüktől
távol eső helységekben
levő intézetekbe vétetnek is fel.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ítü n te té s .
Ő Felsége a király Schiiffer Ká rolyt ~ a siketné40 éves szolmák temesvári intézetének
érdemes igazgató-tanárát,
gálati jubileuma
alkalmából
a koronás
arany érdem kereszttel tüntette ki a siketnéma-oktatás
terén szerzett érdemeiért.
Őszinte örömünknek
adunk kifejezést a királyi kegynek
ily módon való megnyilatkozása
fölött és szivből üdvözöljük
szeretett kartársunkat.
mert
nálánál érdemesebb
embert alig ért királyi elismerés. Ez alkalomból
nem lesz érdektelen annak a feljegyzése,
hogykjihgfedcbaZYXWV
il
siketnéma-oktatás hazai munkásai
köz ül egyetlen
egy sem részesült
még ily
!
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magas kitüntetésben.
Ő Felségétöl
csak 2 szakemberwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
HiU Mór ~ il
weissenfelsi mester és 'J enke -- udvari tanácsos drezdai igazgató részekitüntetésben,
kiknek
a "Ferencz
József" -rendet
sült
nagyobb
ad ományozta
volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A vallas- és közoktatási
m. kir. in in is H iv a ta lo s
lá to g a tá s o k .
tcr Bor bély Sá ndor t, a siketnémák
váci intézetének
igazgatóját,
szaktanácsi
előadót a budapesti g y ó g y p a e d a g o g ia i intézetek, Ber inka
J á nost, a hülyék intézetének
igazgatóját
a temesvári és aradi siketnéma iskolák, Klis La jost, a váci intézet tanárát és helyettes igazgatóját pedig il kaposvári
iskola taneredményének
felülvizsgálása
végett kiküldötie.
F e l o l v a s á s a t a n í t ó k kaszinójában,
A magyar tanítók kaszinója
tanugyi bizottságának
megkeresésére
Bcr iuza J á nos a hülyék és gyengeelméjüek
orsz. intézetének igazgató.ia,--- január Pi.-én El kaszinó nagytermében (Vm. Iózsef-körútfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K . 1. cm.
1.) -- "Az elemi iskolák segitő osztálya" címen fe lo lv a s á s t tart. .'\ felolvasás kezdete este 7 órakor lesz. Vendégeket,
ha nem tagjai is a k a s z in ó n a k . szívesen látnak.

B y m e n h ír e k Hobler Re;:;sö temesv.rri
kartársunk
nov. hó 17.-én vezette
oltárhoz
Tr osi Vilnuii ; Trost temesvári
igazgató
leányát.
- Her csuik Ka /má n budapesti kartársunk
dec. hó l1.-én esküdött
örök hűséget
Wil/ma nn
Ilonleá na k
Komáromban.
Mliltkó
Istvá n v.ici siketnéma-intézeti
tanár dec hó 25-én eljegyezte
F odor
Ter ihét,
Fodor váci községi iskolai tanító szeretetrernéltó,
bájos, leányát.ZYXWVUTSRQPON
K a rá c s o n y fa ü n n e p é ly e k . A siketnémák
temesvári
intézetében
lll. é.

dec. 22 -én fejezték be a jelen tanév első harmadát
Délelőtt I I órakor o,;ztották
ki il bizonyítványokat.
I)élutún '-1 órakor díszes és válogatott közőnség jelenlétében
il ranúri
karral clükön
i. L 7 intézet
.
disztermében
jöttek össze
a növendékek.
Öröm csillarit il gyermekek
szemében il tündéri karácsonyfa
Meghatottság
fogta el il közönségct
az azt követő ünnepségen.
A
láttára.
gyermekek
szép
páros beszédben
beszélgettek
il
kis Jézuska születéséről
;
aztán hálás gyermeki szivvcl mondtak
kőszönetet
a sok szép ajándékért.
},fost az igazán gyönyörű
és szamos ajándékok
kiosztása
kővetkezett.
Kőrülbelül
20 gyermek kapott mcieg téli ruhát.
Azt az örömet, mely az 50
gyermek keblét fogta el, leírni nem lehet. .-\ közönség
szemében pedig ott
könnyc.
Az intézet
ragyogott
a meleg részvét é''; il tiszta öröm relemelő
közönségnek
a gazdag
igazgatójának
beszéde
után --- melybcu il jelenlevő
ajándékokért
köszönetet
mondott, a gyermekeknek,
a tanári karnak boldog
ünnepeket
kivánvn,
az ünnepség véget ért.
1\ hülyék és gyengeelméjűek
budapesti intézete
december
22-én tartotta meg szokásos "karácsonyfa-ünnepélyét"
mcly alkalommal Skultéty Lajos tanár tartott a szülőkhöz
és gyermekekhez
megható beszédet.
Majd karácsonyi énekeket zengedeztek
a növendékek,
mire mindegyik
megkapta az
ő "krisztkindli "-jét és mérhetetlen
öröm sugárzott
il
szülők
arcán,
látva
azt, hogy gyermekük
kedélyét mennyire
megvilágítja
ennek il tündéri fának a ragyogása.
A "Szeretet"
országos egyesület siketnémák számára berendezett
Asylumában dec. 22-én volt a karácsonyfa
ünnepély,
melyen a 13 siketnéma
növendékert
kivül Her icli Ká r oly-né, a szegények ez igazi védőangyala.
Sclier er Isiuá n; az egyesület
fárad hatlan titkára, a budapesti áll. siketnéma
volt jelen. 1\z ajándéiskola tanári testülete s igazgatój 1 és több látogató
kok kiosztása után két kis siketnéma
mohdott köszönetet pártolóinak.
P á ly á z a t.

