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Bármely irányba nézünk, akár a tudományos élet nyilvánulásait,
akár az ipar- és kereskedelem terén működök
tevékenységét,
akár
pedig a politikai .élet vezető férfiainak megnyilatkozásait tekintjük, ma
mindenütt ezzel a jelszóval találkozunk: "nemzeti irány."
A "nemzeti irány" jelszavával akar érvényesülni a művészet, az
épitészet, a nemzeti irány akar megerősödni a népnevelés terén s a'
mi szűkebb körűnkben
is ott dominál ez a jelszó s háttérbe szorit
minden más eddig divatosabb jelszavat.
Vajjon szükségünk van-e ennek a hangoztatására,
nem a magunk gyengeségét áruljuk-o el vele? E fölött lehet vitatkozni, az azonban kétségen fölül áll, hogy .nekünk máskép, mint nemzeti irányban,
müködnünk
nem lehet és nem szabad.
Szerétnek
tudni arra ,határozottan
megfelelni, hogy vajjon a mi
a siketnémák tanítását értem, oktatásunk terén s itt különösen
mert a. hülyék és vakok tanitásánál
a nemzetitől idegen irányzat alig
képzelhető el, -- volt-e egyáltalán idegen irányzat?
Csak 25 év tapasztalatával rendelkezem. nem lehetek a legközelebbi multra nézve
hacsak abba a végzetes hibába nem kivánnék
esni,
illetékes bíráló,
hogy valóságnak lássam azt, amit lehet, hogy talán magam' érezeks
hogy megdönthetlen bizonyítéknak
tekints em még a köteles udvariasság szólamait is.
Másrészt azonban, távolabb állván
küzdelem szinterétől, talán
mint maga a küzdő s helyesebben itélhemégis tisztábban láthatók,

38

SZE

M L E

3. sz.

tem meg azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e lé r t e r e d m é n ye kb ő l
~ küzdelem
fegyvereit éssem
a
barátság, sem a rokonszenv nem tesznek elfogulttá.
A nemzeti irány jelző-oszlopainak felállitása előtt tehát tekintsünk egy kicsit vissza a multba s nézzük ezt a multat közelebbröl,
elsősorban addig az ideig, amig csak egy intézet volt egész Magyarorszában, a váci. Simon Antaira a legnagyobb akarattal sem lehetne
ráfogni, hogy idegen irányt képviselt, nem is képviselhetett, mert a
siketnémák tanitása olyan embrionalis állapotban volt mindenütt, hogy
a magyar tanítókat is bátran lehet az úttörők közé számitani. Schwarcer Antalhoz már, azon körülménynél fogva, hogy nevezetes munkáját
német nyelven irta meg, legalább a gyanú férhet, annyival inkább,
mert az "Első esméretek"-et
May után irta, tehát német forrásból
meritette.
De már az 1823-iki kérdések alakjában irt "Első esméretek" önálló. Igaz, hogy két nyelven adatván ki, de, bár nem ismerem
eléggé az akkori magyar nyelvet, úgy vélem, hogy nem forditás az
egyik sem, mert ahhoz sem a német, sem a magyar nem elég szolgai, hanem egyszerre magyarul és németül kigondolt mű. Megerősit
engem ebben a feltevésemben a "Magyar nyelvtanitó könyv", amely
még inkább tanúsitja, hogy itt egyszerre' két nyelven készülö,
mind a
ké t n ye lv s a já ts á g a ih o z
alkalmazkodó könyvről van szó. Miután a váci
intézetben két nyelven tanítottak egész 1876-ig, magyar szellemű nem
igen lehetett a nevelés és tanitás, ami azonban éppen nem zárja ki
azt, hogy ne lett légyen nemzeti irányú.
Az úgynevezett német módszer térfoglalásával - amelyhez az a
körülmény is hozzájárulhatott,
hogy Schwarcer Antal tankönyvei elfogytak s igy a 60-as évek végén már ki-ki maga volt kénytelen a
tanitási anyagot irni és iratni - bizonyos zavar állott be. Hill Mór
eszméi Fekete Károlyban s az akkori fiatal tanerőkben forrni kezdtek,
de kitörései inkább csak elszórt füzetekben volnának láthatók, ha
ugyan megvolnának ezek a füzetek. A hazai tanítók mindinkább kezdték tanulmányozni a német nyelven megjelent szakrnunkákat, a nyelv-·
oktatás módszerének átalakulását
s az idősebbek Saegert "Beszédtábláit"
használtak
a beszédtanitásnál.
Általánosságban
nem lehet
ugyan azt állitani, hogy a németeket teljesen követték,
de mert a
képek mind Németországból és -Ausztriából
szártanitáshoz szükséges
maztak, a tanításnak
a szó szoros értelmében magyar jellege nem
volt. Nérriet tankönyveket azonban természetesen fordításban senki sem
használt, sőt ilyenek még az intézeti könvvtárhan sem voltak feltalálhatók.
Talán inkább azt állithatnók,
hogy a Hill és Saegert adta irány
hova-tovább úgy alakult át, hogy a képek kivételével semmiféle közös
és a magyaroké. között,
vonás nem volt a németek tanitásmódja
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Azonban, amint fentebb emlitém, határozott irányt megállapitani
ebből a kerból nem lehet, mert nagyon kevesen vannak, akik annak
az időnek munkásai voltak s bizonyára azok emlékezete sem hü, A
mi itéletünkben biztos alapot nyujtana : irott emlék, sajnos, ebből az
időből alig van. Ami van is, az is annyira lényegtelen, hogy belőle
következtetést vonni nem tudnék.
De, hogy nem nagyon lehetett idegen irányzat a tanításban,
azt
egy körűlményhől
merem állitani s ez az, hogy a tanítók
zöme más
nyelven, mint magyarul, nem értett, vagy ha értett is, az annyira
csekély értés volt, hogy az idegen szellem reá hatást nem gyakorolhatott.
Tehát legmegbizhatóbb még az a meghatározás, hogy az 18701890. év közötti idő minden irányzat nélküli volt, de legalább egyesekben megvolt a nemzeti iránynak tudata és vágya, mert p. o. a
"M a
"Kalauz" 1891. évfolyama egyik cikkében azt olvasom, hogy:ZYXWVUTSRQPONM
már

