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A m agya r gyógypaedagogíaí sza k iro d a lom .

A szerkesztőségirattárában rendezkedvén,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyitd La jos kartar-

samnak mult év február hó 26-án hozzám irt levele került a kezembe.

"Mind ez ideig első és egyetlen megrendelőmnek sietek a legközelebbi

alkalmat felhasználva megküldeni a megrendelt" Tanleruel", írja többek

között levelében ....

Köztudomású, hogy Egyiid La jos 1900-ban az ev. ref. és ágo h. ev. val-

lású siketnémák vallástanitásához egy tan tervet adott ki, melyet a dunamel-

leki ev. ref. és a bányai ágo h. ev. egyházkerületekpüspökei jÓV~L is hagytak.

Nem szándékozom itt e tantervnek a siketnémák különleges tani-

tási módja szempontjaból való értékét hirálni, - bár annyit bátran

kij elen thetek, hogy az a hitoktató, a ki ez~n igen részletesen kidolgo-

zott tanterv szellemében és útasitása szerint jár el tanításában, jó és

aránylag nagyon könnyü munkát végez, - egyedül csak azt akarom meg-

említeni, hogy e művecskének 1902. feb már 26-án, tehát kiadásától

számitott 2 év mulva, én voltam az első és egyedüli előfizetője.

Egyitd La jos kartársam bizonyára megbocsátja,· hogy a levelében

megírt ezen tényt napvilágra hozom. Látván a sivár valót, ném tudtam

megállani, hogy mély szomorúságomnak kifejezést ne adjak. Mondom,

hogy nem akarom a munkát hirálni, annyit azonban mindenesetre megér,

hogy erkölcsi kotelességböl megadjuk érte azt az 50 fillért, a mit a szcrzö

árául szabott. Avagy nem erkölcsi kötelcssége-o minden gyógypaeda-

gogiai oktatásügygyel foglalkozó egyénnek a"'magyar nyelven megjelent

szakmunkakat pártolni?
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Hányan tettek hát eleget eme kötelezettségüknek ?

Abból, hogy 2 év multán a vezetésem alatt álló intézet, meg

szerény magam voltunk az első előfizetők, azt következtetem, hogy

vajmi kevesen! De hát hol maradtak a többi intézetek, hol a többi

kollegák ? Vagy talán a protestáns hitoktatóknak sincs szükségük arra;

hogy minden, ezen különleges' oktatásügyre vonatkozó magyar művet

megszerezzenek ? ...

Szornorú dolog biz ez!

Azt hiszem, hogy a szeget a fején találtam, a mikor azt állitom,

hogy ezen közönynek nem lehet más az oka, mint az, hogy ezt a

.munkát is egy vérünkből való vér, s hozzánk hasonló magyar kartar-

sunk írta. Lenne ez csak valami külföldi szerzönek, vagy - közfelfogás

szerint - nálunk magasabb osztályból való egyénnek a műve, az

volna a boldogabb, a ki hamarabb megrendelhetné.

De nemcsakponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgyted La jos járt igy. A ki magyar munka irására

vállalkozik, mind-mind hasonló sorsban részesül. El sem olvassuk, csak

azt kérdezzük, hogy ki irta, s látatlanul is rámondjuk, hogy rossz,

nem ér semmit.

Nyelvünkön alig egypár müvecske jelent meg újabb időben.

Voltak-e hát csak egypáran is, kik azokat megrendelték volna? Biha r i

Ká roly dolgozatai hasonló sorsban részesültek Együd La joséva l.

S nem tévedek, ha azt állitom, hogy Herodek Ká roly "Ta l1ulmá l1yúti

jegyzeteim" sem találnak kedvezőbb fogadtatásra.

Nem állitom, hogy e munkáknak igen nagy irodalmi értékük van,

de annyit okvetlen megérnek, hogy pártolásbanrészesitsük őket. Jeles,

kiváló munkák megírásához gyakorlat és tapasztalat kell. Hol szerezze

meg a magyar gyógypaedagogus ezt a gyakorlatot, ha nem adunk

neki erre alkalmat, ha nem támogat juk őt kisérleteiben? Kinek volna

kedve egy második munka írásához hczzáfogni, ha az elsőre két év
alatt egy előfizető jelentkezett? A közöny elkedvetleniti a legambiczio-

zusabb tehetséget is ! Igy nem lesz sohasem magyar gyógypaedagogiai

szakirodalmunk ! Mert nincs közöttünk senki sem, a ki azon felül, hogy

dolgozni tud, nagyobb anyagi áldozatot is képes volna hozni a jó ügy

érdekében.

Kartársairn l Vetkőzzük le a saját véreink muúkái iránt való rideg

semmibevevést. Az az egypár fillér, a mit ez úton áldozhatunk, egyőnknek

sem esik terhére. S ki tudja, hogy milyen értékű munkát ölünk meg

.csirájában ezen közönyösségünkkel! S ezenfelül higyjék el nekem,

hogy nem mind jó az, ami külföldi, s nem mind .rossz ám az, ami

magyar. -th.
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A n y e lv a la k ta n i tu d n iv a ló k n ak

a ta n te rv sz e llem éb en , a b e sz éd an y a g n y om án va ló ta n itá sa ,

en n ek leh e tö ség e é s módja.")

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr őNagyméltóságának
1900. évi 16822. számú magas rendeletével approbált tanterv kellő
világossággal határozza meg, főkép 58. lapján lévő "Módszeres utasí-
tások" czimü fejezetében, anyelvalakok helyzetét a beszédtanítás kereté-
ben, fel fejti azok czélját és okszerűen illeszti azokat be az egyetemes
nyelvoktatás rendszerébe.

Nevezetesen, a mi anyelvalakok helyzetét a nyelv-, vagyis beszéd-
anyaggal szemben illeti, illetve azok tniként való beillesztése az egész
beszédtanitásba : ez nyer azok alkalomszerű tanításában pregnáns
kifejezést, melyet a tanterv, mint egyedül helyes eljárási módot,indo-
koltan s joggal állit előtérbe.

Mivel azonban nem lehet egy tanterv módszertan is egyszersmind,
s igy nem terjeszkedhetik ki az alaktani tudnivalók átadásának, illetve
a beszédtanításba való beillesztés inikent jére, hitem szerint nom vég-
zek Jölösleges munkát, midőn ezt elmélkedésem tárgyává teszem és
pedig nem azzal a czélzattal, mintha erre a részletezésre vagy pótlásra
a tanterv rászorulna, hanem tekintettel a tantervnek még megejtendő
reviziójára, kell hogy ez irányban is mindinkáhh tisztuíjanak a nézetek,
oszoljanak el a még felmerülhető kételyek és mentül egyöntetűbb
eljárásban állapodhassunk meg.

Előre bocsájtom még azt is, hogy ezzel korántsem szándékom
igen-tisztelt kartársaim felfogását befolyásolni, hanem méltóztassanak
az alább elöadandókat, mint a kizárólagos egyéni nézet tükrét szives
megfontolásuk tárgyava tenni. E czélhól kérem becses türelmüket.

Régen érzett igazság és megdönthetlen tény, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"a nyelva la k-

ta ni ismeretek a z eleven szemlelet érdekében nem. különvá la sztott ór á -

kon, ha nem magá va l a z iga zi szemleleltel egyiitt ter vszerűen, a beszél-

getés ka pcsá n, a nna k szerues r észeként nyujta ndók, U mint ezt a tanterv
a 62. lapján igen helyesen hangsúlyozza. Mert ·az alkalomszerűségben
minden téren bizonyos ellenállhatlan erő rejlik, melynélfogya a kellő
helyen s időben adott ismeretek jobban megtapadnak az emlékezetben,
mint a kellő ok nélkül előrántott tudnivalók; e ténynyel pedig okvet-
lenül számolni kell a siketnémáknak nemcsak. nyelvoktatásánál, de
egészekiképzésökben is. Ezt állitottam a Kolozsvárt megjelenő "Csa lá d

és Iskolá u-na k már 1898. évi 8, 9, 10. számaiban megjelent ily czirnü
#

*) Felolvastatott a "Siketlléma intézeti Tanárok Országos Egyesületé"-nek
jubileumi diszközgyülésén Váczott, 1902. október lS-án ..
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dolgozatom ban :ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ JA népiskolá k és a sikei11é11llá k iskolá i," melyben pár-
huzamot vonok a kétféle iskola feladata és eljárása között.

És végtére is nem igy jártunk-e el vajjon már évek óta, hogy
alig hagytunk alkalmat elmulni felhasználatlanul, jnely mintegy önma-
gától kiriálkozott arra, hogy egy-egy grammatikai tény felől is felvilá-
gositsuk növendékeinket ? És vajjon a legtöbb nyelvalaki ismeretet nem-e
ezen az úton tártuk fel növendékeinknek ? Valaminthogy, kérdem, nem
dolgoztak-e fel növendékeink lelkileg épen ezeket az alkalomadtán fel-
fejtett nyelvtani jelenségeket jobban s inkább, mint azokat, melyeket
eddigi .tanterveink által előirt sorrendben, ugyan, de nem az épen
munkában volt beszédanyag nyomán vettünk elő?

Hogy pedig ez elvitázhatlanul áll, azt ki-ki el fogja ismerni, mert
hiszen min denki tapasztalhatta és fogja is tapasztalni a saját praxisában.

Lássuk azonban, nehogy az egyoldalúság vádja érhessen bennün-
ket, egynémely németországi tekintély idevágó véleményét, mert hiszen
"bene docet, qui bene distinguit."

