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Prágmatikánk.ONMLKJIHGFEDCBA

D r . T l'/a s s ic ,< ; G )'II/a valtás- és közoktatásügyi munster meg-
hagyús:lból, a gyógypaedagogiai tanintézetek tanárai szolgálati és
fegyelmi sznbályzatának kidolgozására gyCiltek össze a hazai gyógy-
paedagogiaí intézetek igazgatói Cscilcc G yőző ministcri számvevőségi
aligazgató elnökletc alatt május 20.-án a vakok budapesti országos
intézetében.

l~égi jogaink visszaszerzését, 'régi '-ágy..1.inlCmegvalósulását re-
rnéljük e bizottság tanácskozásának eredményeként.

1\ minister ú r bizonyára sokat hangoztatott panaszai nk hatása
alatt rendelte el a szabályzat kidolgozását, miután meggyőződött
arról, hogy pauaszrunk jogosak és bajainkon segíteni kell. Tanács-
adói bizonyára feltárták előtte helyzetünket és szeretettel ajánlottak
kegyébe "ügyünket sennek tulajdonitható. hogy a minister ily várat-
Innlll elrendelte szolgálati és fegyelmi szabályzatunk ú jra alkotását.

Mi régi vágyaink megvalósulását látjuk a minister .úr rendel-
kezésében. Intézkedésenek fénye bevilágítja jövendőnk. útját. s régi
ideálunk hajnalcsillaga előttünk ragyog.

I\Z a tíz igazgató, a ki a szabályzat kidolgozásával megbíza-
tett, - vérünkből való vér. - mind át .szcuvedte már azt a nyo-
masztó állapotot, mely különösen pályánk kisebb állásban levő tag-
jaira nehezedik. Lehetetlen, .hogy midőn a minister bizalma feléjök
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fordúlt, e felette fontos, mondhatni életbe vágó kérdés megoldásá-
ban, elfelejtették volna a múltat és elfordúltak volna sziveikben
testvéreiktől s ne tettek volna meg mindent saját véreik jobblétének
biztosítására.

Föltétlen bizalmunk van a megbízottak tárgyilagosságában,
mert ők jól ismerik azt a nyomasztó helyzetet, a mely reánk nehe-
zedik s a mely a legbuzgóbb ember munka-kedvét is megbénít ja.

Wlassics miniszter számtalan tanújelét adta már annak, hogy
a jogos kérést minden alkalommal meghallgatja és az elnyomottak
bajain szívesen segít. A polgári iskolai tanároknak már igéretet tett,
hogy kezdő fizetésőket 1600 koronában állapítja meg, s ma már
minden véglegesen alkalmazott polgári iskolai tanárnak legalább
1600 korona fizetése van. Pedig mi a polgári iskolai tanároknál
kedvezőbb helyzetben voltunk, nálunk csak pár év óta 1000 korona
a kezdő fizetés. 1893-ban nálunk még 1600 koronára nevezték ki
a segédtanárt. Nem hihetjük tehát, hogy midőn minden állami tiszt-
viselő sorsán javítanak az illető fórumok, egyedül a mi helyzetünk
essék visszafelé. Nyugdíj ügyünk is egy részünkre rosszúl értelme-
zett törvénycikknek lett áldozata. Hiszszük, hogy a miniszter úr irán-
tunk való jóakarata ebben is visszaállítja régi jogainkat.

A mely népnek alkotmányt adnak, annak szabadságát és régi
jogait is visszaadják egyszersmind. Az alkotmány a régi elvesztett
jogok visszaadását föltétlenül magába foglalja. Semmi jogot és semmi
kedvezményt nem biztosító intézkedéseket nem kell paragrafusokba
foglalni és felsőbb jóváhagyássalponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszen tesiten i.

Wlassics miniszter alkotrnányunk körülírására hívta össze jobb-
jainkat. Minden jel arra mutat, hogy elvesztett jogainkat vissza-
adja ... Reméljük ... és bízva bízzunk! ...ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F íú k ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é z ü g y e s s é g i o k t a t á s a a s ik e t n é m á k

iskoláiban (íntézeteiben).

Oktatásügyünk egyik ágában sem oly éltérők a vélemények,
rnint a fiúk kézügyességi oktatását illetőleg, s már magára az el-
nevezésre nézve is a legkülönbözőbb felfogásokkal találkozunk. Igy
a véd rendszert kővetők "slő jd" ·nek, tantervünk "Mziigyesség i
okta tá s"-na k, némelyek "gyermekmtmká k"-na k, mások meg egy-
szerűen "Mzimmtka ta n ítá s" -na k nevezik.

A "slőjd" szót, eltekintve attól, hogy idegen, - ami bizo-
nyára egymagában is elég ok, hogy száműzzük - már azért
sem lehet használnunk, mivel sem tantervünk és tudomásom szerint
siketnérna-intézeteink egyikében sem követik a svéd-rendszert,J amely-
nek elnevezésére szolgál. A németek sem használják, hanem "f{na ben
H a nda r beiisnn ler r ickt" -nek nevezik. De történelmi jogalapja sincsen
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i l "slőjd«-szónak, mint bizonyos tekintetben az épérzékűek iskolai-
ban, mivel intézereinkbe a kéz ügyességi oktatást nem a Svédor-
szágban járt u. n. slőjdisták mozgalmának hatása alatt vezettek
be, mint inkább az ipari műhelyek beszüntetése után azon célból,
hogy, ha növendékei nk az intellektuális képzés. fontossága miatt
egyszersmind ipari képzésben nem is részesülhetnek az intézetek-
ben, legalább oly általános kézügyességre tegyenek szert, hogy az
intézetekből kilépve, a kézrnívességet könnyebben és előbb elsajá-
títhassák. - »Gyermekmunkák'(-nak sem nevezhetjük, mivel acél,
melyet a kézügyességi oktatás intézeteinkben szolgál, ennél jóval
lllag

f
Gabb; - a "kézimunka-tanitás" elnevezés pedig igen általános.
Legtalálóbban és leghűbben fejezi ki e cselekvést az az elne-

veze: , amelyet tan tervünk is használ:ONMLKJIHGFEDCBA" f iú I?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkézügyesség i o k ta tá sa . "

Ennélfogva legjobb e bár kissé hosszú, de legalább magyar és
kétségtelenül leghelyesebb elnevezés mellett maradunk.

Amily el térők a vélemények a kézügyességi oktatásnak elne-
vezéscben, époly különböző nézetekkel találkozunk annak céljára,
s z ü k s c g e s é s hasznos voltára nézve.

Némelyek feltétlenül szükségcsnek tartják, mások csak egyik
vngy másik ágát, avagy csupán az internatusokban óhajtják a kéz-
ügyességi oktatást bevezetni, viszont gyakran találkozunk oly felfo-
g á s o l.k a l is, amelyek szerint a ílúk kézügyességi oktatása telje-
sen! felesleges és csak amolyan "slőjd-láz" -nak tartják, amely
csakhamar le fog Ichadni és megszűnik. Ezek benne a tanuióknak
túlságos megterheltetését, amazok pedig épen a gyermekelu/ek cél-
szerű elfoglaltatását látják benne és szerintük a növendékek, munka-
szerétetének felkeltésére és ébren tartására igen alkalmas eszköz
lévén, a helyes irányú nevelésnek kiegészítő részét kell, hogy képezze.

övendékeink átlag hetenként 24-30 órán át vannak szel-
lemi munkával terhelve, ha tehát még ezekhez hozzászámítjuk a
kéz ügyességi órákat is és csupán az órák számát fogjuk tekinteni,
kétségtelenül túlterhelésnek fog feltűnni a gyermekeknek ily nagy
óraszámban való elfoglaltatása ; ha azonban behatóbban foglalko-
zunk ez ügygyel, be kell látnunk, hogy tú lter helésr ó l egyá lta lá ba n
szó sem lehet, mer t a szellemi 1141mkautá n a helyes ir á wyba « veze-

tc t~ kézii/!; ycssé/; i 114un7cá !.kodá s.l~em ieher , ha nem 7? e~ le~~s és lt '~ itő
szor a kozá s, amely a központi idegszervek egyoldalu igénybev ele
által megzavart egyensúlyt helyreállítja és amely a szellemi J un-
kában elzsibbadt testi szervezetbe ú j életet önt, a vérkeringést
fokozza, a 'testi jólétet s ennélfogva a szellem rugékonyságát és a
kedély üdeségét előmozdítja.

E körülmény azonban a kéz ügyességi oktatásnak szükséges-
ségét még nem bizonyit ja, mert annak a testre és szellemre ható
ugyanazon jótékony befolyását más tantárgygyal pl. a tornázással
is elcrhetj üle

S z ü k s é g e s a f íú k kézügyességi oktatása:
a j nevelői,
b] gyakorlati szempontból.
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Nevelő í szempontbó l szükség van rá, hogy gyermekeinket á l-
la scdoa s« helyes ir á nyba nONMLKJIHGFEDCBAfo g la lk o z ia s su k és ennélfogva őket a testre,
szellemre és erkölcsre egyaránt károsan ható rosz foglalkozásokról,
sa csavargásokrólleszoktassuk, éSjhogy őket az unalom és tétlenség
lelket ölő' posványából kiragadjuk, a munkára szoktassuk és ennek
szerétetére megtanítsuk.

Már Locke és Roussea uZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAís hangoztatták, ujabban pedig min-
den számbavehető paedagogus kivánja, hogy a gyermek "soha se
legyen foglalkozás nélkül" (Felméri) és hogy ügy neveljük e tekin-
tetben 'gyermekeinket, "mint a jóravaló falusi ember, ki nem en-
ged időt a hivalkodásra" (Locke). "Azzal, hogy a serdülő korban
az iskolában, a műhelyben és a játszótéren rendszeresen elfoglalják
az ifjút - 'írja Felméri Angolországról szólván - megmentik őt
azoktól a 'veszélyektől, melyek a sok üléssei, magánynyal. s a test
gyors fejlődésével együtt szoktak járni. A test edzése háttérbe szo-
rítja a veszedelmes testi hajlamokat. A kifáradt ifjú képzelete, ábrán-
dokba mélyedés helyett, a pihenés vagy éJkezés nagyon is prózai
szükségeire irányul", ennélfogva : "minded iskolai műhely egy-egy
eszköz az' ifjú korán fakadó tilos hajlamainak a lekötésére. "

Azt mondhatná erre valaki, hogy externátusi iskolákban ügy
sem vihető keresztül, hogy a gyermeket állandóan foglalkoztassuk,
mert az nem' tagadja meg Önmagát és otthon csak vissza-visszatér
régi foglalkozásaihoz és játékaihoz, annál is inkább, mivel nincse-
nek odahaza megfelelő eszközei. Azonban ez nem bizonyít egyebet,
mint hogya kézügyesség i okta tá sna k je len üzö tt ir á nya , .figyelmen
7úviil ha gyja a nevelő i szempontoka t és n incs tekin te tte l a z o tthon i
fo g la lk o z ta tá s ra sem, pedig ha a kézügyességi oktatás nyujtotta
nagy nevelőiieszközöket nem akarjuk elvetni, a gyermekeknek ott-
hon ;a:IÓ foglalkoztatását is tekintetbe kell vennünk..