m a g ya r
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b e s zé tke tü n k.
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cc
Feltehető, hogy a t e r e m t é s nem egy pillanatnak,
hanem évek hosszú
során át kifejtett müködésnek
az eredménye. Ennek a munkának
egyik gyümölcse volt a Scheret István-féle litografált "A Be és olvasókönyv," mely 1887-ben jelent meg. S ugyancsak ennek a törekvésnek
jele az 1892---5. évek alatt megirt s megjelent Scherer-Berinza-féle
"A siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatása " cimű tankönyv.
Ezek úttörő tapogatódzások
voltak, amelyeknek idővel kellett
volna jobban kifejlődniöle s a gyakorlat iskoláján jobban megjavulniok. Hivatva voltak egy irányt megteremteni, mely a magyar siketnéma oktatásnak ingadozásait s kapkodásait megszűntetve, a tanítást
egyöntetű mederbe tereljék.
De ezt a célt nem érhettek el. Bár a hazai intézetek egy ideig
használtak
is ezen, még csak kéziratként megszerkesztett
könyveket,
de azoknak javítására
nem került sor.
Az egy irány felé induló fejlődés megzavartátott
s minden intézet magára hagyatva, újra beállott egy bizonyos fokú zavar s nemcsak az általános elv, hanem a kivitel tekintetében is olyan eltérések
mutatkoztak, melyek az oktatás céljának elérését nem mozdithatták
elő. Hogy a nemzeti irány nem erősödbetett meg, ez csak természetes; hogy az újonnan képzett tanítók, bár egy bizonyos irányú képzést nyertek, amint a különbözö intézeteknél müködésüket megkezdettek, ettől az iránytól eltérittettek, ez ismét, a körülrnényeket tekintve,
természetesnek
látszik, mert nem volt" semmi útmutatásuk,
amely
őket a g y a k o r l a t i m ú k ö d é s t e r é n vezethette volna. Sőt amikor azt
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tapasztalták, hogy azt, amit ők igaznak és jónak tanultak, alkalmazásuk
helyén nemcsak hogy nem érvényesithetik, hanem annak talán majdnem az ellenkezőjét kell, hogy cselekedjék, összezavarodtak
és megingott a hitük.
Volt alkalmam ebben az időben néhány intézet tanitási eljárását
megfigyelni, de nem volt alkalmam azt tapasztalni, hogy még egy és
ugyanazon intézetben is egyöntetü eljárást követtek volna, hogy egy
és ugyanazon intézet a nyelvtanulásnak csak anyagában is fokozatos
fejlődés felé vezettetett volna, az alakról nem is szólván.
Ennek az eredménye
siketnérnánk.
Nagy lépés történt

a

mi

a "Tanterv"

nem

beszélő

megalkotásával

s

nem

fogalmazó

a jobb felé.