Miniszterium

A nagyméltóságú
vallas- és közoktatásügyí
m. kir.
f. évi 85,304.
sz. rendelete értelmében
asiketnémák
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Szernle.

'váci kir. orsz. intézetébenkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 9 0 1 . március
hó 13.-án a "Kisteleki
Lévay Henrik a la p itv á n y "
1 0 0 0 k o ro n a k a m a ta kiadható
lévén, felhívatnak mindazok,
kik e segélyt elnyerni
óhajtják, hogy a nm.
vall. és közokt.
lll.
kir. Miniszteriumhoz
intézett, kellően felszerelt
folyamodványukat
J \1 0 1 . évi január
J.'}.-ig alulirt igazgatósághoz
küldjék
be.
segélyre jogosultak
valAz alapító-levél J V. pontja értelmében
láskülönbség
nélkül mindazon szegénysorsú,
feddhetetlen
és rnunkás
életű siketnémák.
kik a magyar szent korona országaiban
születtek,
s asiketnémák
orsz. intézetében
kiképeztetvén,
onnan jó bizonyitványnyal
kiléptek és valamely
mesterséget
(avagy női iparágat) elsajátitván,
önálló üzletet óhajtanak
nyitni.
A folyamodványhoz
melléklendők :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
a ) Születési anyakönyvi
kivonat;
b) Intézeti b iz o n y ítv á n y ;
c] Erkölcsi bizonyítvány;
d) Iparhatosági
bizonyítvány
arról, hogy folyamodó
valamely iparágban
teljes jártassággal
hir;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
e j Iparengedély
;
fJ Vagyon kimutatás,
illetőleg szegénységi
bizonyítvány.
Az odaítélt segélyösszeg
1 9 0 1 . márc. 13.-án Vácon, a siketnémák intézetében
a tanári kar és a növendékek
jelenlétében
ünnepélyesen
adatik át.
. Vác, 1~)OO. nov. 2().-án.
Borbély Sándor,
igazgutó

• x .,

.

,,·M~gje1ent. Az e\·. ref. és az ágo hitv. ev. növendékek
vallasil szerzőnél:
E gyüd
tanÚ<Í§ánák. tanterve. Ara :)0 fillér. Megrendelhető
Lajos siketnémaintézeti
igazgatónál, Budapesten .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
. . . .F i g y e l m e z t e t é s .
Ertesű1tem arrról, hogy úgy Budapesten.
mint
váci siketnéma-intézet
nevében egyes em berek az adaa vidéken.«
. kozásra kész jószívű
emberektől
személyesen
gyűjtének
segélyadományokat.
Figyelmeztetni
kívánom
az adakozní
szokott
nemes
emberbarátokat,
hogy a gyűjtésnek
e módja nem a mi tudtunkkal és akaratunkkal
van, csalásori
alapszik,
az érdemes
közönség megtévesztésére
és a mi kárunkra történik. Mi gyűjtünk ugyan
belügyminiszteri
rendelettel a szegénysorsú
siketnémák javára, de e
gyűjtést hivatalból küldjük el s az adományok
is postán küldetnek
Ezenkívül
asiketnémák
-- az intézet alapítói
be intézetünkhőz.
íránt hálájnkat
lerovandók
- gyűjtőíven
gyűjtének
még a váci intézet 1 0 0 éves fenállasi ünnepélyén
Ieleplezendő
két szeborra
(Ferenc király
és Chazár András) is, de e gyűjtés csa k r okona ik és ismer öseik k ö z ö tt tö rté n i!? és történhetik.
Mindkét
gyújtöivünk
meg
van számozva
és névre szól. Ha tehát ismeretlen ember bárhol,
bármily hitelesnek
Játszó okmánynyal
gyűjt is, az feljelentendő
a
rendőrségnek.
Hazafias üdvözlettel
"
Vác, 1 9 0 0 . december hó l S i-á n ,