, , G ya kor la ti szempontbó l azon ismert elvnél fogva szükséges a
kézügyességi oktatás, hogy: "neveljen a z isko la a z éle tnek." E sar-
kalatos elvnek csak akkor teszünk eleget, ha növendékcinknek min-
den életviszonyát, különösen pedig jövő életpályájukat is szem
előtt' tartjuk. "

, Növendékcinknek 99%-a az ipari pályán kell, hogy megélhe-
tését biztosítsa; ezért in tézete inknek jela da tá t kell képezn ie , hogy a
növendéleekJ !zevelését a kéziigyesség i o k ta tá s á lta l gya kor la ti ir á ny-
ba n -is kiegészítse és így azok t. i. a növendékek későbbi életpálya-
jukra-bizonyos mértékben előkészíttessenek. , '

50kanalig, vagy éppenséggel semmi különös gyakorlati ered-
ményt nem várnak az iskolai kézügyességi oktatástói az ipari pá-
lyára lépő' ifjunál, mert mint mondják: "valamely jóravaló iparosnál
1 hét alatt többet tanulnak, mint az iskolában 8 év alatt." Ez
látszólag igaz is', mert az iskolai kézügyességi oktatásnak nem le-
het célja, hogy a gyermeket valamely iparos munkára megtanitsa,
de állítsunk csak ugyanazort rnűhelybe egy kézügyességet tanult
és egy kézügyességet nem tanult növendéket, akkor csakhamar ki
fog tünni ama nagy külömbség, amely ' i l kettő közűl a kézügyes-
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séget tanult ifjúnak munkájában társa felett mindenkor nagy előnyt
biztosít. Bizonyíték erre még az a tény is, hogy épen azon orszá-
gokban (Angol, Francia, Német, Svéd) legfejlettebb az ipar, amelyek-
ben a kézügyességet már az elemi iskolákban is tanítják és így
joggal rnondhatjuk, hogy ez országok "világiparának embryója nép-
iskoláik kézügyességi oktatásában található fel" ~CSikÓS).

De ha a kézügyességi oktatásnak egyébb gyakorlati haszna
nem volna is, mint hogy növendékeinket megta ítja a munkaszere-
tetre, (eltekintve ennek kiváló nevelői hatásáról,) ez már magában
véve is oly nagy gyakorlati eredmény, amely az életbe kilépő
ifjú megélhetésének és boldogulásának egyik főfeltétele. Egyéb
gyakorlati haszna még a kézügyességi oktatásnak, hogy a gyermek
megtanul "látni, észlelni, megkülönböztetni, észrevenni; szelleme is-
kolázottabb lesz, s élesített, tökéletesebb szervekkel gondolkozik."

Ugyanazon okok, amelyek a kézügyességnek tanítását intéze-
teinkben szükségessé tették, határozzák meg a kézügyességi okta-
tásnak célját is; ennélfogvaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kéziigyesség i okta tá sna k célja a)
nevelő i, b) gya kor ia ii kell hogy legyen.ONMLKJIHGFEDCBAI

Tantervünk szerint "a kézügyességi oktatá~nak a fiúkat ille-
tőleg az a célja, hogy már az intézetekben előkészitessenek és le-
hető le ,g lúképeztessel1ek egy-egy ipa r á gr a . Amennyiben pedig ez
utóbbi célt a helyi körülmények meg nem engedhetik, a kézügyes-
ségi oktatásnak a gya g , fa és ca r iona ge á ga i o ly mér tékben 11!fiíve-
lendök, hogy ci növendékek a z in tézetbő l kiker ü lve , mielőbb kész ipa -
r osokká lehessenek. - E feladaton belül elérendő célja az oktatás
e nemének. hogy a kezet ügyesítse, az izlést fejleszsze, a növen-
déket az anyag kimélésre szoktassa, vele a munkát megkedveltesse
és ezzel a lelket helyes irányban foglalkoztassa."

Mint e szavakból látható, tantervünk kizá r ó lc~g a gya kor la ti
cé lt tűzte ki a fíúk kézügyességi oktatásánál, míg ez oktatási ágnak
nevelő i céljá r ó l csa k mellesleg , a zon "beliil e lér endő cél" lkén t tesz emlí-
tést, amelyet csakis a gyakorlati célon belül kiván ér~ényre juttatni.
Pedig mint fentebb is láttuk, a kéeügyesség! okta tá st épúgy sziiksé-
gessé teszik a nevelő i, min t a gya kor la ti seempontok, sőt, ha vá-
lasztanom kellene, határozottan a kézügyességi oktatásnak nevelői
irányát választanám, nemcsak ennek fontosabb voltánál fogva,
hanem, mivel ez végeredményében feltétlenül a gyakorlati célt is
szolgálja.

De tan tervünk a gyakorlati célt is igen magasra szabta, amidőn
azt kivánja, hogy növendékcink már az intézetekben lehetőleg ki-
képeztessenek egy-egy iparágra. E célt elérni még eddig egyetlen
intézetnek sem sikerűlt, de még megközelíteni is csak egynek sike-
rült, mig a többi intézetek érezvén a k~1fzött célnak magas és el-
érhetlen voltát, más és más cél felé tö7fednek, más és más anya-
got ölelnek fel, anélkül azonban, hogy a kéz ügyességi oktatásnak
tulajdonképeni céljával és irányával tisztában lennének. Innen van,
hogy egységes tantervünk nem hozta meg e téren a kivánt egysé-
gos eljárást, innen van, hogy oly csekély eredményt érünk el e
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téren, hogy egyesek egyáltalán kételkednek a f iú k kézügyességi
oktatásának hasznos és szükséges voltában.

Intézetcink nem ipariskolák, amelyekben napi 1-2 órai elmé-
leti oktatás után a növendékek napi 8 órai gyakorlati oktatásban
részesülhetnének, mert bármely iparágnak tökéletes elsajátitásához
legalább is napi 8 órai munkára van szükség. Ennyi időt az intel-
lektuális képzéstől el nem vonhatunk, de n::.ég a felét, vagy negye-
dét sem, mertponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil1 tézete inknek elsősor ba n a zla fe la da tu /c , hogya siket-

némá i beszéln i és ennek a la p já n a z elemi ismer ete ler e megta n ítsá k.

Ezért az intézetből kikerülve, a siketnémának ezeknek teljes birto-
kában kell lennie, mivelONMLKJIHGFEDCBAip a rá g a i ezen tú l is e lsa já titha t a sikcu ién ia ,

dc beszéln i a ligha fog megta wuln i a z éle tben , ha az iskolában meg
nem tanították. Pedig jól tudjuk, mily kevés idő áll rendelkezésünkre
még 8 év alatt is. Ha tehát ebből a csekély időből még ipari
képzésre is elvonu nk, akkor sem beszélni, sem munkálkodni nem
fog tudni növendékünk, mert képzése mindkettőben tökéletlen lesz.
De van az ipari képzésnek még egy nagy háttere, még pedig neve-
lői szempontbó!. Ugyanis a z ipa r i képzés nÍ1!lCS teki1 !lte

L
el a gyer -

mel: én jér e , le lkü le tér e s ennélfogva nemhogy elő nem mozditja a
gyermeknek munkaszeretetét, de söt elö li benne a mlnká ssá g l1a /~

mÍJ zden csir á já t úgy, hogyakézügyességi oktatás 8 év multán
épen az ellenkezőjét fogja eredményezni, mint amit célul tűztü nk ki.

Ezért a kéziig )"esség i okta tá sna k gya kor la ti célja egyéb nem

lehet, min t, hogy a gyermekeknek o ly á lta lá nos kézügyessé ,gct n yú ji-

sa n , a mely ma jda n a minden ipa r i pá lyá n va ló ha la dá si megköny-

nyíti és amely nem több, mint a kézművességnek abc-je.
A gyakorlati célt szolgálja végeredményében a nevelői cél is,

amely: a ncnnka szer eie tr e va ló neuelésbő l, a lé leknek helyes ir á nyú
fog la lkozta tá sá bo l, a testi fe jlődésnek eloncozd itá sá bó l, a z ízlésnek

és ér te lemnek fejlesztésébő l á ll.

E célon belül elérendő feladata még a/kézügyeSSég tanításá-
nak, hogy a növendékek nyelvkészségét á po lja és gya r a p itsa , a z

önb iza lma t fe lkeltse , a je llemet fe jleszsze és szilá r d iisa .
K -g .

(Folyt. köv.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a t o k a h a z a i s i k e t n é m a - o k t a t á s történetéhez.
Közli: Borbély S ando r.

Berecz Gyula" Fehértemplom város Tanügyi Története" (1717 -től
1882-ig) cimű munkájának 109. lapján a siketnémák oktatását ér-
deklő következő történelmi adatok olvashatók:

1836 elején a siketnémák tanítása is az iskolák feladata lett.
Felszólíttattak a működő tanítók, hogy ha hajlandóságot éreznek a
siketnémák tanítási módszerének elsajátítására, jelentkezzenek és ez
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esetben a Bécsben megtartandó tanfolyam ra fognak küldetni. A
városi tanácsnak pedig feladatává tétetett, hogy a város területén
található 7-19 éves siketnémákat íjja össze.

Tanítóink dicséretére legyen megemlítve, valamennyien jelent-
keztek a tanfolyamra; az összeírás is megtörtént, de csak kettőt
lehetett találni és valószínű, hogy ez volt oka annak, hogy tanítóink
közül egyik sem küldetett a bécsi tanfolyamra. A két siketnéma
azonban Waszner tanítótóI mégis nyert tanítást, még pedig oly
eredménynyel, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa zokna k egyike Simonooics, később mi14 t egyik
helybeli ép ítész mtmka feliigyelő je , siker r e l működhete tt. A siketné-
mák tanításánál a Zech-féle szemléltetési képek és kézikönyv hasz-
náltatott.

Stitz nem elégedett meg avval, hogyasiketnémák tanítási
módszerét csak a már működő tanítók hallgassák.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 azt óhajtotta
kimondatni, hogy má r a ta n ítóképző ta nfo lya mokon a da ssék elő a
nevezett modszer , hogy így a zu tá n a ta n ító i pá lyá r a lépő ifjú a
siketnémá k ta n ítá sá ba n is já r ta s legyen . Stirznek ezen gyakorlati
javaslata felterjesztetett a hadparancsnoksághoz, azonban sorsáról
mit sem lehetett felfedezni.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V á z la t o k

a vakok orsz, intézete módszeres tanterv-tervezetéhez.

Irta: Leodcs 'J ózsef

(Folytatás.)

b) Az ér zékelte tő okta tá s a nya ga .

Előkészítő osztály, heti 6 óra.

1 . Seokta tdsok, e lőkészítések.

Bizalom fel keltés, fegyelmi szoktatás, szólásra ébresztés; az iskolai
rendnek és némely kötclességeknck öntudatra ébresztése; az öntevékeny-
ségre és szorgalomra ébresztés, az elmondottak és végrehajtottak ismétlése.
Az öntudatos érzékeltetés kezdete, kezdve magán a növendéken. A kezek
használatának öntudatossá tétele; a hallás öntudatossá tétele; hallási és
tapintási gyakorlatok.

"

2 . Az isko la és a z isko la i tá r gya k.