De ez a "Tanterv," mely elég részletességgel terjeszkedik ki a
nyelvoktatás
minden részletére,
ezideig csak elmélet, de legalább
mégis irányt adó elmélet.
S most már, hogy. röviden végigfutott am 100 év történetén,
azt kellene bebizonyitanom, hogy volt-e azalatt magyar irányú tanitás,
nemzeti irány ú nevelés? S őszintén megvallva, nem merek határozott
választ adni. Ha csak egyesek ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tö r e kvé s e it
tekintem, akkor egészen
nyugodtan mondanám
ki az i g a z a t , de nekem általánosságban,
az
összes intézetekről kell nyilatkoznom s igy határozottan. nem merem
sem az igent, sem a nemet kimondani. Inkább azt: a nézetemet kell
újból is hangoztatnom,
hogy az intézetek nem követtek semmiféle
irányt, hanem a 70-es évek ingadozásai,
amelyek akkor még csak
a váci intézetnél voltak észlelhetők, az intézetek számának szaporodásával átszármaztak a többi intézetekre is s még m a i s megvannak.
Nem utánoztuk mi sohasem a németeket. Sajnos! Mert, ha utánoztuk
volna, akkor növendékeink tudnának beszélni s tudnának fogalmazni.
Az volt a bajunk, hogy nem utánoztunk senkit, hanem csak mindig
közülünk, hanem
magunkat másoltuk, nem egyeseket, nem kiválóbbakat
mindnyájan mindnyájunkat, összes hibáinkkal' s jó tulajdonságainkkal.
De keseregni meddő dolog.
Tanitási módunk az utolsó 20 év alatt alig fejlődött valamit.
A XX. század eleje épen csak hogy a tanterv et szülte meg, de nem
szülte meg egyúttal az egyöntetű tanitást, különösen pedig nem szülte
meg a nemzeti irányt, amellyel pedig néha-néha szeretünk eldicsekedni.
Ma is csak Németország felé tekintget a tanítók egy része, ma is oda
akár nincs, de azért ma sem
zarándokol, akár van reá szükség,
vagyunk a tanitás terén elörébb, mirrt voltunk 10 évvel ezelőtt. Kikerült siketnémáinh az életben ma sem tudnak sem jobban beszélni,
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sem helyesebben irni, mint tudtak
lóbb képességűt leszámitva, bizony
Még mindig van időnk, hogy
szerzéséveI beszélő és nyelvet értő
lyan kell hozzáfognunk.
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ezelőtt s néhány jelesebb és kivánagyon hiányos ismeretekkel birnak.
a tanitás belső eszközeinek megsiketnémákat neveljünk, de komo-

(Folyt. köv.)ZYXWVUTSR

K é p z ő n k r e f o r m j aról.