Wa lther J JHandb1; lch"-já na k 386. s 387. lapján Vatternek követ-
kező kijelentését látjuk idézve: "A nem szigorúan rendezett nyelvalaki
oktatással, t. i. majd egyik, majd egy másik nyelvalaknak az alkalmi
felléptetésévei s alkalmazásával, amint épen kezünk ügyébe esnek, a
természetes nyelvfejlődést kopiálni akarni, oly törekvés, mell' nem
helyeselhető, mert a siketnéma önálló gondolkozása még csak kevéssé
fejlődött. Ezt, t.i. a siketnéma gondolkodását előbb a legegyszerűbb
formák segélyével logikusan kell iskolázni. Másfelől azonban téves
eljárásui tekintendő, ha a nyelv épületét tisztán tudományos szempon-
tok szarint kisérlik meg felállitani. " Ugyancsak e vezérkönyv 388. lapján
maga az -iUustris szerkesztő oly értelemben kiván a nyelvalakok ren-
dezett tanításara heti 2 órát felvenni, hogy amennyiben úgyis minden
ismeretágban 'egyszersmind ugyancsak kiterjedt alkalmi grammatikális
tanirást folytarunk s érvényesitünk, következéskép elegendőnek tartja
c heti két órát a tervszerű nyelvalaki oktatás számára, annyival is
inkább, mivel nyelvjelenségeknek alkalmi feltüntetése mellett már csak
korlátoltabb s szűkebh feladat jut amannak és az alkalmilag előhozot-

Laknak úgy szólván már csak rendezése és begyakorlása lészen a terv-
szedi nyelvalaki oktatás teendője. E szerint főképen csak a beemléz-

tetendő és schematikusan felállítható, s csoportositható nyelvformák, mi-
lyenek a név- s igeragozás és fokragozás. volnának ezekben a kitűzött
órákban gyakorlandók.

Részemről azonban sem egYlk, sem a másik németországi tekin-
télylyel nem érthetek egyet. Abban igazat kell adnunk Va iiernek, hogy
téves úton jár, ki a siketnémák oktatása keretében tisztán tudományos
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szempontok szerint akarja a nyelv épületét felállitani. Ez leülönben is
oly régi kardinális elv, melyhez szó nem fér.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wa lther már közelebb jár a természetes eljárás elvéhez, rnert
nem tartja lehetetlennek, sőt indirekte ajánlja is anyelvalakok alkalom-
szerü felléptetését. A Wa lther által ajánlott állandó heti két óra azon-
ban a tanitási gyakorlatból tudnivaló dolog, hogy fölösleges sok a
ragozásole begyakorlására. Sőt azt a megkülönböztetését sem lehet,
nézetem szerint, helybenhagyni, hogy kétféle, t. i. alkalmi és tervszerű

nyelvalaki oktatást tartsunk; mert végre is tervszerünek, illetve ész- és
czélszerünek kell lennie az előbbinek is, miután egy-egy nyelvtani
jelenség alkalomszerű feltárása egyáltalán nem zárja ki, hogy az
egyszersmind tervszerűen, tehát a mcthodikai elveknek megfelelő módon
is intéztessék.

Lássuk ezek után egy magát eddigelé meg nem nevezett némel
írónak erre vonatkozó nézetét! Ez az anonym iró, ki az Orga «

18!)!). évi 1. és 2. számában közölt .D ie Ta ubsiuwunenschule in ihr em

Cha ra kter a ls Mutier spr a cksckule" (Zur Preisbewerbung) czirnü érte-
kezésében, melylyel azt czélozza, hogy az első négy iskolai évben az
eddig dívott szemléleti oktatás kikűszöböltessék, s helyébe a szabadbe-
szed-tanitás tétessék (lásd a 48. lapon) - Va lter nézetével merő ellen-
tétben, a következö elvet vallja:

Sok helyt túlbecsülik a nyelvalaki gyakorlatok értékét s ennél-
fogva sok időt szánnak reá. A rni, szellemileg oly kevéssé
fejlődött siketnéma növendékeinknél csak akkor hatnak gyümöl-
csozoen, ha épen a pillanatnyi szükségletet kielégitő módon lépnek
fel. Ép ezért csakis kellő alkalmakkor és nem elkülönitett órákon inté-
zendők,

Ez az író kopiálja legtalálóbban a természetet, közelebbről meg-
nevezve az anyai iskolát. Ez a nézet nyert kifejezést a mi l!)OO-ban
megjelent tantervünkben. A szabadbeszéd-tanitás szükségességét hir-
dette egyébként [ {öhler G . schleswigi siketnéma intézeti tanitó már az
Orga n 18!)8. évi l l-ik számában, valamint később Kla it P . szintén
schleswigi siketnéma intézeti tanitó, a Bldtter für Ta ubstuwnnenbildwng

l8!)!). évi május Ib-ki 10-ik számában.
Csakhogy az a megbecsülhetlen tény ránk nézve, hogy mig ezen

életrevaló idea németországi apostolai annak csak népszerüsitésénél
tartanak, mi, a siketnéma oktatásügy magyar munkásai már 2 év óta
valósitjuk azt . meg a gyakorlatban, és pedig nem csupán szorvá-
nyosan, tehát ügybuzgóságból, hanem az egész vonalon egyöntetüen,
egyszersmind kötelességszerüen is, mivel a~ közoktatásügvünk nagyér-
demü vezérétől elnyerte a hivatalos szentesitést.
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Ámde a nyelvgyakorlatoknak, az egyetemes nyelvoktatás kere-
tébe való beillesztése módját illetőleg, lehetnek intézetenkint eltéré-
sek. Hogy ez lehetséges, ezt a véleményt azért bátorkodorn koczkáz-
tatni, mert hiszen a tantervetekintetben nem állit fel bizonyos
vagy egyedül helyes eljárási módozatot s igy ez irányban senki kezét
nem köti meg.

De ép az okból kivánok e dolgozatommal a nézetek tisztázásahoz
hozzájárulni, nehogy akár a 2, 3. s 4. iskolai években folyó szabad beszéd-
tanítás, akár a később fellépő leiró szemléleti oktatás keretében fel-
léptetendő nyelvalaki ismeretek eredményességét s maradandcsagát
esetleg kétessé tegye a mód, melyet azok átadásánál, azok megvilá-
gitásánál s időnkint való begyakorlásánál követni találunk, Amit e
tekintetben nyujtani óhajtok, korántsem tart az számot az egyedüli s
kizárólagos helyességre s használhatóságra ; engedtessék meg azonban
nekem, hogy azt a módot, melynek segélyével a nyelvtani tudnivalók-
nak a siketnéma tudatába való bevivését a tanterv szellemében legin-
kább lehetségesnek gondolom startom, közölhessem, illetve a m. t.
tanárgyűlés elé terjeszthessern s ha érdemes reá, esetleges megvi-
tatás alá bocsájthassam.

Elvitázhatlan az, hogy -- tantervünk szavaival élve, ~-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa híva t-

la n a lka lom á lta l nyujtott szemlelhetőségel lehelőleg minde'/!t esetben

fel kell ha szná lni s a bá rmely osztá lyba n elta niia ndo beszéd, illetve

szemleleti va gy bá r rni más ismereia scya got is, mentül inká bb ki kell

a kná .zni a nyelvta ni tuda t erősitésér e. Ámde kezdettől fogva az a kér-
dés tolult nekem előtérbe, vajjon nem zavarjuk-c meg az illető beszéd-
tanítási részlet folytonosságát annyira, hogy akárhányszor egy negyed
óra rnultán vesszük észre, miként az illető nyelvalak feltüntetésével s
mentül több oldalról való megvilágításával foglalkozunk és egy negyed
órára vagy helylyel-közzel még több időre függesztettük fel a beszéd-
tanítas folyamát '?

A felsőbb osztályokban még csak kevéssé hat zavarólag ilyen
megszakitás, mert az értelmileg s nyelvileg fejlettebb növendékeket köny-

• nyebb az eredetileg felvett gondolatkörbe visszaterelni, mint az alsóbb
osztályb elieket ; az alsóbb osztályokban azonban ez a - rnondhatnók -
minduntalan való félbeszakítás, összefüggés helyett szétdaraholásra és
az oly igen szükséges feszült figyelem' szétforgácsolására vezet.

Sokkal könyebb egy-egy fontosabb nyelv alakra, nyelvtani tényre
a felsőbb osztályok valamelyikében rámutatni, röviden hivatkozni vagy
egy-egy kérdéssel a növendékek emlékébe idézni azokat, hogy az
azokban rejlő törvényszerüséget n18ntülgyakrabban észleljék, kiéréz-
zék s igy azok ismeretét mindinkább tudatossá tegyük, mert rnire a
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4. vagy 5.. osztályba jutnak fej, már birnak nyelvtani alappal, amelyre
tovább épithetünk, amelyre hivatkozhatunk stb.

A fennebb emlitettponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKöltler G. schlezwigi tanító "Der fr eie, Ge-

legeukeits oder Ereigniss-A11sclta unngsunter r icltl" czimü értekezésében
ezt a kérdést ilyképpen oldja meg: midőn felmerül egy-egy új nyelv-
alak, csak rendeltetését fogat ja fel, mig emez annak alkalmazására
képesitő további begyakorlást későbbi időre halaszt ja. Ez, szerintem,
inkább a felsőbb osztályokban követhetö módja volna anyelvalakok
beillesztésének. És ily szempontból véve a dolgot, egyezik felfogásom
a Köhler ével. Az alsóbb osztályokra nézve azonban kevésbbé osztha-
tom véleményét.

Hogy tehát egyfelől mindenkor a beszédanyag szerves alkotó
részeként nyujtsuk növendékeinknek a nyelvtani tudnivalókat, de más-
felől ne szakitsuk, - legalább hosszasabban - félbe a beszédanyag tanitá-
sának folyását, részemről - nevezetesen az alsóbb osztályokban, -
következőképen vélem a kérdést -- ugyancsak a tanterv szellemében -
megoldhatni.