Az iskolai tárgyak felkeresése, azok helye, száma és közös névvel
való megjclelése ; a taneszközök és bútorok közötti külőnbségnek megérte-
tése. Az intézet helyiségeinek (tanterem, folyosók, pince udvar, kert) ismer-
tetése tájékoztatásképen. A tanterem és a tanteremben levő tárgyak alakja,
terjedtsége, részei, anyaga és a róluk tanúltaknak egymás után való elmen-
datása, rendszerbe foglalása s ezzel a folyó előadásra való szoktatás. Az
iskolai tárgyak összehasonlítása, megkülönböztetése.
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3 . Sziilő i Iu ic , ltá : : : i d lta tok, csa lá d i é le t.

A szülői ház; melléképűletek ; házi bútorok; kerti és gazdasági esz
közök; iparos szel számok, ipari termékek, illetve anyagok: posztó. selyem.
bársony, szövct bőr; különböző anyagú és vastags:'tgú Iórnlcmczck, hogy
utóbbiakat pcngésük, súlyuk, alakjuk, rugalmasságuk, előbbieket szővctük
szcrkczcte, hőtartó természete s valamennyiőket közös tulajdonságaik szcrint
ismertessüle

A házi állatok közül, testrészeik rövid leírásával: a kutya, macska,
ló, szamár, tehén, kecske, juh, disznó, lúd, kacsa, tyúk, pulyka, galamb.
A nem házi állatok, valamint a közönségcscbb halfajok kőzül egy néhány
ismertebb példány, csupán felismcrtctésképen. Az emberiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'c s o n tv á z főbb
részeinek ismertetése és megnevezése. :\z ember, családi élet, családi viszony,
családtagok. (Atya, anya, nagyatya, nagymama, gyermekek, fivér, nővér,
öcscs, báty, néni, bácsi, unokatestvér, stb.)

Legalább egy, nem közönséges bcrcndczésű középületnek ismertetése,
érzékeltetése, a rnely szétszcdhctő alakban birtokban legyen.

Néhány közlekedési eszköznek, járműnek ismertetése, továbbá sétálás
közben az ú tc a , út, tér és hidak érzékeltetése.

4 . Természeti td r gyok; fe leu sdgek. és tün cmeuyet:

Kert, virágok, gyümölcsfúk, gyümölcsök, tekintettel az évszakokra ; a
hüvelyes vetemények, nemkülönben a burgonya, sárgarépa, petrezselern,
zeller; veres- cs fokhagyma, ugorka, paprika, paradicsom, dinnye, tök.
káposzta, kel, vir.igkcl, (karfiol) saláta, természetesen ezek magvai is; a
gabonának lisztje, daraja, korpája és a lisztből készülő tósztatclék (tarhony.r,
macaróni stb.) A kender, len és ezekből készült termékek cérna, fonál, vá.
szon, gyolcs stb.) A fúk , azoknak kérge, háncsa, gyökere, szára, vagy
törzse, ágai, levelei, virága és gyümölcse.

Ugyancsak sétálás közbcn az álló- és folyóvizek, emelkedések és mé-
Iyedések, a hegy és völgy fogatmának kifejtése, megértetesc. Néhány közön-
séges ásvány érzékeltetése. Aő eső, hó, jégeső, levegő, nap, a hideg és a
melcg hatása, a szél, fergeteg, villámlás ós a rncnydörgcs.

5 . A: : : ér zelmi er kö lcsi és kedely n eueles sa enr pon tfdbo t,

l\linden hónapban 'egy vagy két erköIcsi tanúlséggal bíró mcsének és
ugyanannyi alkalmas gyermekversnek betanitása.

c) Az ér zékel/e lő okta tá s ta n í/á sá na k n iodszer c ,

1 . Ta nmenet.ONMLKJIHGFEDCBA

f z érzékeltető oktatás tanmenetének összcálutasánál három tényezőt
kell kiváttképcn szcrn előtt tartanunk és pedig: először ct helyet, a hol az
intézet áll, (Iővárosban, vagy vidéken) másodszor az intézd felszerelését és
harmadszor Ll növendékanyag értelmi képességét.

Hogy miért kell eme szempontokkal különös figyelemre méltatnunk,
az a dolog természetéből foly. Mcrt míg a fővárosban bő alkalmunk nyílik
növendékcinkkel műtárgyakat, gépeket és szobormúvcket érzékeltetni, addig
a vidéki városokban levő intézeteknek ez alig fog médjukban állani; dc
annál több alkalom van azután 'a természeti tárgyak érzékeltetésére.
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Az intézetek nek tanszerekben való mentül gazdagabb felszerelését a
helyes képzetalkotás és fogalom közlés megkönnyítése teszik szerfelett szük-
ségcssé ; mert a szertárok hiányos felszerelése következtében nem egyszer
jutunk ama kényes helyzetben, hogyalegközönségesebbeknek Játszó fogal-
makat sem vagyunk képesek növendékcinkkel teljesen megértetni.

A növendékanyag értelmessége szintén igen számbaveendő tényező a
tanmenet öszzeáltításánál, mert ha olyan növendékek kerülnek képzés alá,
a kikkel szülcik otthon foglalkoztak, úgy kétszer annyit végezhetünk, mint
olyanokkal, a kik folytonosan magukra voltak hagyatva; de ez mégis csak
mint másodrendű akadály jöhet számításba, a mennyiben tanrnenetünk kere-
tébc csakis olyant és annyit vehetünk fel, a mit az egyes osztályok zömét
képező kőzepes tehetségű növendékekkel feldolgoztatni és elsajátíttatni ké-
pesek vagyunk. Az pedig több mint valószinü, hogy az osztály zömét még
sem fogják olyan növendékek képezni, a kikkel otthon egyáltalán nem fog-
lalkoztak volna.

Az iskolaév legelején természetesen csak a bizalmas és bátorító be-
szélgetésekre szorítkozunk és csak miután már a bizalmat és bátorságot
fclkö!töttük növendékeinkben, valamint annyira fegyelmeztük őket, hogy
egy bizonyos ideig figyelni képesek; ismertetjük meg velük azt a helyet és
annak tárgyait, a hol az oktatás foly, természetesen mindig concentrikusan
haladva előre úgy, mint ahogy azt a tananyag összeállitásánál is alkalmunk
vott látni.

V cgül megjegyzendő még hogy az anyag megválasztásánál, illetve a
tárgyak berendezcsónél ügyctnünk kell az idő- és alkalornszcrűségre, tudni-

illik az évszakokra, hogy ilykép az összes didactikai követelrriényeknek
rncgfclcljünk.

(Folyt. kőv.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A d a t o k a s ik e t n é m á k v á c i orsz, i n t é z e t é n e k

s z á z a d o s múlt jához.
!(öz!i: BorbélyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASdn do r .

IX. Chazár A n d r á s l e v e l e M o ln á r J á n o s h o z .

Mcszlényi Molnár Jánosnak "Bevezetés a' siketnéma oktatás-
módba stb." cimű, 1812. évben megjelent munkáját Chazár András
is megszcrezte volt. E rnunkának 291. lapján a következők olvas-
hatók: "Végtérc a' mostani ditsőségesen uralkodó szeretett Ferencz
k iralyunk, kegyes Tekintetbe vévénn az egész nemes Magyar
Nemzetnek szíves Óhajtasát és munkás Segítségét, atyai Kegyessé-
gét a' h a z á n k b e li nyomorúlt S ik e tn é m a k ra is kiterjeszteni a k a rv á n n ,

a legfontosabb és legszorgosabb országló Foglalatosságai között, az
addig elhagyattatort szerencsetlen siketnémák Boldogítására, nagy-
IcJkLÍ Gondoskodással Nevelőoskolát állított fel, 20 siketnéma Fiú-

gyermek és 10 Leánygyermek számára Vátzonn 1802.-dik Eszten-
dőben." Ugyane munka 250. lapján pedig a következők találtatnak:
, ,0 Felsége 1. Ferencz, kit a zon nemes D itsöség , hogya ' H a zá nk-

13
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ba n« Ő volt a ' sikeinésna in iézct' e lső F elá llító ja ,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e d ü l i l l e t i , azt
most is szűntelen méltóztatik különös Gondoskodással felsegíteni. "
Chá zá r András nevéről, az intézet létesítése körűl kifejtett önzetlen
buzgalmáról sehol nincs említés a könyvben. Ebből magyarázható
meg levelének keserű, szemrehányó hangulata, s az az önérzetes,
ideális hiuság, mely élete munkásságának rugója vala. Szól pedig
a levél a következőképen:

"Nagy Bizodalmú, Drága, s Jó-akaró Uram! Két, egy-más-
sal ellenkező Indúlatckat gerjesztett bennem, azon tudós Munka,
melylyet Drága Ur, a Siketnémáknak Oktatás-Módjáról Ki-adni
méltóztatott.

Gyönyörködtettésemre szolgáltt, az Intézetnek Elé-menttje:
a Tanulóknak, olly túdós Kezekre lett Jutása - Nevelte Gyö-
nyörűségemet Kiváltképpen az: hogy Eltemben, lparkodásánnak
s Javallásimnak Gyümöltseit láthattam Ellenben:

Nem titkoihatom el, azt a' Kedvetlen meg-illetődést, mellyet
a' rólam való Meg-nem-emlékezés támaszta bennem.

Nem lehet nem emlékezni arra: hogy, az én, Újságban
iktatott Javallásom, Mozditója lett légyen ezen Intézetnek; azt se
lehetett el-felejteni: hogy, annak elé-mozdítására tulajdon Költsé-
geimmel 50,'000 Rfnál többet öszve Kóldúlgattam, és el-húzván
magamtól a' Szükségeket, azon Summát 1000 Rfkal szapo-
rítottam.

Igaz az: hogya' Jó-tett, Őnn magában elég Jutalmat talál,
de igaz, az-is: hogya' Jót soha se teszük, egyedül azért, hogy
tegyük; de, azért: hogya' Jó-tettbül magunk is Vigasztalást aras-
sunk. Szeretünk Másokat: mert szeretjük magunkat!

Hitesse-el bár akár-kivel,ONMLKJIHGFEDCBAK a n i, vagy F ich ie , azt: hogy
tsupán a' Köteleségnek Tekintetjébül kell a' Virtust gyakorlani ;
én azt tartom: hogy, a Köteleség, nem Vég-tzél, de Eszköz; A'
Vég-tzél megelégedés. A' Köteleséget, úgy nézem, mint a' Pénzt.
Nem azért kedves előttem a' Pénz; hogy Pénz: de azért: mivel,
azzal, Jót-vásárolhatek ; a Köteleségnek Gyakorlása szinte, nem
azért gyönyörködtet: hogy, a Gyakorlásból Jót reménylek.

Azonban:
A' ki, a' Jót egyedül Őnn Haszon-Keresésnek Tekintet jéből

miveli, el-veszti annak Moralitását - el-vette itt jutalmát.
Én, a' Siket-némák Intézet jének Javallásával segíteni Kiván-

tam"'- szenvedő Ember Társaimon ; de, az ő felsegéllésekben,
magam is Gyönyörködtettést kerestem, azt pedig, tsupán a ró-
lam való Meg-emlékezés szülhette, s szülhetné. Valóban!