Borbély Sándor,ZYXWVUTSRQPONM
a s ik e tn é m á k

v á c i m . k . o rs z.

in t. ig a z ;.
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Szemle

A siketnémák temesvári államilag segélyezett intézetében az
1900. tanévre 50 növendék
vétetett fel és pedigkjihgfedcbaZYXW
il
rendes tanfolyamra 4G, az iparos tanoncz tanfolyam ra 4. Elhelyezésükre
nézve :
asylumbeli
bennlakó 36, (24 fiu és 12 leány) kik közüt
tíz telje.~
díjat fizet, lH a díj nak egy részét fizeti, 10 pedig ingyenes ; azonkívül van még 14 bejáró növendék.
Nemre nézve van az intézetben 33 fiu és 17 leány. Vallás szerint van ró m . k a th . 83,fedcbaZYXWVUTSRQPON
e v . ref. 'i ,
ag. hit". ev. 2, gör. kel. 3 és izr. Ö . Az: ntézetben ;) rendes és 1 iparos-tanoncz
osztály
van. Az egyes osztályok
beosztása
il
köve.k e z ö : az 1 . o s z t-b a n van 1:-3 növ.,
osztályfőnök :wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Sta uczel J á nos:
a II-ban 12 növ., osztályfőnök : Vö/kcr J ozsef : a Ill-ban 8 növ,
osztályfőnök : Hoblcr Rezső: a IV:-ben 4 növ., osztályfőnök
: RO:70::
JÓZSi:!,: az V.-ben 9 növendék,
osztályfőnök
Scha fter
Ká r oly ig.
tanár; iparos tanfolyam,
vezeti: Schiiffer
J ( á r oly.
Az intézetbe az
1900-1
tanévre újonnan
felvett növendékek
névsora : Alexa Henrik, Bondár Gábor, Hain Henrik, Huber Rezső, Lengenfelder János,
Megyesi Sándor, Szalaries Sándor,
Sztrehárszky
István, Urbán Já110S, Bertha
Etelka, Kupcsok Adél, Schrodt Ida.
A siketnémák államilag segélyezert
kolozsvárí intézetében az
WOO-190l-ik
tanévben felvétetett 40 növendék.
(24 fiu, 16 leány)
Vallásra nézve II rom. kath. 4 gör. kath. 17 ev. ref. 2 ágo evang.
.
2 unitárus, 4 izraelita.
Az intézetben
négy vá lta ko zó
alakúlt : :\ ll. osztály 13 növendékkel,
osztály főnök :
~.
il JV. osztály
12 növendékkel,
osztályfőnök : Na gy,
I I VI. ~
osztályfőnök : Ta r itzky F > 'ne is
. "
?
osztály
~) növendékkel,
a VIlI. osztály G növedékkel.
osztályfőnök : ll/r ic.' ~a
:".~ i'\~ .
tály a folyó tanévben nem vétetett fel.
ej
}~'
~
A siketnémá~ állam.ílag seg~lyeze~t kapo~vá .~té~#
~
1900 -190 l-ik tanévre Ll felvett növendékek
SZU III II 3~(2.
~ O
~
leány) Vallásra nézve:
31 rom. kath. 4 ágo evang.
lv~zarénus.
,,"- '
következö
osztálya így aláktiJ.t 'fI.. < t.~ % .\;.
Az intézet négy egymásután
tál,
11 növendékkel,
o s z tá iv fo u ö k
: P a lU Ü U lIS
K á ro ly ,
ll. osz ta !)'
1 1 növendékkel,
osztályfőnök
: P a la tin u s
Ká r oly, (két osztályt vezet, de külön órákban)
Ill. osztály
ti növendékkel,
osztályfőnök :
S z a b a d o s Ö d Ö I1 , IV. osztály
8 növendékkel,
osztályfőnök : K lin d a
Ká lmá u
ig. tanár.
A folyó tanévben
az r. osztályba
felvétettek :
Asztales Tekla pécsi, Malek József kaposvári,
Fadd Dénes komárorni, Francsics István borsóki, Francsics
Viktor borsóki,
Töresők
Imre rédei, Maretai Lajos márczadói,
Miklós Imre k a p q s fü re d i, Sárdi
növendékül
Nagy Róza kaposvári
illeMátyás learádi és számfölötti
töségü folyamodók.
Az intézeti épület részletes terve és költségvetése most k é s z ű l s az építés minden
valószínűség
szerint kora tavaszszal meg lesz kezdhető,
úgy, hogy il jövő iskolai évet az intézet már uj otthonában
nyitja meg.
Asiketnémák
és vakok államilag segélvezett kecskeméti intézetében az 1900-1901-iki
tanévre
a siketnémák
osztályába
20
bejáró növendék vétetett fel. (17 A ll, 3 leány) Vallásra nézve:
14
rom. kath., 4 ev. ref., lág.
evang., 1 izr. A felvett növendékek
2