Szerény nézetem szerint ugyanis nem veszit eljárásun k közvet-
lenségéből és alkalomszerűségéböl, ha nyomban a beszéd anyag befe-
jezése után veszszük elő az abban rejlő nyelvalaki tudnivalót; és pedig
főképen az alsó - nevezetesen a IL, Ill. és IV. osztályokban javasolnam
ezt az eljárást követni, ahol még nincs e tekintetben mire hivatkozni s
ahol e szerint a rövid ráütalásnak még nem lehet helye sahol, mivel
még előbb meg kell vetni az alaki ismeretek alapját s fel kell előbb kelteni az
alak iránti érzéket, 5--6 porcznél bizonyára hoszabb időt vesz igénybe
egy-egy nyelvtani jelenség megvilágitása s a nyelvtani tudat lelébresz-

tése. Viszont soha sem tévesztenők e mellett szem elől a közvetlen-
ség elvét az által, hogyabeszédanyagban foglalt nyel valaki tényeket
ugyanazon beszédtanitási óra keretében tárjuk fel a növendékeknek,
vagyis amennyire csak lehetséges, soha sem halasztj uk azt más napra.

E tekintetben hasonlitana eljárásunk az olvasmányok tárgyalása-
nál követett módhoz, mely szerint a tárgyalás egyes mozzanatait lehe-
tőleg egyenkint léptetjuk fel, s nem elegyitjük össze pl. az olvasmány
egyes szavainak vagy kitételeinek másokkal való helyettesitését a
nyelvtani formák utánképzésével, egyes monda tok nak más módba vagy
időbe való áttételével, az abban előforduló esetleg még új nyelvalakok
megértetésével, vagy egyes szóknak az alkotó részeikre való felbontá-
sával, hasonló alakok feltaláltatásával s aszóképzés gyakorlásúval,
egyes összetett mondatoknak rövidebb mondatokká való szétbontásával
s a többivel; hanem a fogalomzavar kikerülése okából feltétlenül külöu

választva intézzüle e mozzanatokat, illetve tárgyalási részleteket.
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Ha továbbá szükségét érezzük annak, hogy akár anév-, akár az
igeragozás egy~egy részét, avagy a tulajdonságnevek, s határozó szók
fokragozásat tüzetesebben kell, hogy gyakoroltassuk, amennyiben ez
perezeknél okvetlenül több időt veszen igénybe, ilyen gyakorlatok
keresztülvitelét még inkább különváltan kényteleníttetünk intézni, ha a
beszélgetés folyamat, összefüggését nem akarjuk, amint hogy nem is
akarhat juk - tegyük fel - fél órára is megszakitaní s a figyelmet
szétforgácsolni.

Mentül feljebb haladnak azonban növendékeink, mentül több
nyelvtani esettel állitottuk őket már szembe, annál rövidebb úton lehet
őket a beszédanyagban rejlő törvényszerüségekre figyelmessé tenni s
erősiteni nyelvtani tudatnkat.

Ezt s egyáltalán az alakok alkalomszerű felléptetését, ismertetését
felette megkönnyíti, elevenrié, gyorssá s élénkké teszi a kész nyelv-
alaki példatár, mert ha Ilyen nem áll rendelkezésre, minden egyes
alaki magyarázat iskolatáblára való irásának tetemes munkájával állunk
szemben, főkép egyes schematikus csoportositasok feltüntetése kedveért ;
mig ellenben, ha kész a példatár, a szükséges szóbeli magyarázat köz-
ben fel lehet ütni annak megfelelő helyét, elolvastatni az illető nyelv-
tani tényt feltüntető néhány példát s felhagyni nekik; hogy azt órákon
kivűli időben átolvassák.

A tanterv sorrendjében osztályonkint megállapitott nyelvtani
tanulnivalók, a nélkül, hogy az alkalomszerűség elvét feladnók, tekin-
tettel az utóbbi időben megküldött részletes tananyag-kirnutatás havi
beosztással czimü mintára, s annak általam kiértett intentiojára,
olykép sorolhatók fel a tananyag évkezdeti részletezésében, hogy az
illető hónapra felvett leíró szemlelet-oktatási beszédanyagban elő-
forduló nyelvalakokat a tanterv jelölte sorrendben tűzzűk ki ugyanarra
a hónapra, úgy, hogyeszerint egy-egy hónap alatt a nyelvtan minden
egyes jelenségéböl megismernek egy-egy részletet, s igy mindenik hó-
napban mintegy az egész nyelvtanról többé-kevésbbé teljes áttekintést
nyernek növendékeink; ha pedig az illető havi beszédanyagban törté-
netesen alig, vagy éppen nem fordulna elő egyik vagy másik beszéd-
rész, ott s oly esetben egyéb, a növendékek szernléletköréből vett pél-
dák on, vagyis gondolati tartalm on szemléltetjük azokat, nehogy héza-
gosság álljon elő. Ebben a szellemben állítom össze folyó iskolai évben
hónapról-hónapra a nyelvtani példatárt, abban a tudatban, hogy igy
szorosan a beszédanyaghoz alkalmazkodva, nagyobbára abból véve ki
a nyelvtani példatár anyagát, eléggé közel járok a közvetlenség elvé-
nek megvalósitásához. ~

Ellenben az alsóbb, IL, Ill. és IV. osztályokban, hol a tanterv
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szellemében intézett beszélgetések tulajdonképen előzetesen nem is

határozhatók meg, a nyelvtani tanulni, vagyís eltanitani valókat sem

lehetséges előre precizírozni s bizonyos időhez kötni azok tárgyalását.

Ebbő] kifolyólag pedig lehetetlen ezen az alsóbb fokon anyelvalaki

példatárt hónapokra is előre összeállitani ; legfeljebb óráról-órára tehet-

jük azt olyképen, hogy az alkalmi szabad beszélgetésben rejlő alako-

kat annak befejezése után nyomban megvilágítjuk s megfejtjük növen-

dékeinknek azok rendeltetését és ezután teszszük ezeknek csoportosí-

tását papírra, hogy leiratván azt a növendékekkel, ilyképen állhasson

elé az ő nyelvalaki példatáruk. És ha valamely már ismertetett alak

újból előfordul, akkor már csak rövid emlékeztetésre szorulnak a

növendékek, hogy azt lelkükbe visszaidézzük, valamint hogy akkor

már felüttetjuk a nvelvalak-gyüjtemény illető helyét, selolvastatjuk

azt velöle

Az V-ik iskolai évtől kezdve felfelé azonban mindaddig nehézkes,

körülményes, mondhatni kétszeres dolgot ád a nyelvalakokkal való

elbánás, mig az illető osztály nyelvalaki anyagát a tanterv szarint előre

össze nem állit juk.

Hátra volna még egy-egy nyelvalak megértetésének módjáról
szólnom. 'Mivel azonban a minden egyes nyelvalak ismertetésénél -
főkép az alsóbb, II., IlL, IV. osztályokban - külön-külön megállapítandó

s követendő eljárás részletezése e felolvasás keretében ugyis lehetetlen,

csak a legtöbbször előforduló s mintegy önként kinálkozó mozzanatok
egyszerü felemlítésére szorítkozom. Ezek pedig a következők :

1. A beszédanyagban foglalt mintamondatok felállitása.

2. A megfelelő kérdőszó vagy kérdések felállitása.
3. A kérdőszó alkalmazásával a mintamondatokkal ugyanegy alakú,

de más tartalmú mondatok alkotása, mi röviden megnevezve nem

egyéb, mint az utánképzés. vagyis ugyanazon alaknak egyéb gondolati

tartalmon való alkalmazása s felhasználása.

4. Végül a legtöbbnyire szükségesnek mutatkozó írásbeli gyakorlat

készittetese.

Hogy egyenként mikép s mily eljárás felhasználásával vélem a

nyelvalakok ismertetését eszközölni, részletes en leirtarn azt a IL, Ill. s

IV. osztály számára Kolozsvárt készült, s az 1896. évi ezredévi kiálli-

tásra annak idején felküldött kéziratomban. melyet természetesen még

az akkor követett tantervünk menetében irtam meg, nemkülönben

módszertani megjegyzésekkel is bőségesen elláttam.

Az ezen értekezésemben ernlitettek alapján, a következő hatá-

rozati javaslatot bátorkodorn ezennel aRQPONMLKJIHGFEDCBAm ."t. congressus elé terjeszteni.

Iinthogy a tanterv, a nyelvalakok ismertetésénél követendö eljá-
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rast illetőleg, épen az abban letett alapelv czélszerü keresztül vitele
érdekében, szerény felfogásom szerint részletezésre szorul, egyfelől a
közvetlenség elvének feltétlen fentartása szempontjából, másfelől a
beszédanyagnak egy-egy nyelvalak közbeszúrásával történő megszaki-

tását elkerülendő s annak folytonosságát, összefüggését megőrzendő,
bátorkodom a következő 4 pontnak határozatképen való kimondását
inditványozni, hogy:

1. a beszédanyagban előforduló nyelvalakok az alsófokon (IL, IlL,
IV. isk. év) csak az illető órára felvett. beszédanyag befejezése után
vétessenek elő, szem előtt tartva még e szűk keretben is a fokozatos-
ság és szükségesség, vagyis a gyakori alkalmazhatóság elvét, valamint
a beszédanyag mellett az illető nyelvalakok számára fenmaradó időt.