Ha, a túl le-írtt Intézetern által, Nevemnek Fel-tartását nem
reménylhetném : vissza-húznám azt, ma. Akár mint okoskodja-
nak a' Theologusok, vagy mások: én a' Psykologiábúl itélek 's
érzele

Drága, Nagy és Jó Uram! Ha az emlitett Munkátskájábúl,
Nemes Gondolkozásait ki-nem tanultam vólna drága, Nagy és Jó
Uramnak: nem bátorkoc\tam vólna szivemet ily hátratartás nél-
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k ü l k io n ta n i. Ha Egygyeneségem Idétlent szültt: a' Jó lelkü
Ember-barát Botsánattal biztattya azt, a ki igen szives Tisztelettel
óhajt lenni.

Nagy Bizodalmu Drága, s Jó-akaró Uramnak

hiv Barátya 's SzolgájaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cha zá r Andr á s.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T a n u lm á n y ú t i j e g y z e t e im .
Irta: Herodek Károly, Budapest.

(Folytatás.)

5 . V a k o k in t é z e t e P u r k e r s d o r f b a n .

(Herrgasse.)

1900. szeptember 18.-án a gyönyürű fekvésű Purkersdorfba
mentern, hogy a vakok intézetet tanúlmányozzam.

A csinos kétemeletes intézet a Herrgasseban van. Ezen utca
nagyrészét az intézet foglalja le. Óriási fákkal benőtt kerthelyisége
igen terjedelmes, az egész complexum egy jó, ajánló külsejü szana-
tórium benyomását teszi az emberre. Előbb ez az egész erdős hegy-
oldalba felnyúló értékes telek Fürstenberg grófnő birtoka volt s
kerek 9,000 négyszögölnyi terűletet tesz ki.

Az intézet igazgatója Eniticher F r igyes rendkívül syrnpatikus
és kedves ember. 39 éve foglalkozik a vakok oktatásával s az
osztrákhoni vakok összes tanítóinak ő a Nestora. Erős jellem, a
Jöt nem tudnak megtántorítani a nagyhangú új jelszavak s tanácsért
sem szorúl szornszédjaira, de azért nyájas, tud az okos beszédre
felmelegedni s főleg vakjaiért lelkesedni. Ö mondotta azt a szálló-
igévé válható jeles mondást: "A va kot a r r a kell képeen« , a mir e
va ló" . Hosszas és kitünő szolgálatainak elismeréseü! Ö Felsége a
koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.

A rendelkezésemre álló időt olyképen osztottam be, hogy dél-
előtt az osztályokban hospitáltam, délután pedig az intézet belső
berendezését tekintettem meg. Mérlegül szolgáljon leírásom megbírá-
lásánál az a figyelembe veendő körülmény, hogya szorgalmi év
első napján voltam az intézetben, mely alkalommal úgy nekem, mint
a növendékeknek igen vékony porció jutott ki a napi munkából.
Ennek t.!J.dható be, sok egyéb jelentékeny kellé ken kívül, az is,
hogy órarend tekintetében még a múlt, azaz 1898-99. évhez tar-
tották magukat." .

Az 1. II. és IV. osztályban hallgattam tanítást. Az első osz-

• Milyen helyesen van ez nálunk, hogy az órarendet a tanév végén kell
elkészíteni, így az új évet minden fennakadás nélkül, rendszeresen lehet megkez-
deni. Igaz, hogy sok bajjal készül el, de a szorgalmi év elején megbecsülhetetlen.

(Szer zo .)
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tályban egy gyakornok-tanító tartott előadást az érzékeltető okta-
tásból. Tárgya: "a könyv" volt. lsmertette egyes részleteit, hasz-
nát; megmagyarázta, hogya jelen tanévben az olvasókönyvból is
fognak tanúlni. (Klein-Iéle "abc" -s könyv volt Helleriől). Ha alka-
lomszerű kérdésekkel meggyőződést, szerez az előadottakról. tanítása
sikerűltnek volt volna nevezhető. Elénk, s könnyed volt tanítása s
a száraz tárgyat egy-egy alkalmas mesével fűszerezte.

A második osztályban szintén érzékeltető oktatás volt. A nö-
vendékek száma: 13,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf íú k és leányok vegyesen, vezetőjük egy gya-
kornok-tanító, vagy hogy az általuk használt szóval éljek: prefectus.
A tanítás tárgya aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma cska volt. Jóllehet az előző évben már tanúl-
ták a növendékek a macskát, tehát az előadott tárgy s anyag
ismétlésnek nevezhető; mindennek dacára oly gyengén, döcögősen
ment, hogyha talán első ízben adták volna kezükbe, sem tudhattak
volna kevesebbet. (Sok függ a tanító előadásától, kérdéseitől, didac-
tikai ismereteitől, kezdő fiatal ember lévén, nem lehet sokat kivánni.)

Tíz órakor a növendékek tizenöt percre az ebédlőbe mennek
ozsonnájukat elkölteni. Úgy itt, mint a bécsi intézetben csak 1°
órakor van a növendékeknek 15-20 percnyi szabad idejük.

A letelt szünidő után a IV. osztályba mentern földrajz órára.
A növendékek száma: 20, vezetőjük Libá mszky J ózse! főtanitó, igen
tiszteletreméltó úri ember. Taneszköz : Hintze-féle dombornyomású
osztrák-magyar monarchiát ábrázoló térkép. Nyomtatott tancszközük
nincsen.

Libá l1szky ú r respectálva magyar nemzetiségemet Magyar-
országról kérdezett egyet-mást. A növendékek a földrajzból elegendő
ismerettel bírtak, azonban a térképen való tájékozatlanságuk mind-
ezt lerontotta. Csak hosszas magyarázgatás után voltak képesek
megmutatni, merre van a négy világtáj. Ez a vakoknál olyan hiba,
hogy hasonlattal éljek, mint például a népiskolában a növendék el-
vontan pompásan számol s mikor azt kérdezem tőle, negyven diót
szétosztok 8 gyermek között, mennyit kap egy? s nem tud meg-
felelni. - Ebben az osztályban hallottam valamit a törtenelemből
is; a nagy alföld említésenél a tatárjárásról.

V égül az énekórára látogattam el. Az énekteremben együtt
találtam az egész ifjúságot, kik a magyar származású Kr ccsn iá r y
tanító vezetése alatt rnutatták be ügyességüket. Az elhangzott egy-
két ének után a növendékeknek szólamok szerint való beosztásával
foglalkozott Kr ecsmá r y úr.

z intézetnek tanszerekből elég csinos collcctiója van, egy e
célra fenntartott teremben. Kézügyességi munkái viaszból, csinosak,
megjegyzendő, itt különösképen a viaszrnunka dominál. Azonkívül
vastag, négyszögletes keretbe (hasonlít a Dzirdzon-féle mézkcrethez.)
szorított nemezen, vékony nád pálcikákkal (szilánk) gombostű oda-
tűzése által készítenek virágleveleket s rnértani alakokat.

A női kézimunkát, minthogy az újonnan megválasztott tanitónő
állását nem foglalta el, nem nézhettem meg s mint ilyenról nem is
szélhatok.
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Iparágakból a kosár- és székfonás és kcfckötés van meghono-
sítva, csinálnak továbbá Iábtörlőkct, rnelyekhez a szükséges forintokat,
első kézügyesitésül szabad idejükben a kis gyermekek készítik. Az
áttanulmányozott összes intézetek közül itt találtam a kefefának
házilag való gyártását. Hogy a zenének is biztosítanak szcrepet,
kitünik az igazgató fennebb idézett mondásából,

Az intézetben G osztály van S9 növendékkel, kikre, 3 gyakor-
nok ügyel fel, éjjel pedig szolgák alszanak közöttük.ONMLKJIHGFEDCBA

A növendékek a tanfolyam, illetve a mcsterség befejezése után
szüleikhcz vagy hozzátartozóikhoz küldetnck ; a jelen évben épűl
egy otthon a felnőtt vakok számára.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A k ie j t é s r e v a l ó t a n í t á s .
1( ern cr .1. "Die Artikulationsstufc" cimű cikksorozatának szabad fordítása, melv
a "Blatter fül' Taubstummcnbildung" 1899. évi 14, 15, IG, 17,18, 19, 22,23. szá-

mában jelent meg.

(Folytatás.)

Mig az elvont képzetel<et, valamint a legtöbb érzéki tulajdonságokat
is már képtelen jelképezni. Ep oly kevéssé képes a grammatikai és syn-
taktikus vonatkozásokat jelezni. A jelbeszédnek eme szegénysége azonban
inkább előny ami hangos beszédre való oktatásurikra nézve, mint hátrány,
mcrt a beszédre irányuló szükscgórzcte annál élénkebben nyilatkozik meg
a sikctnérnában, mentül hiányosabb a jelnyelve. Főképen káros azonban a
szónyelv megtanulására nézve a jelek gondolatmenete, és pedig annyiban,
amennyiben a szónyelvben a logikailag és tartalmilag fontos részek gram-
matikai tekintetben többnyire alárendelt viszonyban állanak, és a szavak
syntaktikai cgymásrncí!é fűzcse nem felel meg az eredeti benső elképzelés
módjának s gondolatrnenetnek, ügy hogy ebben épenséggel ellenlábasai egy-
másnak a 'szónyelv és jclnyelv, s aszónyelv gondolatmenetét a jelbeszédé
kiveszi formájaból s teljesen elferdíti. Egy másik viszásság meg abból ke-
letkezik, hogy a jel vajmi gyakran egész képet annak csak egyik jelenetc-
veI jelez, rnely a teljes képben tartalmilag legfontosabb, és hogy ez a tö-
rekvés a szónyetvre is kihat' s innét van a siketnémának az a hajlama,
hogy csak aphoristicus kitctclekct szeret használni.

Fel kell tehát tótelcznünk, hogyasiketnéma mindama képzctcknck,
gondolatoknak s érzeteknek birtokában van, melyeket a mi első nyelvokta-
tásunk alapjául tekintünk s veszünk fel, és csak arra kell őt tanítanunk,
hogy mikcp tegye azokat át a mi szónyelvünkbe: hogy ugyanis iniképen
formálja ~ gondolat alkatrészcit grarnmntikaílag, hogyan fűzze azokat syn-
taktikai tekintetben össze s hogyan hozza az egyes gondolatokat egymással
kellő viszonyba. E helyen idézi <tahmnak azt az állítását, mely szerint a
nyelvképzés benső vagyis gondolati, szellemi része az alsó fokon nem any-
nyira a gondolkodás fejlesztésére szolgál, mint inkább csak a gondolatok
és szavak társitásának vet alapot. A beszélés grammatikai, mondattani s
logikai alkatrészei gyakorlás és szektatás útján sajátithatók el, még pedig a
siketnémával is veleszületett képességeinél fogva.