Széles e világon nincs még olyan képző, intézet, amely oly kevés
idő alatt annyira képesitené az embert, mint a mi képzőnk. Ime, 1 0 hónap
míivészetével kellene alaposan
alatta
siketnémák beszédretanításának
megismerkednünk, továbbá a vakok, hülyék neveléséveI, tanítasaval.
sőt ennyi idő alatt azt is meg kellene tanulnunk, hogy a különféle
hibás beszédűeket
hibáikról miként szoktassuk le. Tehát 1 0 hónap
alatt négyféle ügyefogyott ember tanitásában,
nevelésében
kellene
mesternek lennünk és ha a képzőn. mind a négy szakot egyenlő terjedelemben adhatnak elő, a képző legfontosabb
ágaból --ZYXWVUTSRQPONMLKJI
a s ike tu é m á l:
ta n itá s á b ó l
épen semmit sem tudnánk. Szerencse, hogya
képző egyesitői, a 4 évvel ezelőtt végbement
egyesités után is legfontosabbnak a siketnémák
tanitását tartották, a vakok, hülyék tárgyait
(?} Negyedik esztendeje, hogy
pedig csak melléktárgyalmak tekintették.
képzőnkhöz a vakok és hülyék tanítására
való képzést kapcsoltak és
ime, már is érzi mindenki, hogy a képző akkori reformálása nem vált
be, hogy azon tehát újból változtatni kellene.
E gyakori változtatáson egyáltalában 'nem szabad csodálkoznunk,
mivel képzőnk még nem kiforrt intézmény s igy természetes, - sőt
ezt felsőbb hatóságunktól
köszönettel kell fogadnunk, - .hogy nmélt.
miniszteriumunk,
szaktanácsunk,
mimagunk többször a képző /újjáadni,
szervezésére gondolunk, olyan szervezetet óhajtván képzönknek
amely minél képzettebb férfiakat küldhessen ki magából.. Épen azért
azok, akik akkor is javunkat célozván, a képzőnek mai alakját adták
meg, nem volnának következetlenek
önmagukhoz.
ha a képzőt belátván, hogy az mai szervezetében nem felel meg teljesen - újjáalkotnak.
Ha kell, reformáljuk,
illetőleg reformálják e képzőt azok, akik
erre hivatvák, nekem pedig legyen szabad .a reformálásról nézeteirriet
az alábbiakban kifejtenem. Tudom, sokan vannak, akik e kérdésről
másként gondolkoznak, azoktól is kérem .azonban, hogy meggyőződésböl irt érveimet sziveskedjenek meghallgatni.
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Munkámban
a következő kérdésekre kivánok
1. Hol legyen a képző?
2. Milyen szakokra képesitse hallgatóit?
3. Hány évfolyamú legyen?
4. Mily tárgyakat adjanak itt elő?

felelni:

*
Úgy látom, sok kartársunk kivánsága az, hogy a képzőt
Budapestre kell áthelyezni és az egyetemhez kapcsolni,
Kimondom, hogy aki ezt kivánja, nem gondolkozik tárgyilagosan,
az egyetemhez
mivel egyiknek-másiknak
azon óhaja, hogy képzónket
hogy a középiskolai tanárok előnyeit minden
kapcsolják a végből,
tekintetben mi is élvezzük, nem teljesedik be, legfeljebb képzőnknek
Budapestre való áthelyezését fogjuk elérni.
Hol legyen tehát a képző?
Bár jól tudom, hogy az, vajjon a képző Vácon maradjon-e,
vagy Budapestre kerüljön, nem tőlünk függ, hanem - minthogy egyszerü képzőröl
van szó, amelynek autonomiája nincsen - a nmélt.
miniszterium
Vácon hagyja meg, vagy Budapestre
helyezi át a
szerint, amint a valódi, vagy vélt szükség kivánja ; mégis, amikor mi
arról szólunk, hogya szükséges gyógypaedagogiai ismeretek, legfőképpen asiketnémák
tanitása melyik helyen tanulmányozható legsikeresebben, akkor elsősorban hazánk legfejlettebb gyógypaedagogiai intézetére kell tekintettel lennünk. Ez pedig a váci intézet. Egy ok van
már, amiért a képzöt Vácori kell meghagyni és továbbfejleszteni.
Nagyon fontos dolog az is, hogy a képző intézettel és ne iskolával legyen kapcsolatban.
A növendékek fölötti felügyelet - a hallgatóra nézve bál' kellemetlen lehet - nem fölösleges. Kivánatos, hogy
a jelöltek hallgató korukban minél többet foglalkozzanak a növendékekkel; ismerjék meg a kicsiny siketnéma lebilincselt lelkét, ismerjék
meg önmaguktói is a mesterek munkáját,
amellyel a bilincseket lassanlassan lefejtegetik a végből, hogy szabadon megnyilatkoztassák a siketnéma gondolatát, érzését.
Ez okból is Vácon kell a képzőt meghagyni, mert Budapesten
vagy a vakok, vagy a hülyék intézetéhez
kellene. kapcsolni, már
pedig - talán nem sértem meg sem a vakok, sem a hülyék intézeteinél alkalmazott kollegáimat - tanításuknak
bár mindegyike nemes
és szép is, de egyik sem oly fontos ága a gyógypaedagogiának, mint
a siketnémák oktatása,' mivel vakot tanitani a néptanítónak
is egyszerü mesterség, hülyeket tanitani úgyszólván hiábavaló munka s a
kisegitő iskolába minden jóravaló néptanitó alkalmas. Ha a budapesti
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siketnéma-iskolához kapcsolnak a képzőt, - mivel sem a növendékek,
sem a hallgatók nem bentlakók, utóbbiak a növendékekkel alig
érintkeznének.
Továbbá a váci intézet gazdag felszerelése, hatalmas volta, könyvtára mind azt kivánják, hogy a képzőt jelenlegi helyén hagyják _meg.
A váci intézetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 0 éves mult ja, amely idő alatt
Simon Antal,
Schwarzer, Fekete éltek s munkálkodtak
a siketnémák
érdekében,
bizonyos ihlettséggel szól a tanulnivágyó
új kartárshoz, e régi
ház néma történelem, amelynek minden köve, minden fája régi mult. ról, lassú fejlődésről regél az új közkatonának.
A képzőnek Vácon kell maradnia: Vác kis város, olcsóbb, a
hallgatók bentlaknak s ellenőrzésük könnyebb, mig Budapest nagy
város, drágább s a hallgatók ellenőrzése nehézségekkel jár.
Az idők jeléből látom, hogy a váci intézet legszebb diszét, a
képzőt elveszti. Tudom, a kartárs ak egy része örömmel 'fogadja e tervet, mert azt hiszik, hogy - szókat írván mondatok helyett - Budapest,
és
egyetem, professzorság, nagy fizetés, titulus, vitulus, tudomány
dicsőség ölünkbe hull egyszerre.
Dehogy lesz igy, dehogy!
Az irányadó köröket, a nmélt. miniszteriumot a képző esetleges
áthelyezésénél - gondolom - egyszerűen az az elv vezérli, hogy a
hallgatók számára könnyen hozzáférhetővé
tegye valamennyi fajta
gyógypaedagogiai intézetet. E célt pedig a képzőnek Budapestre való
áthelyezésévei óhajtják elérni. Szerintem, ha a képző csakugyan Budapestre kerülne, veszélyeztetve lenne azon jelenlegi helyes alapja, hogy
aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k é p z ő a mindenesetre
legfontosabb ágán, a s i k e t n é m á k t a n i t á s á n
n yu g o d jé k.