~"t-~
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Sz emlc.

osztályba
osztattak
be úgymint:
az előhaladottabbkjihgfedcbaZYXWVU
1. a.) osztálya 10 növendékkel,
osztályfőnök ;fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
N é m e th . wvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
Lá sz!tí
és a 7-től I I évesek 1. b.) osztálya 10 növendékkel,
vezető-tanár;
osztályfőnök : [fö lk e r .lozsr f,
A folyó tanévreaz intézet alakulásának első évében - felvétettek : Buzás Ferenc, Csala M ih á lv , CsilFazekas Lajos kecskeméti,
Goldner
Béla tisza-földvári
lik István,
(szolnoki lakos), Göröcs
István kecskeméti,
Hangai Antal szőllőskei,
.1uhász Péter kecskeméti,
Kriskó Matild czeglédi
(kecskeméti lakos),
Matt Géza jenő-teleki,
Poocó
Matild máramaros-szigeti
(kecskeméti
Sándor, Szalai 1Aljos kecslakos), O p ó c k i János gyóni, Szabó-Kis
keméti, Szegi Gábor kúnfélegyházai,
Takács Sándor tisza-nagy-révi,
Y ég József kecskeméti,
Víg Dezső
ó-kécskei
(kecskeméti
lakos),
Ubornyák
Mária és Ubornvák
József lajos-rnizsei
illetöségü
folyamodók. ~ A vakok ipari foglalkoztató
műhelyében
való felvételre
eddig 14-en Iolyamo.ltak ; de mivel a műhelyben
az ipari foglalkoztatás csak a folyó novem ber hóban veszi kezdetét, a felvételek
még ezután fognak eszközöltetni,
A képezhető hülyék és gyöngee1méjüek
budapesti orsz. rn,
kir. nevelő- és tanintézetében
az 1DOO--1901-iki tanévre ;)5 bentlakó (33 fiu, 22 lány) és 18 bejáró (12 fiu, () lány) növendék
nyert
felvételt:
az összes létszám
ennélfogva
73. (45 fl II és 2R leány)
Vcülá sr a nézve:
34 róm. kath., ~ 1 gör. kath., _..- 2 gör. keleti,
~ 3 ágo evang., ~ 4 ey. ref. és 29 izraelita növendék
iratkozott
egy előkészítő és öt elemi
be. A képezhető hülyék és lJ yöulfeelméjiiek
csoportra
vannak
osztva;
a gyöngetehetségüek
három osztályba
soroztattak.
Az elé5készítő osztá ly
növendékeinek
száma 8 (5 fiu,
3 lány), osztályvezető:
P oliner M a r is k a ovónő. Az 1 . osztá ly növendékeinek
száma 8 (6 tili és 2 leány), osztályfőnök : Ca pr a r ill
GyÖ1'gy. A II. osztá lyba ll
van 8 növendék
(4: ft ll, -t lány) osztályfőnök : Ha lcukonics
F a n i.
A Z egjlesítetf
IV és V. osztá ly főnöke
Ellen ba ch M á ty á s , a növendékek
száma a IV. osztályban
8 (ö fiu,
2 leány) az V. osztályban
5 (4 fiu, 1 lány) összesen
13. A gyöngetehetségü
gyermekek
buda i
"kisegítő
is k o lá já b a n "
melynek az
idén a harmadik
osztályát is megnyitották,
a következőképen
oszlanak meg a növendekek : .rlz 1. osztá lyba n
van 12 növendék (8
A Z egyesített
II. és
fiu és 4 lány), osztályfőnöke
Mihcüik La jos.
I l l . osztály
főnöke: Ká plá ti
Gyula , a növendékek
száma a II. osztályban 8 (5 fiu, :i lány), a lll. osrtályban
(-5 (3 tili és 3 leány) ;
összesen
14. A pesti olda l szá ntá ra
a VII. Ka zinczY-Lr tcza i
elemi
iskola épületében
elhelyezett
új "kiselJ ítő iskola " október ()-án nyilt
:
meg, melynek
19 növendéke
van (14 fiu, ,) lány). Osztályfőnök

párhuzamos
k o rú a k

Kelenten

Igná cz.

Nyomatott

Fritz

Árrnin könyvnyomdájában,

Budapest,

József-körut

9.