A szellemi erők képesek az összhangzatos és többoldalú fejlődésre;
de tevékenységük egyoldaló marad s lesz, ha azokat csak egyoldalúuri fog-
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lalkoztatjuk. Ez az egyoldaluság pedig annyira előtérbe' lép a gondolkodás
terén, hogy egyéb irán nyú dietiót szorít háttérbe. Ha ugyanis a gondolko-
zásnak egy bizonyos külalakját hosszabb ideig részesítjük előnyben, egye-
lőre bizonyára csak annak keretében fognak tudni növendékcink mozogni,
és vajmi könnyen eltompul érzékük s értelmük egyéb logikai vonatkozások,
a szóviszonyítás egyéb formai, másféle itéletalkotások s kifejezésmódok
s kifejezésmódok iránt. Ami tehát eddig a beszédszervek minden oldalú
gyakorlásáról mondatott, ez áll a gondolkodás és kifejezés formáinak fej-
lesztéséről is. Valamint ugyanis minden szehangot csak egyenkint, de lehe-
tőleg gyors egymásutánbsn kell kifejteni, s azokat mint egyes szóhangokat
egymás mellett kell gyakorolni, ép úgy kell az elemi nyelvformákat is le-
hető gyorsan egymásután f'elléptetni és mindig egymás mellett gyakorolni.
Sőt ajánlatos, hogy a gondolkodás és kifejezés formáinak gyakorlása s al-
kalmazása a technikai beszédkészség előtt járjon. Ez pedig akkor érvénye-
sül, ha a tanuló a még ki nem fejlett nyelvalakokat is, illő alkalmakkor,
mclycket a tanítás gondolatmenete teremt, közbeszúr, elhinteget s alkalmaz-
gat, s egyelőre megelégszik azzal, ha látja, hogy a növendékek azokat
többé-kevésbbé megértik. Ha azonban nem mutatnak azok iránt látható ér-
dck lődcst, ez annak jele, hogy tovább ment a kelleténél. Ilyenkor térjen
vissza az előbb használt alakhoz.

Ennél az eljárásnal nem is lehet az azonnal való megrögzitésről szó,
olyformán, hogy t. i. egy bizonyos alakot a végsőig s teljesen kimcritőcn
feldolgozzon, hanem hogy csupán egy, vagy épen egy pár példán egyen-
gesse útját az új grammatikai alaknak. Ezek után valamennyi már előfor-
dult s kifejtett nyelvalakot egyegy tartalmilag összefüggő anyagon, és pedig
egymással váltakoztatva kell gyakorolni. Olyanféle álláspontot foglal el a
tanuló ennél, mint az anyatermészet ; nem szabad neki sohasem végleg
megnyugodnia, hanem kell, hogy a gyermekeket folytonos munkásságra
ösztökélje, külsőleg mint belsőleg, élénk részt vegyen a közös munkában.
de sohasem lépje túl a kellő határt és sohasem nyugtalan cs pedáns. Azzal
a követelménynyel, hogy mindent örök időkre véssen a gyermekek emlé-
kébe, állítsa Szembe ezt. Minden gondolat a lehetőség szabta határok közt
azonnal megfelelő szavakban lelje kifejezését, de azért semmit sem kell tel-
jesen s végleg bccmlcztctni. A gyermekek valóban csakhamar a' felejtésnek
adják a tanultakat. Az elemi nyelvalakoknak egyegy tartalmilag összefüggő
anyagon való folytonos gyakorlása által végre mintegy önmagától eléáll az
elemles beszédképesség teljes épülete. Ez a helyes és természetes eljárás.

Az összefüggés nélküli szó anyag felhalmozása s begyakorlása nem-
csak hogy nyelvképző erőve! nem bír, de hátranyos az eszmetársitásra s a
gondolkodás leülalakjának kif'ejlődcrére. Amennyiben, mint már fentebb em-
líttetett, a siketnéma sem alkot magának izolált képzeteket, hanem képek
cs jelenetek alakjában ismerkedik meg a külvilággal, ép úgy kell a szem-
lelt jelenséget annak minden vonatkozásaival együtt teljes kifejezésre jut-
tatni;.. De ha csak magánosan álló, izolált szekat adunk asiketnémának, ep
arra szoktatják, hogy ilyen egyes szó keretébe szorítsa az egész szemlelt
képet ~ illetve azzal társitsa és fejezze ki az egész gondolatot; röviden
szólva : az aphoristicus gondolkodásra és beszélősre vezetjük rá. Ugyanilyen
keretben mozognak a természetes jelek, melyelmek ugyancsak az izolált
szavakkal nyitunk rést. Ennek sajnálatos folyománya aztán az, hogya si-
ketnéma dacára terjedelmes szókészlctének, a jelekben gondolkozik és semmi
benső szükséglettel, scm kellő értelemmel nem bír arra nézve, hogy gondo-

at tit gramrn atikailag helyesen formulázza ós a mondattan s logika törve-
nyernek megfelelően fűzze egybe; innét van az is, hogy hiányos gyakorlás
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folytán akadozik s a kifejezéseket elferdíti, eltorzítja. Ennélfogva az izolált
szavaknak a II. kurzusban is csak minimumára fog Kerner szoritkozni. Az
ő meggyőződése szerint csak tulajdonneveket s parancsoló formákat volna
szabad, rnint magukra álló szókat begyakorolni. A mondottakból az olvas-
mányok nyclvképzézrc vonatkozó értéke is kivilágtik, amennyiben azokban
a gondolati tartalom mindenkor folyékony s mintaszcrü nyelvezetben mu-
tatkozik nővcndékeinknek s így aszónyelvvcl kapcsolatos gondolkodásmó-
dot hathatósan fejleszti.

Amennyiben Kerner az ő s Ű vokalisok tárgyalását hátrább tette,
figyelmessé óhajtorn tenni aszives olvasót, hogy a forditás rendjén azok
is sorra kerülnek.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N y e 1 v a l a k o k . m in t a k i e 1 t é s i g y a k o r l a t o k a n y a g a .

Az articuláció ugyanaz a bcszélésre, mint a nyelvalakok a nyelvre
nézve. Amikép tehát meg kell az artikulációnak előznic a bcszélést, azon-
képen s z ü k s é g e s , hogyanyelvalakok begyakorlása a nyelvtanulás előtt
járjon.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA leg fon tosa bb kiejtési gya kor ta tuk egyikét tehá t a nyelua la leok képezik.

Amennyiben most már csaknem mindenik szó hang ki van fejtve, im-
már bármely tetszés szerínti kapcsolatot képezhetünk, minek kővctkeztóben

a rcndszsrcs hangzókapcsolatok mellett a nyelvalakokat is gyakorolhat juk.
Ezek azonban csak egy·egy példában rőgzitendők meg, - illetve rncgvál-
tóztatott alanynyal, állítmánynyal vagy tárgygyal. A kiejtés tanításának be-
fejezésekor kell, hogya növendékek a begyakorolt nyelvformákat biztosság-
gal leolvasni, folyékonyan s tisztán kimondani, helyesen leírni sírásjelekkel
ellátni tudják.

A Il. kurzusban tehát a következőképen oszlik meg az órarenden a
kiejtés:

Na ponta : 1 órában a nyelvalakok kiejtése sírása.
1 órákari az egyes szóhangok ismétlesc a schérnán, vagy csupán a

mássalhangzók vokallzálása a mássalhangzók sebemaján. (Lásd a mindcn
egye.s szóh~nghoz fÜligeszt~tt zárógyakorlatot a kapcsolatoknál l) vagy pedig
a kövctkezö sorok gyakorlasa : f, P ,ONMLKJIHGFEDCBAft, fszt; p f, P f, p ft, pfszt ; sz, szcz,
szsz; tsz, icz, cz, ez; ksz.= x; s, sp , sp r ; st, str ; su , sz, s más hasonló
kspcsolatok, melyeken első pillanatra meglátszik, hogyanémet nyelv saját-
ságainak megfelelő s azok útját egyengető előgyakorlatokul szolgálnak;
miért is már ezeket sem reprodukáltam teljesen s valahányszor még elő
fognak fordulni a fordítás fofyarnán, mindannyiszor csak kivonatosan fogom
azokat jelezni: először helykimélésből, másodszor pedig, mivel a magyar
nyelvi kapcsolatok úgyis mások, melyeket meg fölöslegesnek tartok mind-
annyiszor elsorolni.

2 óra fordíttatik még a kapcsolatok rendszeres gyakorlása (a jelent-
mónynyel birók jelentésére is ráforditván a gyermekek fígyelmót.).

E szerint igazodnak CI a többi tanítási szakek is:
Jóllehet a következő példákat mi magyarok aligha használhatnők e

fokon - legalább ezen alakjokban, - de hogy bernutassam Kernel' idevágó
tananyagát, legalább kivonatosan, rcprodukálorn az alábbi nyclvalakokat,
melyeket szerinte a rendszeres kiejtési gyakorlatok mctlett kell elővenni.

1. Önnek órája van.
2. Nekem nincs órám.
3. Neked nincs órád.
4. Van órád?

Nines órám.
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5. Van apának órája?
Igen, apának van oraja.

G. Van mamának órája?

{
Igen van.
Nincs.

7. Van a gyermeknek órája?
Nincs.

8. Nekünk nincs óránk.
9. Nektek nincs órátole
10. Van (nektek) órátok?

Nekünk nincs óránk.
11. Van az embereknek órájuk ?

Igen van.
12. Van az asszonyoknak órájuk?

Nincs.
13. Van a gyermekeknek órájuk ?

Nincs.
E példák begyakorlása után mcgváltóztatandó a birtokot kifejező

mondatrész, pl. sétapálcára, vagy egyéb tárgy nevére S Igy veendők azok
újból át.

Ha már rnost elég biztosan lcolvassák, tisztán kimondjrik, s Ic is
írják c mondatokat, akkor az alany helyett a feleletekben mindcnüttZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l meg·
felelő névmást lehet tenni. Fclírjuk, vagy feliratjuk a táblára a kérdést S a
feleletet teljesen, letörüljük az alanyt s helyébe aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneki névmást írjuk és

elolvastatjuk ezen m o n d a to k a t :

Van apának órája?
Igen, van neki órája.

Az eljá r á s vá zo lá sa . Valami birásának a fogalmát nem lehet tulajdon-
kép kifejteni. Inkább érzi a kicsi siketnéma nnnak jclentményét, mintsern

órtené ; legfeljebb arckifejezés és megfelelő természetes jelek irányozhatják
rá figyelmét. Megmutatja tehát a tanárONMLKJIHGFEDCBAp l. az óráját s kimondat ja a növen-
dékekkel: Önnek órája van. Magától értetődőleg nem tudják ezt a mondatot
a gyermekek egy csapásra elmondani s alkalmazni, "miért is kell. hogy a
tanár gyakorolja azt előbb be. Ha már folyékonyan moridják ki, Ielirjn
egyik növendék a táblára. Már most hclyükre mennek s leírják azt kézi-

tábláikra, rniközbcn szintén kell, hogy elmondják a hibátlan leírás érdekében.
Ekkor mindcnikhez odamegy a tanár selolvastztja mindenikkel amondatot,
aztán letörülteti sujból felíratja. Időkímélés és könnyebbség kedvéért a
példa először! elmendatása mindjárt az írott szó olvasása útján is eszközöl-
hctő. Az ismétlés és megrögzítésnél végre a kimondott szóból kell kiindulni;
ós pedig: szemlélteti a tanár a példát, elmondja s mindenik gyermekkel
utána mondatja. Ezután kell, hogy a gyermekek ki ki magára elmond ia a
m o n d a to t , még pedig becsukott szemekkel s befejezésül ez után is leírják
azt még egyszer kézi táblájukra. A példának becsukott szemekkel való több-
szöri elmondasát kívánatos, hogy mentül gyakrabban alkalmazza a tanár,
mert a benső megfigyelés. mely a subjectiv hangzóképzetré irányoztatik, a
jclőléstől és a szórakozottságtól - mikkcl szemben erős hajlamot tanúsít
asiketnéma - megóvja őket, s a szemeknek nyugodtságot kölcsönöz. Alig
szükségcs megjegyezni, hogya mondatokat megjegyeztetés céljából gyakran
át kell ismételni s bccmléztctni. Ez pedig úgy a tanárra, mint a tanítványokra
nézve türelmet igénylő munkát jelent.