2. A felső fokon ellenben sok esetben elégséges a felmerülő
nyelvalakokra való rövid ráutalással élni, mivel ott már bizonyos nyelv-
tani alappal bírnak a növendékek s igy, ha rnindjárt teljesen új alak
merül is fel, a beszéd anyag tárgyalása folyamán szúrható közbe annak
rövid megvilágitása, vagyis rendeltetésének megértetése ; mig, ha mát"
ismeretes nyelvalakról van szó, a tanultakat egy-egy rövid kérdés útján
való hivatkozással lehet emlékezetükbe visszaidézni.

3. A ragozások s azoknak mondatokban való alkalmazása, miu-
tán jelentékeny időt igényelnek, a beszédanyagbeli tanulni valóktól
feltétlenül különváltan, függetlenül gyakorlandók.

4. Anyelvalakok felléptetésének a tantervben felállitott módját,
tehát azok alkalomszarint való ismertetését, nem csak megkönnyiti, de
időnyerés szempontjából nélkülözhetetlen eszköze annak a tanterv-
jelölte sorrendben előzetesen összeállitott nyelvtani példatár, a leg-
szükségesebb s egyszerű szavakba öltöztetett és a nyelvtani tényekből
legalább a VII. és VIlI. iskolai évben, a növendékek közremunkálásá-
val levezetett szabályokkal együtt.

Kolozsvárott, 1902. október hó. Taritzky Ferencz.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irá n y e szm ék a v ak ok ok ta tá sá b an .

Egy pénzügyminiszteri tisztviselő járt a napokban a vakok buda-
pesti intézetében. Megnézte jól az intézetet; kisded múzeumunkat és
tanszertárunkat is. Látta a sok mindenféle tanszert, s ezt a kérdést
intézte kalauzához : Ugy-e bár' e tanszerek mind külföldi találmányok
és gyártmányok?! Igaza volt, merf tény, hogy tanszereink között alig
van egy-kettő, mely hazai találmány és .gyártmány volna.



3. sz. Gyógypaedagogiai Szemle 55

A vakok oktatásügye immár 77 éves multtal dicsekedhetik hazánk-

ban. Nagy idő ez, sok hasznos és értékes dolgot lehet ennyi idő alatt

cselekedni. IntézetűnkponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbizonyos tekintetben ezen hosszú idő alatt még

sem mutatott fel érdemleges dolgot. Mi volt az oka? Nem kutatom,

nem való e czikk keretébe ....

Bizalmam a jövőben! Oktatás ügyünknek czélja, hogy a látási

képességtől megfosztott egyént, a rendelkezésére álló eszközökkel lehe-

tőleg az épérzékűek szinvonalára emelje. Ámde ez nem könnyü dolog.

Hogy ezt valamely intézet elérhessc, be kell rendezkednic különféle
tanszerekkel. Ez a vakok oktatásánáligen költséges.

Intézetűnk, nem mondhatom hogy jól, de annyira fel van sze-

relve, hogy eredményes en oktathat. A tanszerek közül főképen azok

hiányoznak, melyek az intenziv taneredmény eléréséhez szükségesek,

Ne feledjük, hogy a vakok intézetei és iskolai mennél közelebb igye-

keznek hozni növendékeiket a látók által elérhető értelmi magaslathoz,

annál inkább hordják magukon az ismeretek nyujtásához szükségelt
eszközök a külö'H legesség jelleget.

Hiányzanak a földrajz-oktatáshoz megyés térképeink. Németor-

szág már régen ellátta intézeteit és iskoláit az egyes tartományok és

városok kézitérképeivel ; mi, sajnos, egygyel sem dicsekedhetünk.

E kézi térképek papírból vannak készítve és domborúan tűntetik fel

az ábrázolt területet. Előnyük az, hogy a gyermek úgy kezelheti, mint

az épérzékű a kézi atlaszt, továbbá rendkivül olcsóak. Kivánatos volna,

hogy a hazai tan férfiak közül foglalkoznék valaki készitesi módjukkal.

Már az általános didactika során lépten-nyomon találkozunk azzal

az eszrnével, hogy valamely dolog minden oldalról mutattassék he a

gyermeknek, vagy hogy az új fogalom valamely természetes jelhez

vagy képhez köttessék, úgy hogy az igy szerzett szemleletből mintegy

önkéntelenül is ráismerhessen a nyujtani szándékolt anyagra, vagy

általa az elfelejtett dolgot visszaidézhesse emlékezetébe. Hogy concrét

példával álljak elő, az elemi népiskolában az olvasó- és abc-és köny-

vek különféle képekkel vannak illusztrálva, melyekről mintegy játszva

tanulja meg a gyermek az egyes betüket; újabban pedig az irva-olva-

sás tanitásában a fono-minnkával kisérleteznek. Vajjon a vakok szá-

mára készítendő abc- és olvasókönyvekbe nem lehetne-e egyes oly

alakokat felvenni, melyek a kisded növendéket az alatta levő betűre

emlékeztetik, vagy jól sikerült csoportképet mutatnak be?

Maradjunk továbbra is csak a népiskolánál. A beszéd- és érte-

lemgyakorlatok oktatásahoz művészies kivitelű szines képeket használ,

melyek nemcsak a szükséges ismeretek birt~kába vezetik a gyermeket,

hanem aesteticai érzékűket is nevelik, u. i. a kép finomitja izlésiiket
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és fogalmat nyujt a szépröl. Tudvalevő dolog, hogy az aesteticai érzet
a gyermekben főleg a látási képzetek útján fejleszthető, sőt egyenesen
kimondhatjuk, hogy különösképen a szem az a szerv, mely az élveze-
tek gyönyöréhez juttatja az embert; a többi érzékszerv, eltekintve a
hallástól, alig alkalmas az aesteticai érzék nevelésére. A vaknál még
a tapintási érzéket is ide lehet sorozni, mert ez az érzék volna nála
az, mely némileg pótolná a látást. A tapintás azonban aránylag nagyon
kevés dolog felfogására alkalmas. Igy például a vászonra festett kép-
ről nem képes fogalmat szerezni a vak, a könyv betűi reá nézve egye-
nesen nem léteznek. Miért ? Mert mindezekhez látás szükségeltetik.

Mi tehát a kötelességünk, hogy a vakot ebből a szánalmas hely-
zetből kiragadjuk ? mert hisz ő benne is meg van az aestetica iránt
való érdeklődés. Domborképeket kell neki adni; a domborképek a
vakra viszonylagosan azt a hatást gyakorolják, amit a szin az épérzé-
kűre gyakorol. Ilyen képeket olcsón és szepen elő lehetne állitani
papírból vagy celuloidból. Hogy ügyünkkel kevésbbé foglalkozók is
elképzelhesséle tervemet, concréte megmondom, mily képeket gondolok.
A templomok, szobrok oldalfalain szoktak lenni relief képek. bronzból
vagy márványból, ilyeneket és ehhez hasonlókat kellene átvinni dom-
bornyomásba, s a vaknak hozzáférhetővé tenni. Igy fogalma lenne a
kálvária útjáról, megismerkednek a tájképpel. melyből, hogy egyebet
ne emlitsek, be lehetne mutatni egy juhnyájat, amint a juhász őrzése
mellett legelész, vagy egy tehéncsordát stb. Ha intézetünk valamikor
ily domborképekkel is fel lesz szerelve, nagyot lenditünk a vakok ma
még mindig kezdetleges oktatásügyén.

A természetrajz oktatása csak 'akkor érheti a kellő szivonalat, s
mutathatja fel a megkivánható eredményt, ha a szükséges tariszerekkel
el van látva. Irigy szemmel néztem nehány évelőtt a hohen-wartae-i
izr, vakok intézetének tanszertárát. Gyönyörű dolgokat láttam ott, s
a mi a fő : minden tárgyból volt valami.. Láttam repülő helyzetben
levő sast, amint zsákmányára csap; láttam rókát, amint fut a szájába
kapott szárnyassal, szóval az állat- és növényországból a legdúsabb
felszerelést; mindezeket javarészt mi ez idő szerint sajnálattal nélkü-
lözzük. Hanem hát ezt apránként - bízva a közoktatásügyi kormány
mindenha kirnutatott áldozatkészségeben - remélhetőleg be fogja sze-
rezni intézetünk, mert hisz ezek nagy része praeparatorainknál meg-
kapható. Azonban vannak olyanok, melyek szakavatott kezekre várnak,
elkészitésükre csak vakokkal foglalkozó egyén vállalkozhatik. Ilyenek
pl. valamely állat tartózkodási hely.•.ének hü utánzatban való elkészitése,
avagy valamely ásvány vagy ércz kiolvasztására szükséges kemenczék
bemutatása, egy bánva stb. Elősorolhatnek a befogadott oktatási tár-
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gyakból még egynehányat, rnelyekhez nagyon is érezzük a jó tansze-
rek hiányát, azonban az oktatásra vonatkozólag ~egyelőre ennyit ele-
gendőnek tartok, mert szemem előtt lebeg: "ki sokat markol, keveset
fog"-féle elv, de egyébként is még a vakok könyvtárairól óhajtole
nehány szóval megemlékezni.