(Folyt köv.) Ta r itcky F e re n c .



Gyogypaedagogiai Szemle. 147ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a k i r o d a lm i szernle.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A . " B l i i t t e r f ü r T b s t b g ." folyó évi 6 - 9. számaiban a következő ern-
lítésre méltó dolgozatok jelentek meg:

1.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE . La n ip r ecld -Str a lsnnd , "A hangos beszéd küzdelrne a jel ellen a
párisi siketnéma-intézetben" cím alatt rövid visszapillantást vet voltaképen
a párisi intézet 130 éves történetére, ki mutatván az egymást követő igaz-
gatók és taritestületek állásfoglalását anémet módszcr- ill. hangos beszéddel
szemben.

Bármennyire neki hevültek is a küzdelernben a szercplők, s kígyót-
békát kiáltottak a német módszerre a francia módszer rnestcrci, mégis soha-
sem szünt meg a kisérlctezés a párisi intézetben,' mindig voltak egyes ki-
választottak, a kik, vagy egész osztályok, a mclyek a hangokra és hangos
beszédre oktatva hovatovább rácáfoltak professoraikra, mig azok is belátvan

tévedéseikct 1879-ben önmaguk is kaput 'nyitottak a hangos beszéd mód-
szcrénck

Maga Abbé de l'E pée is munkálkodásának koronájául néhány kivá-
lóan tehetséges növendékét a kiejtésre tanitotta. Utódja Sica r d nálánál is
hevesebben becsmérelte a német rnódszcrt, mégis nem egyszet, nyilvános
vizsgákon hangosan olvasó növendékeket mutatott be. Sicárdnak egyik
tarutványa P a uln iier már pártjára kelt a kiejtés módszerének s kimutatta a
párisi tanárcollegium előtt annak használhatóságát. Ita r d 30 éven át volt
a nérner módszcr előharcosa a párisi intézetben úgy, hogy egyes történet-
irók őt tekintik a hangos beszéd módszere feltalálójának. Itard 2 leányt
tanított e módszerrel s az eredménynyel feltűnést keltett,

Az ő kezdeményezésére rendeztetett be 2 kiejtés: kurzus Va la dc-G a -

bel és Madame Ba r b ier vezetése alatt (1827). Négy év után azonban ismét
beszüntettettek, mert kevés tudással és semmi gyakorlattal nem tudták a IG-
vánt eredményt elérni s e tájékozatlanság volt megölője minden további

. kisérlctczósnek, míg csak arra nem határozták magukat, hogyamegvetett
szornszédtól tudást és ügyességet ta n ú í ja n a k . Itard után beállott a reakcio
s dr. Bla nchel hírneves elődjét azzal vádolja, hogy" becsmérelte a jelbeszé-
det, a mely pedig neki teljesen idegen volt." Desieré -Ü r d ina ir e voJt az
első, a ki nem sajnálta a fáradságot, megismerkedett anémet szaki roda-
lommal es meglátogatott néhány intézetet (Zürich, Bern, Yverdun). Az ő
igazgatása alatt csaknem oda fejlődött a dolog (1832), hogya "methode
orale"-t bevezessék a párisi , intézetben. Elrendelte, hogy a professeurok
naponként egy-egy órát kiejtésre fordítsanak, később ezt még bővíteni akarta.
dc a tanerők roszakaratn m e g h iú s í to t ta a szép törekvést. 1836-tól már csak
egy, L. Va i"sse foglalkozott itt-ott a kiejtési gyakorlatokkal, s 1843-tól mi-
nisztcri intézkedésre egy egész osztály bízatott rá. Ez bejárta a svájci, hol-
land: és német intézeteket, de sikerei ennek is csak hézagosak voltak, mert
az artikulációra naponként csak 1 óra állt rendelkezésére. 1850-58 ismét
J. Vul a de-G a bei és öcscse, továbbá Voltsin plántáltak tovább az eszmét.

1859-82.-ig Vaissc alatt már egészségesebb a fejlődés, habár ez sem
emancipáita magát teljesen a jel alól. Csak 1872. után vált a tiszta "me-
thode ora1c" hivévé. De ő sem vihette keresztűl eszméit, még nem tört
meg a tanárcollegium csökönyösségc és másrészt a német módszer beveze-
tésc megkétszerezte volna a kiadásokat. Utána (1872-80) Martin E tctie-

r er r y ismét a régi rendet hozta be, diadalmaskodott a jel, dc e diadal csak
rövid volt, közeledett 1878; az internationalis kongressus és 1879. a fran-
cia siketnéma-tanárok gyűlése. .Előbbin a külföldiektől hallották a hangos
beszéd módszerét dicsérni, utóbbin végre maguk is belátták annak az Ő
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tradicionalis módszerük felett való előnycit. Milanoban sajátitotrák elponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD ub-

r a l/le és D itpon t ezt a módszcrt, a hol 6 hónapig tanulmányozták Abbé
P a r r a és F or ná r i vezetése alatt s 1880-ban, a milanoi congressus után
győztesen bevonult a "methode orale" a párisi és a francia intézetekbe.

3. Az előző számunkban közőltük, hogy Schlo ti ef!y hallónémát tanítván
a fölötti örömének adott kifejezést, hogy az siketnéma-intézetbe és nem
hülyék intézetébe került. Erre most rácáfol a hülyék idsteini intézetének
igazgatója Sclnuen l: Ez azt állítja, hogyaleírt hallónéma egyszersmint
gyengetehetségű és a hülyék intézetében sokkal többre ment volna. A halló-
némák általában nem is siketnéma-intézetekbe valók s abbeli meggyőződé-
sének ad kifejezést, hogy nézeteit bizonyosan Schlott is és a többi siket-
néma-tanárok is helyeselnék, ha csak némileg megismerkedhetnének a hülyék'
és gyengetchetségüek oktatásával és annak irodalmát tanulmányoznák.

3. A 7. szám ban M, Schneider " Tervszerű szemleleti oktatás vagy sza-
bad szemleleti oktatás?" címén bírálja különösen a Va lter 1. olvasóköny-
vében foglalt a tábláról szóló ismertetést illetve olvasmányt és ennek alap-
ján Vatter és követőinek tanítási eljárását, azt mesterkéltnek, sőt erőszakolt-
nak tartja, mert nem veszi figyelembe sem a gyermek egyéni hajlamait,
sem az annak életkorébe esőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j jelenségeket, hanem halad előre megálla
pított sablonos útján, mint egy felhúzott óra. Minden szó és mondatnál
előbb mérlegeli, hogy az abban előforduló nyelvalakok tárgyaltattak-e, is-
meretesek-e már. Ez által nemcsak hogy a tanítás száraz, és kedvtelenűl
hagyja a gyermekeket, hanem végeredményében oda vezet, hogy azok sem
iskoláztatásuk idejük alatt, sem azután nem mutatnak semmi kedvet a be-
szédre s ez - úgymond - egyszersmint melegágya a jelelésnek is. Hogy
ilyen tanítási eljárás mellett a frankfurti intézetben mégis szépen beszélő
gyermekeket találunk, az tisztán Vatter kiváló egyéniségének tulajdonitható.

A cikkező az ilyen eljárás helyett az élénk, közvetlen, minden elő-
forduló alkalmat megragadó és az alaktani formákkal nem sokat törődö
eljárást ajánlja. Sokkal több és szebb eredményt vár ettől. A gyermek meg-
tanulja, hogyan kell a lelkében előforduló minden változást, minden észle-
lctct és benyomást spontán élőszóval kifejezni. Nem kell - különösen az
alső fokon - sokat törődni a szín-, alak-, anyagbeli és egyébb tulajdon-
ságokkaI. Inkább cselekvéseket és az ezeknek megfelelő kifejezéseket tanul-
ják meg a gyermekek. Mert ugyan ki törődnék azzal, hogy miből van pl.
a palatábla? De már, ha valamelyik leejti a tábláját s ő ijedten azt veszi
észre, hogy az eltörött, ké~z az alkalom a kifejezés megadására. Nincs azon-
ban szükség arra, hogy most már e kifejezés begyakorlása végett a tanár
órákhosszat. a képzelhető és képzelhetetien legkülönfélébb törékeny tárgya-
kon nyargaljon végig. Ellenkezőleg, elég most ennyi, lesz még ezer alkalom
a törés fogalmát más és más tárgyakkal vonatkozásbe hozni. De meg a táb-
IÚt sem kell az első alkalommal agyontárgyalni. Inkább többször keveset.
Nincs megírva sehol, hogy a tábláról egy osztályban csak egyszer szabad-
jon beszélni.

Cikkének végén összefoglalja M. Schneider, hogyan kivánna ő a táb-
láról a különböző fokokon "beszélgetn i."

4 . Alexa nder O str ogr a dsky röviden ismerteti a St. Petersburg-í csá-
szan siketnéma-intézet történetet és jelen állapotát. Az intézetet alapitotta
Má r ia F edor o ima , 1. Pál cár neje, 1806-ban. Jelenleg van az intézetben
162 növendék, a kiket 16 tanár és tanitónő oktat. A tanszemélyzet (segé-
dokkel és iparrnestcrckkcl) száma külőrnben 45, és nem kevesebb mint 59
cseléd áll rendelkezésre. Az intézet leöltségvetése 150,000 Rubelre rug. Az
intézet két részre van osztva, az egyikben vannak a fiuk, a másikban a
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leányok. A képzési időZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ év, s ennek keretében van 3 előkészítő osztály,
a hol a fiuk cs leányok együtt tanítónők által oktattatnak és 6 rendes osz-
tály. A 3 felső évfolyamban szakrendszer van bevezctvc. Az ipari kiképzés
párhuzam ban halad az intelleldualis képzéssel. Felemlítésre méltó, hogya
fiúk tanterve külömbözik a leányokétól. Mint a leányok, mint a fiúk heti
18-33 órában részesűlnek ipar-oktatásban.

5. '].ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKer ner ...: ....E ssen hosszasabban kiterjeszkcdvén ']. H eidsick, E .

D usueca u és E1V. J1.1 G a lla udet-nek a párisi internationális kongresszuson
tartott előadásaira visszaveri azoknak a nemet (hangos beszéd) módszer el-
len tett kirohanásait. Kirnutatja állitásaiknak tarthatatlan voltát s azt, hogy
- különösen a két utóbbi - becsmérlik a német módszert, annak sikereit
anélkül, hogy fáradságot vennének maguknak azt behatóbban megismerni.
Kritikájukban 40 - sőt 100 év előtti állapotokat vesznek bonezkés alá, de
mindcn szavukból kitctszik, hogy a módszer fejlődésének mai stádiumát
nem ismerile S minthogyONMLKJIHGFEDCBAH e id s ik "nem va lód i" siketnémáról tesz emlitést,
kimutatja, hogy ilyen nem is létezik. Mert vagy siketnéma valaki, vagy nem.
A ki siket, de beszél, vagy aki néma, de hall, vagy a nagyothalló nem
siketnéma és így ezeknek nincs is helyük a siketnéma-iskolában, Ha tehát
H . szemfényvesztéssei vádolja a nemet módszert követő siketnéma-tanárokat,
allitván azt, hogy azok ilyen "nem va lód i" siketnémákat produkáltatnak,
úgy nem a módszert, hanem a mai szervezetet lehet hibáztatni, amely
megtűri az ilyeneket a siketnéma iskolában; vagy ha azt állítja, hogy a
növendékek nagy °/o-a nem tanul meg érthetően és értelmesen beszélni, akkor
azt sem lehet a módszernek bünéül felróni, hanem ama általánosan ismert
körülmónynek, hogy siketnémáinknak nagy %-a gyenge-tehetségű, s ezek
a H . ajánlotta jelelő-módszer alkalmazásával sem lennének jobban kiké-
pezhetők, sőt" talán annyira sem. Mindezen normalis képességű siketnéma
gyermek azonban kikepezhető a nérriet módszer segitségével annyira, hogy
magát szeban és írásban embertársaival megértethesse és a hol a tanár jó-
akarattal és szorgalommal lát munkához, ott ezt a célt el is éri.

"Semmi jó t sem vá r ha tok - úgymond - o lya n a r tiku la iio - és leo l-

va sá s-ta n ítá stó l, a mely 3-6 hóna pba n befejezte tik ; va gy ha a kiejtési

osztá ly lé tszá ma 12-nél több ; ha a bba n mindenféle kor ú gyermek ha lmozó-

d ik össze; ha h iá nyos a tá p lá tkozá snk ; ha na ponkin t csa k 2-3 ór á n ta nu l-

na k kiejtés! s a z a mellc tt ter v- é s sza kér te lem nélkiii kezelte til? ; ha a ta ná r -

na k fo lyton csa k tinnepélyes vizsgá kr a (Sctia upr iifungen) és r en isio r a (e llen -

őr zés) kell d r essir ozn i ; ha ő llla ga is sza kmá já r a csa k h iá nyosa n va n ki-

képezve és ő t lép ten-nyomon pór á zon kell vezetn i; 'va gy, ha p ihenésr e n incs

elég sza ba d ideje ; ha h iva ta la u tá n nem tud megéln i, a nélh iilözéstő l e ler ő t-

lened ik és idegzete is gyengü l; ha á lta lá ba n beteges va gy gyeNgélkedő , -

- - - ha többet gondo l a kor esma i tá r sa sa szta lr a . n iin t a z isko lá r a ;

va gy ha tetter e jé t lsten tud ja n ii- és há nyféle mellékh iua la iba n . pa za r o lja ,

va gy ntellékfog la ltca zá sba n kénytelen pa za r o ln i - Ha aztán az ily viszo-
nyok közöt~ kiképzett siketnémát nézzük, természetes, hogy nemcsak, hogy
a felolvasók nincsenek, de mi magunk sem lehetünk megelégedve, azonban
Égnek hála! ily állapotok ha másutt léteznek is, Németországban és a
szomszéd országokban már rég megszüntek.

D usueea n azon állításával szemben, hogy mi kezdettől fogva elnyom-
juk a jclelést, megjegyzi, hogy a képzés alsó fokán semmikép sem nyomjuk
ci, azonban abban a mértékben, a mclyben halad az ész- és nyelvfejlcsztcs,
háttérbe kell szoritani a jelelést a tanításban és az éríntkezésben . . ... "

Wen teel 'Józse!
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H a z a i hírek.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lopunk jelen szá má t fé l ívvel megto ldo ttuk,

A szolgálati és f e g y e lm i s z a b á l y z a t tárgyalása céljából a val-
lás- és közoktatásügyi minisztertől kiküldött bizottság f. é. május
hó 20--25-ig tartotta meg üléseit a vakok országos intézetében
Cseike Győzö számvevőségi aligazgató elnöklete alatt. Az előadói
tisztet E liá s Jakab aradi igazgató-tanár viselte, míg a jegyzői teen-
dőket felváltva Együd Lajos, Klinda Kálmán és- Klis Lajos végez-
ték. A bizottság általánosságban magáévá tette az előadó javaslatait
s csak a részleteknél tett kisebb-nagyobb rnódositásokat. Meghatá-
rozta a szorosan vett gyógypaedagogiai tanintézeteket és kimondta,
hogy a dadogók tanfolyamai és a gyengetehetségűek iskolai, melyek
az épérzékűek oktatására szolgáló iskolák kiegészítő részei kell,
hogy legyenek, nem tartoznak a gyógypaedagogiai intézetek kere-
tébe. A bizottság, mely naponta d. e. 8 órától - d.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l . 3-4-ig
is tárgyalt, derekas munkát végzett és mint hírlik méltányossági és
történeti alapon nyugvó jogaink és kedvezménycink kedvező elinté-
zését ajánlta a miniszternek. Nem vártunk egyebet azoktól, kikkel
életünk össze van forrva, kik legjobban tudják mi rekompenzáció
járhat azért a nehéz rnunkáért, a rn it végzünk. Megtörtént tehát az
első lépés, hogy nyugodt észszel, lélekkel szolgálhassuk ügyünket.
Hogy a második lépés: a szabályzatnak a minisztertől való elfoga-
dása is meg fog történni, az szilárd meggyőződése mindenkinek,
ki ismeri a miniszternek, az államtitkárnak és ügyosztályunk refe-
rensének irántunk mindenkor tanusított jóakaratát.> Vagy nem a
legmesszebb menő jóakarat megnyilatkozásának kell-e tekintenünk
azt a tényt, hogy, a mit az államhivatalnokok már évtizedek óta
kérnek - a pragmatikát - részünkre alkotják meg első sorban?
E páratlan jóakarat már most kötelességünkké teszi bebizonyítani
azt, hogy érdemesek vagyunk reá. És befogjuk bizonyítani. Azt
hiszem az összes kartársak érzelmeit tolmácsoljuk akkor, midőn
mindazon forurnoknak, egészen fel a miniszter személyéig, melyeknek
ügyünk ilyetén alakulásában részük van, a gyógypaedagogiai tan-
erők háláját, köszönetét és ragaszkodását tolmácsoljuk.

A vizsga rend megváltoztatása. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter egy legutóbb kiadott rendeletében arról értesíti az intézetek
igazgatóit, hogy az eddig szokásban volt vizsgai rendet következő-
leg változtatja meg: Az intézetek tanári testületei meghatározzák
az oszaályvizsgák idejét és a miniszter ez osztályvizsgákra kiküld
miniszteri biztost. A tanár testületek ezen kívül saját hatáskörükben
a nagyközönség számára is tarthatnak ünnepélyes záró vizsgát, de
erre biztost nem küld ki. A miniszternek ez intézkedése a tanítási
eredmény ellenőrzése szempontjából nagyon üdvös ujitás, de nálunk,
hol még a legintelligensebb néposztályhoz tartozók is kétkedéssel
fogadják a hírt, hogy a siketnérnat meg lehet tanítani a hangos be-
szédre és hol e tájékozatlanság következtében a társadalom nem
vett tudomást siketnérnáinkról, minden alkalmat - és így a vizs-
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gáét is - meg kell ragadni, hogy a figyelmet ügyünkre irányítsuk.
Ezért azt hiszszük, hogy az eddig szokásban volt és a minisztertől
ezután is megengedett ünnepélyes vizsgákat okvetlenül fenn kell
tartan unk.

A s ik e t n é m á k s o p r o n m e g y e í i s k o l á j a . Lapunk f. évi 4.-ik
számában már hírt adtunk róla, hogy Sopronmegyében milyen lel-
kes mozgalom indúlt meg azon célból, hogy ott egy siketnéma is-
kola létesüljön. A "Soproni Napló" f. évi május 5.-én megjelent
száma e mozgalom tovaterjedéséről a következőket tartalmazza:
Siketnémák intézete - Balfon. Lapunk olvasói előtt ösmeretes,
Sopron vármegye közönsége egy siketnéma intézetet szándékozik
felállítani. Wesinski dr. tekintetbe véve azon körülményeket, hogy
faluhelyen a megélhetési viszonyok olcsóbbak s a levegő sokkal
jobb, mint a városban; azt a humanus ajánlatot tette Sopronmegye
alispánjának. hogy ha az adományozók bökezüsége folytán .annyi
pénzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ű lt össze, hogy a tanítók' fizetése és más személyi kiadá-
sok fedezhetők lesznek, ' ő egy külön hat szoba, konyha és fedett
folyosó ból álló lakást bocsát teljesen ingyen az intézet .rendelkezé-
sére. Véleménye szerint ez egyelőre elég tágas lesz, mert Sopron-
megyében összesen 50 tanköteles siketnéma gyerek van. Megigérte
továbbá, hogy abban az' esetben, ha az említett helység idők foly-
tán szűknek bizonyúlna, a fürdőben egy új épületemelheteséhez
4000 koronát fog adományozní. Ingyen fogja végezni. úgy az or-
vosi szakszezerű vizsgálatokat, melyek a siketnémáknak az intézetbe
való felvételét megelőzik, mint az esetleg megbetegedő növendékek
gyógykezelését is. Ingyen látja el a szokásos fürdőkkel a gyerme-
keket s a gyógyszereket beszerzési áron adja nekik. A fenntartási
költségekhez is hozzájárulni óhajtván, oda adja azon összeget, a
mely a fürdő kápolnájában a Szent Antal szobrához zarándoklóktól
begyűl, úgyszintén azt is, a mit a fürdővendégek azon szegények
élelmezésére összead nak, a kik a fürdő szanatoriurnában Sopron-c.
Vas-, Győr- és Tolna megyékből ingyen kezelésben és ellátásban
részesülnek Ez kitesz évenként 300 koronát, mely felett a fürdő
tulajdonos, ki az emlí tett szegényeket nemesszivűségből saját költ-
ségén élelmezi, teljesen szabadon rendelkezik.

Ugyancsak a sopronmegyei siketnéma iskoláról a Zala-Eger-
szegen megjelenő "Magyar Paizs" május 9.-iki száma a következő-
ket közli : "Egy főpap a siketnémákért. A csomapremontrei-rend
prépost-prelátusa Kuncz Adolf dr. kijelentette, hogy azon esetben,
ha a sopron vármegyei siketnéma-intézetet Csornán állitják föl;
akkor a csornai járási kórház céljaira fölajánlott terület melletti
3000 négyszögmétert kitevő területet ingyen engedi át asiketnémák
részére építendő intézet céljaira.