Hova-tovább abba a szerenesés helyzetbe jutunk, hogy a vakok
szórakozására és önképzésére szolgáló könyvtárak létesítésére is for-
dithátunk figyelmet. A mily költséges a vakok oktatása, ép oly fárad-
ságos és nem kevésbbé költséges a szórakozásra szánt könyvek beszer-
zése. A tariszerek beszerzését a közoktatásügyi kormánytól elvárhat juk,
de már azt, hogy a vakok önképzésére szolgáló könyveket is ő nyo-
massa ki. csak abban az esetben lehetne kivánni, ha hazánkban az
állam kezelésében 15-20 intézet állana. Mert példáulponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ óka i "Új
Földesúr" -át hogy nyomathatná ki a miniszterium útján az intézet,
mikor egy lemeznek az ára 60 fillér, beírása 55 fillér, hol van akkor
még a sokszorosítás, kezelés, papir, bekötés stb. Méltóztassanak ehhez
megfelő mennyiségü, körülbelül egy lap irópapir nagyságú s levelező-
lap vastagságú papirt képzelni; e szerint Jókai szóban levő munkája
legkevesebb két kötethe volna szoritható, háromujjnyi vastagságban.
S vajjon milyen kelendösége volna, megtérülne-e a befolyó pénzből
legalább az elhasznált anyag értéke? Nem. Mert legjobb esetben meg-
vásárolna a vakokat gyámolitó orsz. egylet 5 példányban, a kolozsvári,

kecskeméti és szegedi intézet 2-2 példányban, úgy hogy a legverme-
sebb számítással elkelne 10-15 drb. Szarnitsuk az átültetett münek
drbját 10 koronával, akkor a 15 drb 150 koronába kerülne, ezzel
szemben pedig a kiadás minimo calculo, 100 példány után számitva
600-800 korona. Kérdem ezek után, lehetséges-e, vagy szabad-e a
könyvnyomtatást íly módon megkezdeni? Azt hiszem, azt. belátja bárki
is, hogy a bevétel nincs arányban a kiadással. Nézzünk szét, hogy
járnak el egyebütt, vajjon Ausztria és Németország sűrűn gyártja-e

könyveit ? Óh nem; s mi az oka, hogy több helyt mégis talál az érdek-
lődő elég szép könyvtárt? A leülföld társadalmi úton igyekszik megol-
dani a felmerülő nehézségeket, ott már átment a köztudatba, hogy a
vak oktatható s a társadalom hasznos tagjáva nevelhető, minek egyéb-
ként legjellemzőbb példája az, hogy az intézetek társadalmi úton kelet-
keztek és a társadalom által tartatnak fenn. Igy tehát az összekötő-
kapocs megvan. Nagyon természetes, hogya felmerülő szükséglet,
legyen az akár anyagi, akár a vakok értelmi fokának emelését czélzó,
csak 1;1. társadalomtói kerül ki. Feltételezhetjük ennélfogva, hogy az
érdeklődök között mindig akadnak egynehányan, kik a Braille-féle domb or-
nyomású könyvek irására vállalkoznak. Ausztria az előkelő hölgyeket
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nyerte meg ez ügynek; ily irányban a kezdeményező lépés már nálunk

is megtörtént. Legyen szabad azon tiszteletreméltó egyéneknek .neveit

munkáikkal együtt felsorolnom, kik megvetették a vakok könyvtárának

alapját: Kisfaludi költeményei, átirtaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbr , Zrviebe1'g Igná cz, 1 kötet;

Imakönyv 1 kötet, Nagyralátó kisleány 1 kötet, Amerikai elbeszélések

1 kötet, Költemények Vörösmartitól 1 kötet, Gyermekmesék 1 kötet,

Tamásbácsi kunyhója 1 kötet, átirta Huszá r Ber ta úrhölgy; :költemény-

gyüjtemény jelesebb íróktól 3 kötet, Ember tragédiája 1 kötet, A munka

öröme és dicsősége 1 kötet, átírta Reicli Lá szlo. Fel kell itt még emli-

tenem P ivá r Igná cz azon önzetlen áldozatkészségét, hogy a kath. val-

lású gyermekek részére saját költségén kinyomatta a Középkatekiz-

must és a Bibllát.
Ezeken a nyomokon kell tovább haladnunk, fel kell keltenünk a

müvelt közönségben a vakok iránti érdeklődést, s ha ezt sikerül

elérnünk, elmondhatjuk. hogy Magyarors~ágon a vakok oktatásügye

biztos jövőnek néz elébe.

Budapest, 1903. február hó. Herodek Károly.

Jel en t éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsRQPONMLKJIHGFEDCBA*)

a gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanácsának 1902. évi müködéséröl.

(Felolvastatott a szaktanács 1902. évi decz. 27-ki gyŰJésén.)

Mélyen tisztelt Szaktanács! A szaktanácsnak a lefolyt 1902. évi

müködése kiterjedt a meglevő állami. és államilag segélyezett összes

gyógypaedagogiai intézetek feníartására, fejlesztésére és ilyszerü ujabb

intézmények létesítésére. Ez ügyeknek elintézézére a szaktanács a

lefolyt évben 15 gyülést tartott; tárgyalta 17 intézetnek 137 jegyző-

könyvét és más felterjesztéseit. A gondoskodása körébe eső intézmény-

nek ellenőrzését a beküldött jegyzőkönyvek, felterjesztések alapján,

valamint ez iskolák évközi és évvégi megvizsgálásaival teljesitette. Az

ellenőrzésen és a rendes tanmenet biztositasán kivűl, egyik kiváló
gondját tette a szaktanácsnak az, hogy a gyógypaedagogiai oktatást az

országban általánositsa. Evégből hivatalos levelezéseivel. hirlapiro-

dalmi tevékenységéveI és egyes városokban tett felolvasásaival igye-

kezett az ügyet népszerűsiteni. s mozgalmat iriditani arra, hogy a

közel jövőhenily intézmények megnyithatók legyenek. Igy ismertettük

a gyógypaedagogiai ügy jelen állapotát, népnaptárakhan pedig több
.,

") Jóváhagyatott és megengedtetett, hogya Gyógypadeagogiai Szemleben közzé
tétessék, a vall- és közoktatásügyi miniszter 2537-1903. sz. rendeletével.
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oly czikket tettünk közzé, mely a közönséget tájékoztatja, hogy fogya-
tékos érzékű gyermekét miként tanittathatja legczélszerűbben.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMára -

ma ros-Szigetr c, Debr eczenbe, Sopronba , Székesfehérvá r r a , Körmöcz-

bá nyá r a és Beszter czebá nyá r a , valamint Turócz-Szt= Má r tonba pedig

egynehány siketnéma gyermekkel alkalmas emberek küldettek, hogy
asiketnémák oktatásaról felolvasásokat tartván, szemleltessék a siket-
némák tanitásmódját és az elérhető eredményt.

Az igazságszolgáltatás nem egy izben tolmács-szakértőt kérvén
egy-egy bajbakeveredett siketnéma kihallgatása végett, ez alkalmat is
felhasználtuk arra, hogy a siketnémákról tájékoztató előadásokat, fel-
olvasásokat tartsunk. A budapesti szabad lyceum eléadási tárgysoro-
zatában a siketnémáhól 2 ízben volt ez évben eléadás, a kolozsuá r i.:

szegedi, egr i intézetek igazgatói es tantestületei pedig a néptanítók
gyűlésein ismeretterjesztő felolvasásokat, eléadásokat tartottak, mi által
az ügy népszerűsítésére hasznos szolgalatokat teltek. Gámán Béla ;

asiketnémák kolozsvári intézetének orvosa, az országos közegészség-
ügyi egyesület kolozsvár-vidéki osztályának gyűlésén a hallásról és a
siketeégről tartott igen értékes eléadást. A uá czi intézet a lefolyt évben
6 fiú- és nőtaniló-képző intézetnek fogadta több százra menő hallga-
tóját és tan árát, nemkülömben a Budapesti Orvosi Körnek félszázra
menö tagját, mely alkalommal az igazgatóság minden egyes esetben
szemléltető előadással ismertette asiketnémák tanítási módját,

Valamennyinél azonban hatásosabb volt a oá czi intézet fennál-
lásának 100-ik évfordulóján rendezett azon ünnepély, melyen a siket-
némák hazai intézetei, a tanult siketnémák ipari készitménveikböl
figyelemreméltó kiállitast rendeztek: Ez alkalommal az ország minden
vidékerői szamos érdeklődő .jelent meg Váczott s hallgatta a közok-
tatásügyi miniszterünknek az alkalomhoz mért nagyszabású. beszédét,
mely a váczi intézetRQPONMLKJIHGFEDCBA100 éves fejlődese mellett, a hazai gyógypaeda-
gogiai ügy fellendüléséről tesz elismerő nyilatkozatot és reményét
fejezi ki, hogy "ha a folyamatban lévő tárgyalások kedvező befejezést
nyernek asiketnémák megyei iskolainak felállitása és az általános
tankötelezettség törvényhozási rendezése által, az összes siketnémák
oktatásaról való gondoskodás is megvalósulhat. " Ily és ehhez hasonló
előzmények után, az ország külörnbözö vidékein üdvös mozgalmak
indultak meg egy-egy gyógypaedagogiai intézmény felállítására. Igy
részben a szaktanács, részben pedig már a kormány tárgyalásokat
folytat az illetékes hatóságokkal arra nézve, hogy Debreczcnben, Sá ros-

pa ta kon, KÖ1'möczbá nyá n, Beszter czebá nyá n, Sopronba n, Ungoá r t,

Székesfehérvá rott a siketnémák számára, Liptó-Szl.-llHklóson a vakok,
Ba lfon (Sopronmegyében) az epileptikusok, Ha tva nba n és Gyöngyösö1< /
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a gyengetehetségűek számára egy-egy iskola,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASopronmegyében pedig
a gyengetehetségűek iskolaiban képzett növendékek részére foglalkoz-
tató-telep létesüljön.

Az ügy extensiv fejlesztése mellett gondja volt a szaktanácsnak
arra, hogy az egyes iskolák a következetes fejlődés útján tovább ha-
ladjanak. A fejlődésben levő iskolák a mult évhez képest egy-egy
osztálylyal bővültek, némely intézetek pedig külön e czélra épült haj-
lékba költöztek. Igy nyert a lefolyt év őszén új iskola-épületet a
vá czi, buda pesti, ka posvá r i intézet; a va kok kolozsvá r i intézete is befe-
jezést nyert s a beköltözés a jövő tanévre lehető lesz. Ez időre készül
el a siketnémák szegedi intézete is. Itt említjük meg, hogy a sikeine-

. má k buda pesti iskolájának elkészültévei egyszersmint a dadogók állami
tanítóképző- és gyógyLanfolyamának, valamint az állami kisegitő isko-
lának is hajlékul szelgal. Az egyes iskolák e fejlődése a statisztikai
kimutatásban szemlelhető. Az extensiv fejlődés mellett a szaktanács
Ö-Excellenciája figyelmét az intensiv fejlesztésre is felhívta. Ennek
folyamánya volt, hogyasiketnémák, vakok, gyengetehetségüek és
dadogók tanitasára szolgáló egységes tanitóképzést fejlesztette, egybe-
állította az e képzőn elé adandó tananyagot, kidolgozta a tanítóképző-
tanfolyam új szabályzatát és alkalmat adott 12 oly tanítónak a gyógy-
paedagogia valamennyi ágára kiterjedő képesitésre, kik a régebbi
szabályzat értelmében csak egy-egy szakból nyertek képesítést. Foly-
tatást nyert továbbá a hitoktatók szakképesitése, mely képesítést ez
évben 5 hitoktató szerzett meg. A tanfolyamhallgatók száma ez évben
isRQPONMLKJIHGFEDCBA10 volt.

Két évi használat után, felülvizsgálat alá vette asiketnémák
oktatására kiadott tantervet s a megirandó tankönyveknek irányát
megállapitotta.

Az általános tanterv keretén belül megállapitotta a részletes
tananyag-kimutatások elkészítését s azok kötelezővé tétele iránt javas-
latot tett.

Úgyszintén a vakok intézetei számára kidolgozott általános tan-
terv ügyében véleményt mondott s ennek alapján felülbírálta az ez
iskolák 1. II. és nl. osztálya számára készült olvasókönyveket. Birá-
lat tárgyává tett egy, a siketnémák számára készüÍt ABC-s könyvet és
a vakok számára készitett domborművű megyei térképeket.

Asiketnémák jolsva i intézetének szervezeti és ügyviteli szabály-
zatát átvizsgálta és életbeléptetésre ajántotta.

Külföldi tanulmányúton ez évben hárman voltak. Egyiid La jos

a siketnémák budapesti állami i~kolájának igazgató-tanára 5 porosz
birodalombeli siketnéma iskolát látogatott meg. Scher er Istvá n tanár
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a londoni gyermek-védő nemzetközi kongreszuson volt jelen.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . P o-

la /sek Elemér fülorvos pedig Münchenben, a siketnémák kir, központi

intézetében "a siketnémák vizsgálatárol és oktatásáról", orvosok és
tanítók részére tartott előadásokra küldetett ki államsegélylyel.

A gyógypaedagogia ügyének irodalmi úton való fejlesztése végett
egyes lapokban jelentek meg ez ügyre vonatkozó czikkek, dolgozatok.
Különösebben az államsegélyben részesülő nGyógypa eda gogia i Szemle"

szolgált arra, hogy abban szakkérdések is megvitattassanak. A siket-
némák számára szintén egy kűlön lap: a nSiketnémák Közlönye" jelent
meg, mely asiketnémák összetar-tása mellett, ipari boldogulásukra és
továbbképzésükre kiván eszközül szolgálni.

Vácz, 1902. decz. 22-én. Borbély Sándor szakt.-eléadó.

Sza kir o dal ID iSz e IDRQPONMLKJIHGFEDCBA1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe .

Az "O rg an " f. évi 1. számában HojJmann-Ra libor a rnüvészeti
nevelésről értekezik. Értekezésének czime : "A »ucoéseetnek. a z eddigi-
nél na gyobb befolyá st gyermekeink neuelésénél, még siketnémákná l is j"

Kiindulva a német császárnak egy, a müvészet nevelői hatásáról tartott
beszédéből, hangsúlyozza, hogy ha "az iskola a .harmonikus kiképzés'-
ben foglalt feladatát teljesiteni akarja, akkor ,a gyermekeknek az
aesthetikus élvezetekre való nevelést' sem mellőzheti. S miután annak
az épérzéküek nevelésenél való keresztülvitelét tárgyalta, áttér arra,
hogy miként tegyünk eleget a korszerü iránynak mi, siketnémáink
nevelésénel. "

"Mivel a zenéről nálunk természetesen szó sem lehet s az iro-
dalmi szemelvények olvasása sem kelthet oly örömet, a milyent a
hallóimái a fülük útján észrevett jóhangzás és ritmus ébreszt: a rajz-
oktatásnak (s talán részben a természetrajzi oktatásnak) jut a feladat
a forma és szin iránti érzéket felkelteni, a szemet a szépnek élvezetére
szoktatni s a kezet a szépnek előállítására képesiteni. " Ep azért kivánja,
hogy növendékeink iskolai és lakó-helyiségeit úgy rendezzük be, hogy
azok nekik tessenek : a szükséges butorzaton kivűl legyenek a falakon
jó képek, melyek a gyermekeket szabad idejökben a megtekintésre és
gondolkozásra sarkalják, gondolataikat nemesebbre irányitják, bennök
érdeklődest a szép iránt és kedvet az alakitásra ébresszenek.

A "B l. f . T b s tb ld g" f. évi 1. száma hozza dr . Schumann-na k
(Leipzig) a szászországi kollegáink őszi gyűlésén a nszá szor szá gi
sikeinéma -ta ná rol: képesitésé"-r ől tartott előadását.

A czikkböl veszszük a következőket :

Kimutatja dr . Schumawn először is,...hogy mennyire szükséges a
paedagogiai alapos kiképzés általában és speczialiter nálunk. Ajánlja
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első sorban a modcrn psychologia müvelósót, valamint annak oldal-
ágait, mint a psychopatologiát, gyermekpsyehologiát és néppsychologiát,
továbbá az újabb tudományok kőzűl a hang physiologiáját s az ezen
felépülő phonetikát. Meg kell ismerkednünk a siketnémaság lényegével,
a siketnémák képzésére teremtett intézményekkel, a speeziális metho-
dikával, a szakirodalommal és annak történetével. De a mily mértékben
fontos és elengedhetetlen ez az elméleti előképzés. ép oly szükséges a
gyakorlati kiképzés, a kettőnek korouájaként pedig a szakképesités,
A ozikkiró itt áttér arra, hogy hol létesitettek eddig szaktanárokat
képző intézeteket és kurzusokat (rólunk persze nem vett tudomást) és
hangsúlyozza, hogy ilyent Szászországban felállitani is mát' időszerű
és szükséges. Hogy rövid legyek, csak annyit jegyzek meg e czikk
ismertetésének végén, hogyponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Schusna n« körülbelül olyannak kivánja
a szászországi siketnéma-tanárok előképzését és képesitését, mint a
milyen nehány év óta nálunk van (persze nem a gyógypaedagogiai
képesitest értve), azzal a különbséggel, hogy ő (mint mi is kivánjuk)
egyetemi tanulmányokat is követel a jelöltektől. E követelésének meg-
okolására többek között ezeket is hozza fel: " .... saját előképzésünk-
nek nem szabad a (növendékeinknek) nyujtandó ismeretek terjedelmé-
hez, .... hanem a probléma nehéz és a nevelési feladat magas voltá-
hoz kell igazodnia." .... "ez az a hely, hol tan és kutatás érintkeznek,
hol problémák folyamatban vannak, hol az egyesnek szellemi önálló-
ságra és sajátesságra magát föl kell küzdenie, hol a látás tágul s a
szellem terjeszkedési ereje fejlődik."

A 2. szá tn. tudósítást hoz a Szá sz ta r toniá uybeli intézetek igazgatói-
nak és tanárainak Ha lle-ba n, november 14. és Iő-én tartott konferen-
cziájáról.

Első értekczö : F ra nke (Halle): "Eddigi tapasztalatok asikelnéma
tanulok tehetség szerinti elk űlönitésénél, " -

Az elkűlönités okai lehetnek kor-, hallási-, tehetségbeli különbségek
vagy testi fogyatkozások.

Nézetc szerint legjobb a növendékeket tehetségők szerint két cso-
portra osztani, a tehetségeseket akkor jobban lehet kiképezni, a gyen-
gébbekre is több figyelmet forditani.

2, Keü (Halberstadt): "A sike/néma ta nulole legczélszerűbb felvételi
korá r á i" értekezik. A kenferenczia határozata : Csak a betöltött 7 évvel
vétessenek fel a gyermekek.

3. "Ajá nla tos-e a siketuémáka t elbocsá tá suk utá n a z intézei szék..,
helyén mester ségr e a dni ? " czimen értekezik Meinecke (Osterburg).
Szerinte igen is ajánlatos, mert az intézet hamarább talál megfelelő
mestert ; úgyis állandóan érdeklődik elbocsájtott növendékeinek további
életsorsáról ; az inas-évek alatt gondoskedhat azoknak továbbképzéséről
s lelki épüléséről ; az állami jutalomdij ellenében a mester szerződésileg
aláveti magát az intézeti elöljáróság részéről való ellenőrzésnek sth.

A kenferenczia nem fogadta el az értekező javaslatát. Kimondotta,
hogy miként azt a tartományi főnök .•.már 1882-ben elrendelte: " .... a
konfirrnált növendékek lehetőleg térjenek vissza szülőföldjükre szülőik-
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hez vagy rokonaikhoz. s csak kivételcsen indokolt esetekben adassanak
az intézet székhelyén mesterségre."

4. UgyancsakponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMeinecke részletesen megokolt javaslatot terjesztett
elő egy "SikefHémáka f Gyámolitó Egyesület létesítése" tárgyában. E
szerint: ismeretterjesztő füzetek és ujságok útján felhivandó a köz-
figyelem az elszegényült siketnémák gyámoltalanságára és bajaira;
egylet alakitandó évi díjak, ajándékok, hagyományok és alapitványok
elfogadására; ez az egylet segélyezze a szükséget szenvedő siketnémákal
az által, hogy pénzsegélyt, szerszárnokat juttat nekik, vagy rnunkát köz-
vetít; a munkanélkülieket, betegeket segíti; tanácsokkal látja el a
hozzáfordulókat, figyelemmel kiséri életsorsukat, békétlenséget igyekszik
kiegyenliteni es végre asylumot tervez, melyben elaggott s szükséget
szenvedő siketnérnák, valamint egyedül álló leányok is menedéket
találnának.

A vita után a konferenczián résztvevők tényleg megalakitják az
egyletet.

5. "Az eddigi ha llá si gya kor la tok er edwlényei"-r ől szól ezután
két értekező : Kiihling (Weissenfels) és Brohnier (Weissenfels). Kühling
szerint :

1. Az eddigi hallási gyakorlatok a hallási képességnek hallási
készséggé való nevelésének lehetöségét cs értékét mutatják.

II. Ez a jelentőségük azonban csak elegendő hallási maradványok
mellett van meg.

Ill. Az alkalmas tanulok a folytonos hangsor hangvil1ái és beszéd
útján való megvizsgálás útján választandok ki.

IV. A hallási gyakorlatoknak különben a következő eredményei
voltak: a gyermekek könnyebben fogták [el fül útján a beszédet; a
hallás kisegitőleg járul a leolvasáshoz ; a gyermekek megszokják a
hallottakat gondolkozva értékesiteni ; lehetséges volt velök tisztán hallás
útján társalogni, nem gyakorolt szókat is megértettek ; a kornbináczió
a hallás mellett elveszti szerepét ; a gyermekek nyelvkincse gyarapodott;
megismertek egyes nyelvjárási sajátosságokat; kiejtéstik javult; a hallási
gyakorlatok alkalmazása által nem vész el a gyermek esetleges koráhhi
beszédképessége ; lényeges fizikai hallásjavulás nem állott be.

V. Az eddigi eredmények alapján tanácsos alkalmas gyermekekből
egy kiilön osztályt alakítani, akik az órarendbe felveendő órákban rend-
szeres hallási gyakorlatokat is végeznének.

Az értekezes eredménye az, hogy a tartományi intézetek lll. osz-
tályaiból kiválogatják majd az alkalmas gyermekeket, azokat W'eissel1-
felsben összegyüjtik, s ott velök hallási gyakorlatokat "égettetnek.

Budapest, 1903. február 1-én.
Wentzel József.
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GyÁRQPONMLKJIHGFEDCBAS Z.*)

(Fekete jelmez, lengő haj. Oldalán egy siketnéma és egy vak gyermek.)

Lecsüggesztett förn, éjszin-köntösörn

Bús küldetésem hangos hirdetői,

S hál' egy sirám sc húgría ajkamon,

A lélek akaratlan is megérzi,

Hogy én sötét vendég, a gyász vagyok.

A gyisz vagyok, erőtlen eszköze

Az alkoto titkos végzésinek,

Mely kényszerit gyakorta földre szállnom,

A gyász vagyok, a bánatos madár,

Samerre holló-szárnyaim suhognak,

Ijedten bújik ott el az öröm

És a födél, amelyre én leszállok,

A fájdalom lakó tanyája lesz,

A gyötrelem homályos temploma,

Hol nem visszhangzik más e jajgatásnal,

S szünetlenül a könnyek irja csillog.

A gyász vagyok, de nem a temetők

Békében alvó holtjait virasztom.

Én a halálnak élö gyermekit

Födöm be árnyékom sötétivel,

A bűntelen elkárhozottakat,

Ama nyomorult lényeket, kiket

A Hagy mindenség Icilökött magából,

Hogy éljenek az élet gúnyjakép.

Im itt az egyik: szöghajú fiúcska,

Az élet napsugaras tavaszán

'ILzeI' rcménynyel duzzadó rügyccske,

Melyböl virág, ah még se lesz soha!

Nézzétek rózsis ajka gödreit,

Dicsérjétek meg tiszta homlokát, -

Dc két szernóre, óh, ne nézzetek!

Tengerszemek örök köddel takarva,

Vak csillagok világtalan sötétben,

A melybe sohse jut be egy sugar,

Annyi se, mint a Szent-János-hogáré.

A rét virágot 'néki nem terem,

Az Isten szeme rája nem ragyog.

Számára szörnyü börtön a világ,

S örök poklában enyhe vigaszu]

Az au ya mosol yát scm üsuieri,

Im ill a másik: angyalarczú lány,

Aranyhajával. rózsás képivel

Az Isten földre szállott mosolya,

Kin még a hajnal tiszta gyöngye reng,

Parányi száján szent öröm dereng -

S ez ajk kaczajra nem nyilik soha!

Látjátok úgy-e rózsás kis fülét,

Virágfejet az aranyló mezöben, -

Virágfejet, a melynek rejtekébe

A lég hulláma nem hatol soha!

Nem hallja ö az ég felhőiheu

Végigharsogni haragját az Úrnak,

Ki rányugasztja súlyos balkezét

S nem hallja a madár vidám dalát,

Hogy kis szivében irigység foganjon.

Szivébe vissza nem csendül soha

Levert szülöje jajgató sirámá,

S apjára vissza nem gügyög szegény,

Fel nem zokognak apró ajkai,

Hogy megátkozza életének átkát

És irgalomra kérje Istenét.

Am én, a gyász, legbúsabb angyalod,

Uram, parancsolom, eléd borulok

És összetett kezekkel zörgetern

Könyörületességed kapuját,

Ó, szánd meg a kárhozat fiait,

Terítsd ki irgalmad szent szárnyait,

Kik nem vétettek soha ellened:

A vak és néma "gyermekek felett!

Szeged, 1903. január hó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M óra F eren cz .

*) Allegorikus kép ,.Az élet" czimű drámai képsorozatból. Elöadatott Szegeden,
1903. február ő-én asiketnémák és vakok intézete javára rendezett szinházi estélyen.
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E gy e sü le t i é le t .

A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete február 22-én
tartotta a jubileumi diszgyűlés után első választmanyi gyűlésétponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáczon.

Jelen voltak Klis La jos elnökléte alatt a választmány tagjai közül :
Borbély Sá ndor , Gá csér J ózsef, Ma rkovics Árpá d, Németh Lá szlo,

P er tik Gyula , Venczel J ózsef, Zá dor Endre és Biha r i Ká roly. Elma-
radását kimentette Schiiffer Károly. A gyűlésen tagok is szép számban
jelentek meg.

A gyűlés határozatai:
1. A jubileumi diszgyűlés határozata értelmében Wlassics vallas-

és közoktatásügyi miniszter úrnak a disztagsági oklevelet a választmány
testületileg fogja átnyujtani.

2. Az 1903. évi közgyűlés helyéül Temesuá r . idejéül pünkösd
másodnapja jelöltetett meg. A pünkösdi közgyülésre elkészíti a választ-
mány a miniszteriumhoz intézendö évi felterjesztést.

3. H iU Mór születésének 100-ik évfordulója alkalmából állítandó
Hill-emlék költségeihez való hozzájárulásra felhivást intéz a tanár-
testületekhez.

4. Az I. osztály növendék-létszámának 15-ben történt megállapi-
tása ügyében a tanártestületek megsürgettetnek.

5. Németh Lá szló beterjeszti a siketnéma-intézelek egységes rend-
tartásának tervét. Részletes tárgyalása a jövő választmanyi gyűlésre
tüzetik ki. Elöléges tanulmányozás végett köröztetik a választmány
tagjai között.

6. Rendes tagul felvétetett Ba r tók La jos, pártoló tagul dr .

. P olla ischek Elemér .

7. Pénztárnok jelenLése alapján elhatározza a választmány a
a hátralékos tagok felszoli tását.

8. Az inditványok sor-án elhatároztatott, hogy a jubileumi arczkép-
album számára beküldött arczképek visszaadassanak. - A fizetesren-
dezési törvényre vonatkozólag, a legi-lletékesebb helyről nyert jóakaratú
inforrnáczió figyelembevételével, külön akczió meginditását nem véli
szükségesnek. A törvény homályos része megvilágitásának kérelme-
zésével az elnök bizatott meg.

9. A választmanyi gyűlés targyának igen érdekes pontja volt dr .

P olla lschek Elemér szabadelőadása a hallási vizsgálatokról. Érdekesen
jelölte meg azokat az érintkezési pontokat, amelyekben az orvosnak és
paedagogusnak a nagyothallók tanitásánál találkozniok kell. Hangsúlyozta
a nagyothallóknak külön intézetben való ta itását.

B ih a r i K á ro ly

.. titkár.
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H A ZA I H IR EK .