A s ik e t n é m á k Z e m p l é n v á r m e g y e i i n t é z e t e . Hódinka Mihály
igazgató-főügyész K. H. Váraljáról a inúlt hónapban kelt levelében
arról értesítiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABor bély Sándorszaktanácsi előadót, hogy kegyes
urasága 'gr.ONMLKJIHGFEDCBAA 1 1 d rá s s J I -D énes- Zemplén megyében lévő monoki kas:"
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télyát a hozzátartozó parkkal s közvetlen mellette levő szántóföld-
del együtt, siketnémák számára intézetűl átengedi.

A felajánlott kastély emeletes épület s benne egy kis házi
kápolna is van.

E nagylelkű ajánlásta a nemes grófot uradalmainak igazgatója
Hódinka Mihály főügyész inditotta volt, a kit Borbély Sándor gö-
möri útjában meglátogatott s e Játogatáskor, beszélgetés közben
merült fel az eszme, hogy a fenkölt gondolkodású főúr számtalan
jótéteményeinek asiketnémák - a kik a jótéteményre oly igen
rászorulnak, szintén részesei lehetnének. És ha úgy tünnék fel kar-
társaink előtt; hogy e fejedelmi bókezüségre kevés az elismerő, di-
csérő szavunk, mentsen ki bennünket a dicsérendőnek titkon jóté-
konykodó természete, mert gr. Andrássy Dénes jótetteinek dicsére-
tét, ernlegetését sem nem várja, sem nem szereti.

KépesitöZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv i z s g á l a t . A váci intézetben ez idén a képesitö vizs-
gálatok f. hó 25.-én és 27.-én tartatnak meg, még pedig szokás
szerint a korábbi napon az írásbeli, a későbbin pedig a szóbeli.

H ü ly é k ápoló i n t é z e t e . Mint a fővárosi napilapokból értesű-
lünk, a belügyminiszter a lipótmezei állami gyógyintézet mellé külön
pavillont építtet oly hülyék számára, kik nem annyira oktatásra,
mint inkább ápolásra szorulnak, Ez a hír annál örvendetesebb, mi-
vel hazánk egyetlen - hülyék számára felállított -- tanintézetének nagy-
ban megkönnyíti feladatát, a mennyiben ez most már tisztán csak
képezhető hülyeket vehet majd fel.

E p i l e p t ik u s o k in t é z e t e . AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Szer ete t" egylet elhatározta, hogy
epileptikus egyének számára intézetet állít a fővárosban. Az egylet
valóban Istennek és embernek tetsző dolgot cselekszik, mikor a
szerencsetlenek e nernén akar segíteni. Már többször felhívtuk t.
kartársaink figyelmét e nemes célt szolgáló egylctre, dc most ujólag
szíves figyelmükbe ajánljuk annál is inkább, mivel a válságos pénz-
ügyi viszonyok miatt csak a legnagyobb mérvű támogatás mellett
képes humanus programmját megvalósítani. Az egyletre vonatkozó
mindennernű felvilágosítással Scherer István ny. siketnéma int. tanár,
az egyesület titkára szdlgál, de szerkesztőségünk is szívesen ad róla
felvilágosítást.

A s ik e t n é m á k a r a d i i s k o l á j a , a mely eddig oly mostoha vi-
szonyok között tengődött, mint örömmel értesűlünk, örvendetes ha-
ladásnak néz elébe. A város ugyanis 20,000 koronát szavazott meg
a végből, hogy az iskola épületét kibővítsék. A jelenlegi épületre
ráépítehek egyemeletet. A kész épületben lesz ennek következté-
ben 6 tanterem, rajzterem, kézimunkaterem és tanári szoba. Az is-
kola elegendő helyiséggel rendelkezvén, ezután évről-évre kibővűl és
remélhető, hogy rövid idő múlva teljes 6 osztályú iskolává fejlődik.
Az iskola ilyetén való felkarolása Sa la cz Gyula kir. tan. polgármes-
ter buzgolkodásának köszönhető.

H a lá l o z á s . O rosONMLKJIHGFEDCBAK á l1 n á n , a hazai tanult siketnémák dísze, a
múlt hó 11.-én hosszas szenvedés után elköltözött az élők sorából.
Oros a váci intézetben nyerte kiképzését. Tehetsége és szorgalma
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által oly fokú műveltségre tett szert, hogy sorstársai között első-
ként szerepelt. Becsületességéért, szíve jóságáért mindnyájan a leg-
nagyobb bizalommal és szeretettel viseltettek iránta. Es ő igyekezett
is megfelelni e bizalomnak és szeretetnek. A kenyérkereset fájdal-
mai után megmaradt erejét egészen sorstársai helyzetének könnyi-
tésére forditotta. Es nem rajta múlt, ha kitűzött célját egészen el
nem érhette, ha köztük teljes egyetértést, összetartást nem tudott
teremteni. Kétszer kísérelte meg lapjával a "Siket némák Köz-
lönyé" -vel a siketnémá kat közös munkálkodásra serkenteni, első
ízben részvétlenség miatt kénytelen volt lapját beszüntetni, másod-
ízben pedig önzetlen törekvésében megakadályozta a halál. Jövő
évi jubileumunk nagyon lelkesítette. Az előkészületekben való szor-
gos segédkezésével sietett leróni kiképző intézete iránt érzett hálá-
ját. Mint a siketnémák jubileumi nagy bizottságának elnökére. reá
bízta az intézet a rendezendő iparkiállítás előmunkálatainak vezeté-
sét. Hogy emberül megfelelt e feladatának, mutatja azon körülmény,
hogy a tervbe vett kiállítás sikere a jelentkezők szamából ítélve
biztosítva van. 1. Ferencet és Chazár Andrást ábrázolandó szob-
rok költségeinek összegyűjtögetésében szintén nem kis része volt,
amennyiben a siketnémákkal való sűrű érintkezései közben őket
mindúntalan adakozásokra serkentgette.

A tevékeny élet férfikora delén, munkálkodási vágyának tető-
pontján megszakadt. S ha mi is veszteséget érzünk halálával, meny-
nyivel nagyobb sorstársainak vesztesége, akik vezérüket, büszke-
ségüket, sorsuk javításának reményét, igaz, őszinte jóbarátjukat
vesztették el benne. Temetésekor az ott levők szemében meg-meg-
csillanó könnyű, a szokatlanúl sok koszorú, mely egyszerű kopor-
sóját borította, bizonysága volt annak, hogy őszinte részvét, igaz
sajnálat kísérte utolsó útjára.

Halála előtt két nappal azt az óhajtását fejezte ki, hogy lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' \ 1 l 1 D A U i ~ ,
jának sorsát a váci intézet tanári testületének kezébe szeretns ~\ 'i&
tenni. A tanári testület megtette a haldokló kívánságát, g c ~

vállalta a lap kiadását s szerkesztőjéül Borbély Sándor ig' g.ót

kérte fel.. ~
Az I z r a e l i t a s i k e t n é m á k o r s z á g o s in t é z e t é b e n , (melyne '.' n,

mint a vezérlő bizottság elnöke Deutsch Sámuel úr áll), .~ó
1900/1901. iskolaévben 96 növendék (59 fiú és 37 leány) ny '~
jes ellátást és oktatást; köztük 88 izr., 8 más vallású. Ezek Jt u!5'J'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+
36-ot az intézet ingyenesen, 20-at az orsz. ízr. iskolaalap költség -r.

tart el. "
A mult iskolaév végén 19 növendék lépett ki az intézetből;

a folyó évre 13 uj növendék vétetett fel. Ez utóbbiak közül 3 bu-
dapesti illetőségű.

A tanítószemélyzet az intézet igazgatóján kivül 5 tanító ból
és 3 tanitónőből áll, kik a növendékeket érettségi fokuk szerint, nyolc
csoportban tanítják. Dacára a fővárosban folyton uralkodó gyermek-
betegségeknek és szemben azon ténynyel, hogy a növendékek testi
fogyatkozásuk és vérszegénységük miatt különféle betegségek iránt
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fokozott hajlandóságot rnutatnak, az intézetben az egészségi állapot
(ide nem értve az egyes könnyebb megbetegedési eseteket) mindig
kielégítő volt s így e részben az intézet zavartalanul folytatta mű-
ködését. Ezen kedvező eredményt a jó ápolásnak is kell betudnunk,
melyben növendékei nk az intézetben részesülnek, ugy mint az inté-
zet gondos orvosi felügyeletének, melyet a lefolyt évben isponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD eutsch
ErnőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtk gyermekorvos ú r látott el.

A megállapított tanterv mindazon tárgyakat felöleli melyek a
7-15. év közt lévő siketnéma gyermek felfogásának megfelelnek
és alkalmasak arra, hogy őket az iparos-pályára előkészítsék. Ez
idő szerint az intézet felügyelete és az iz!'. kézmű- és földrnivelési
egyesület pártfogása mellett 5 kiképzett növendék van mint inas a
kézrnűipar különböző ágaiban elhelyezve.

Az intézet előljárósága tőle telhetőleg az intézetből kilépett
növendékek sorsát is figyelemmel kiséri, sőt alapot is teremtett,
melyből szükség esetén segélyezi őket. Ez alapból a mult év-
ben is többen nyertek segélyt. Ugyanazon czélra az intézetból ki-
került régibb növendékek a vezérlő bizottság elnökének, D eu/sch
Sámuel úrnak nevén, születése hetvenedik évfordulójának emlékére,
egy 2000 koronás alapítványt alkottak.

Minthogy az intézetben az 1899-1900. tanévben 102 növcn-
dék volt elhelyezve, az összes kiadások ugyanis 53727 k. 77 f.
betudásával egy-egy növendék nevelése és eltartása átlag 520 k.
74 f.-be került.ONMLKJIHGFEDCBAJ

Bécsi élelmesség és a - síketnéma-gyújtó. A vidéki városok-
ban a siketnémák segélyezésére felirattal ellátott g y ú jto k már nagy
kelendőségnek örvendenek. Ez feltűnt a "Ziindhök ..chen F a br ik .

Wien" -nek és "Pálfi Testvérek Szeged. - Siketnéma Gyufa 3%"
címkékkel ellátott gyufákat hozott forgalomba, amelyeknek külseje
teljesen hason lit a Pálf Lipót és Veje részéről kiadottakhoz. Azon-
ban a bécsi élelmesség ezuttal . hamar' kudarczot vallott, mivel az
illetékes körök a gyáros feljelentésére e hamisítványokat elkoboztak,
illetőleg mindenkorra kitiltották az. országból.

A legjobb vízsgai jutalomkönyv rnindencsctrc az lehet, a
rnelyik rnű olcsó volta mellett elég díszes, főkóp azonban pa eda -

gogia ; belső becscscl b ir . Ilyen .mű Va da y 'J ózse! nagyváradi
közs. iskolai igazgató könyve a "Ta nu lók uczcr könyue" a z er kö lcs,
[e lle m , ha ea fisá gba n , E mű felől az összes lapok és szakkörök nagy
elismeréssel nyilatkoztak már a m ú lt évi I-ső k ia d á s megjelenése-
kor is. "Most pedig ujabb kiadásban, 37 képpel illusztrálva még
díszesebb alakban jelent meg. Ára 1 kor. 30 fillér. Megrendélhető
a szerző nél Nagyváradon.

Fritz Armio könyvny omdája Budapest, JÓzsef ..körut 9.