A g y ó g yp a ed a g o g ia i in té z e tek o r sz . sz a k ta n á c sá n ak

folyó évi február 21-iki gyÜJéséről. Előadói bejelentések: A szak-

tanács mult évi müködéséről szóló jelentés aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Gyógypa eda gogia i Szemlé":

ben tétetik közzé. - Beküldettek a Skultéthy-féle dadogók tanfolyamá-

nak anyakönyvi adatai. - Brá ea y Kálmán, mint a sn. szegedi intéze-

tének jótevője, min. elismerésre ajánltatott. - Hercsuth Ká lmáu részére

állami segély hozatott javaslatba oly czélból, hogy nevezett a siket-

némákról Ka ssá n elŐadást tartson, de ne feltétlenül egy ott létesitendő

iskola eszméjét hozza előtérbe, hanem általában asiketnémák tanita-

sára szükséges társadalmi mozgalom meginditását és az anyagi támo-

gatás szükségességét hangsúlyozza. - Ő Excellentiá ja jóváhagyta a szak-

tanács mult évi deczember 27-iki és folyó -évi január 23-iki jegyző-

könyveit. + ': A sn. jolsvai int. felügyelő bizottságának folyó évi január

23-iki jegyzőkönyve jóváhagyásra ajánltatott. - Elő adó i j a vas 1a-

l a tok a következő tárgyakban: A sn. kaposvári int. tantestületének

f. évi január Bt-iki jegyzőkönyve. - A sn. kolozsvári int. tantestülete-

nek f. évi január 30-iki jegyzőkönyve. - A vakok budapesti int. tan-

testületének f. évi 14. és február 3-ilei jegyzőkönyvei. - A sn. szegedi

int. felügyelő bizottság f. évi január 18-iki jegyzőkönyve. - A SI1. vác zi

int. tantestületének f. évi január 20-iki jegyzőkönyve. -- Szakfelügye-

leti jelentés a siketnémák temesvári és aradi intézeteiről. --- Hobler

Rezső 3 havi szabadsága és helyettesitése. -- Schneider F erencz fiumei

áll. tanító siketnéma-tanfolyama. - Vucskiis J á nos, Kelemen Igná cz,

Vá lek J á nos és Szolfr id J ózsef gyógypaedagogia kiegészítő vizsgálata.

A gyógypaedagogiai tanítóképző tanfolyam vizsgáló bizottságának folyó

évi január 31-ild jegyzőkönyve. -- A gyógypaedagogiai ismereteknek a

tanító- és tanitónő-képző intézetek útján való terjesztése. - A sn.

temesvári int. tantestületének f. évi február 6-iki jegyzőkönyve. -

1 n dit v á n y ok: "Tájékoztató a siketnémák tanítására" czimü közle-

mény terjesztése. -:--A szaktanácsi ügykezelés egyszerüsitése. - A gyógy-

paedagogiai oktatásra képesitő oklevél-minta.

A lap itv á n y . A humanizmus oltárán áldozók nemes osztálya új

névvel lett gazdagabb. Wechselmann Igná cz, február hó folyamán el-

hunyt fővárosi épitész 1.400,000 koronát hagyományozott egy letesi-

tendő vakok intézetére. Az elhunyt- alapító-levelét egyik meghitt barátja

adta át Wla ssics Gyula vallas- és közoktatasügyi miniszternek. Az

atadott iratokból kitűnt, hogy az alapító-levél már régebben kész volt,

de az iga zá n nemes sziv nem akarta nevét a nyilvánosságra hozni.

A felállítandó intézetben a hagyományozó rendelkezése szerint fele-
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részben keresztyén, felerészben pedig izraelita vallású vakok részesül-

nek nevelésben. Nemes emberbarát, ki szivedben az örök szerétet ma-

gasztos érzelméföl áthatva, legszerencsétlenebb embertársaink felé for-

ditád figyelmedet, áldott emléked örökké él azok keblében, kiket a

szerétet könyörületessége ragad' ki lesújtó sorsukból és emberekke

neveli őket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ieg é sz itő v iz sg á la to k .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVáczott folyó évi január hó 30-ikán

. tartott gyógypaedagogiai kiegészitő vizsgálaton a gyógypaedagogiai

oktatásügy minden ágára képesítést nyertek He r t illa Szilá r d, a siket-

némák temesvári, Lová cs J ózse! és Scha nnen P éter .. a vakok buda-

pesti és Vá ra di Zsigmond, asiketnémák budapesti intézetében müködö

kartársaink.

M egerő s ité sek . A vallas- és közoktatásűgyi miniszter Nécsei

J á nost a siketnémák jolsva i és KIúg P éter t a siketnémák és va kok

szegedi intézetének vezetői tanárait, állásukban igazgató-tanári czimmel

és illetőségekkel megerősitette. '

F e lo lv a sá s a s ik e tn ém ák ró l. Hereseik Ká lmán, a siketnémák

budapesti intézetének tanára, miniszteri kikülderes folytán folyó évi

február hó 21-én Ka ssá n, a "Ka zinczy-kör " felolvasó estélyén nagy-

számú előkelő közönség jelenlétében felolvasast tartott a siketnémákról

s azoknak tanítási módjáról. Két siketnérnat is vitt magával Budapest-

ről és azoknak előre haladását is bemutatatta. Felolvasásának czélja

volt, hogy Ka ssa város tanácsát az elért eredmények bemutatásának

hatása alatt rábírja arra, hogy. valamelyik hazai intézetben Ka ssa

szegénysorsú siketnémait városi költség en neveItesse.

K ére lem . A Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének

választmánya ezúton tisztelettel kéri azon tagokat, kik a mult 1902.

évi tagságdíjaikat még nem fizették meg, hogy azt minél előbb szives-

kedjének Zádor , Endr e pénztárosnak Váczr a beküldeni,

J ó ték on y cz é lú h an g v er sen y ek . Egerben, Kecskeméten és

Szegeden fényesen sikerült hangversenyeket tartottak asiketnémák

javára. - Az egr i hangversenynyelegybekötött tánczestélyről a többek

között igy ir a Heuesuá rmegyei H ir a dó " "Ritka fényes s ritka látoga-

tott hált rendeztek hétfőn az Ó-Kaszinóban az egri helyőrség altisztjel.

Bátran mondhatjuk, hogy az idei farsangi évadnak ez volf - aligha-

nem ez is lesz - a leglátogatottabb mulatsága. E kimagasló sikert

könnyen érthetövé teszik a bál körülményei. Már magának a védnököle-
nek: nagykállói Ká lla y Zoltá n főispánnak és schvertburgi Schoerdtner

Simon ezredesnek személyisége is előre biztos garancziát nyujtott. Ehhez

járult még, hogy a tiszta bevételt az elképzelhető leghumánusabb czélra:

a siketnéma intézet alapja javára fordították." - A kecskeméti hang-
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versenyt aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASikel11émá lwt Gyámolitó Egyesület rendezte. Közrernüködtek
benne a város legelőkelőbb müvészei, Igen jó hatást gyakorolt a kecs-
kemétiekre, hogy a hangversenyen megjelentek Borbély Sá ndor ) a siket-

némá t; uá czi és [ (lúg P éter ) a siket némák és va kok szegedi intézetének
igazgatói nejeikkel, továbbá Ber inza J á nos) a képezhető hiUyék buda -

pesti intézetének igazgatója. - A szegedi hangversenyt Szeged legelő-
kelőbb hölgyei rendezték. Ezen alkalomra Szeged három kiváló írója
Kisieleki Ede, Má ra F er encz és Molná r J enő )JAz élet" czimen egy
alkalmi drámai képsorozatot állitott össze. (E képsorozatból közöljük
lapunkban Móra F er encznek remek költeményét, mit a »Gyá sz(( szemé-
lyesitője mondott el.) A képcsoportozatot 22 előkelő szegedi hölgy
személyesitette. Ezenki vül részt vett a hangversenyen a budapesti
Operaház első tánczosnője, Ba log Szidi úrhölgy és elötánczosa, Bra da

Ede úro Mindketten jó szivükről tettek tanúbizonyságot, midőn a jóté-
kony czélra díjtalanul léptek fel. Az estélyről irt tudósitást a )J Szeged

és Vidéke" a következöleg vezeti be: "Hosszú időkre emlékezetes,
fényes estély szinhelye volt ma a szegedi szinház. A nézőteret a tár-
sadalom csaknem minden rétege az utolsó helyig megszállta, a szin-
padon pedig Szeged bájos hölgyei és a művészvilág több jeles tagja
fényes előadással szórakoztatták a közönséget. Az est képe külsőleg pazar
szépségű volt, de tartalma is elsőrendű, irodalomi s művészi szinvona-
lon álló. A telt ház közönsége ezúttal jótékonyczélra áldozott: a sze-
renesetlen vakok és siketnémák segitő pénzét gyarapította, melyet az
újonnan épülö intézet tőkéjehez csatolnak. " Az estélyen lapunkat
Németh Lá sz!ó felelős szerkesztö képviselte. - Mind a három hangver-
seny ügyünk fejlesztésére úgy erkölcsileg, mint anyagilag igen szép

. hasznot hozott.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N yu g tá zá s . F. évi január 1-je óta a "Siketnéma-intézeti Tanárok
Orsz. Egyesületé" -nek következő tagjai fizettek tagsági dijat (5 koronát)
1902-re: Klis Lajos, Bihari Károly, Kegler Ferencz, Válek János, Szot-
frid József, Gácsér József, Mlinkó István. 1903-1'a: Bihari Károly. -
Vacz , 1903. február 22-én. Zádor Endre pénztáros .

.
SZ E R K E SZ TŐ I Ü Z EN E T EK .

N . 1 . Jolsva. Tapasztalatból tudjuk, hogy az államilag segélyezett intézetek-
ben milyen nehéz feladat a növendékek eltartasi költségeinek elöteremtése. Örven-
dünk, hogy nines közöttünk félreértés. - N. P. Kolozsvár. Köszönjük, de csak
il májusi számban közölhetjük. Üdvözlet a kartársaknak.

.,

.. Sziládi László- nyomdája Kecskeméten.