A képző áthelyezését egyik-másik kartársam talán azon érvvel
fogja óhajtani, hogy egy vagy több tárgy előadására Vácori nincs megfelelő előadó. Ez már érv s érvek előtt meg szoktunk hajolni, ha fontosabb ellenérvünk nincsen. Magam is beismerem, hogy pl. a bonctan,
talán egy-két másik tárgy tanitása is Vácon nehézségekbe ütközik. De
vajjon akkor, amikor az állam a legutolsó tanitóképzöröl
is kellően
gondoskodik,
megrakván mindeniket
a szükséges tanárokkal,
nem
volna-e természetes az, ha hazánk egyetlen gyógypaedagogiai tanárképzőjen
a mostani előadó-tanárok mellett ~gy vagy több budapesti
tanár adná elő tárgyát olyképen, hogy a szükséges időben az illető
tanár Budapestről Vácra utaznék ?
A képzőnek tehát Vácon kell maradnia.
A képző helye, a tervbe vett vag1 veendő reformálás keretén
nem szabad egyéni
belől, oly fontos kérdés, hogy annak megoldásanál
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ambiciónak. szempontoknak érvényesülniök; ilyenkor csakis azt szabad
figyelembe vennünk, amit oktatásunk ügyének fejlődhetése és fejlődese
egyszerü áthelyezésével
megkiván.
Épen azért, mivel képzőnknek
ügyünknek kárát látom, azt pedig, hogy az egyetemre jussunk, nem
hiszem (erre azonban nincs is szükség), hangoztatom, hogy a képző
helyét ne bolygassuk.

*
A képző reformálás ának második fontos kérdése: megmaradjon-e
mostani szervezetében, ha nem, mily változtatások teendők, hogy cél-·
jának megfeleljen?
a képzőn elő.
Én azt hiszem, hogy a hülyék és vakok tanítását
adni oly célból, hogy a vakok és hülyék számára
tanerőket neveljen.
fölösleges. Az élet megmutatta, hogy értelmes néptanitóknak
egy nyári
tanfolyamon előadva a gyengetehetségűek oktatását, nevelését, az tökéletesen elegendő volt; az oly tanitó pedig, aki vakok oktatását, nevelését nem két, hanem egy hónapig szorgalmasan tanulja, e tudományból többet tud, mint a képzőt végezettek. Ha pedig tanárai nk annai[
idején a vakok tanítására is kópesitettek,
jelentvén,
hogy vakokat
tanítani sikeresen tudunk, bizonyára még sikeresebben fog ott tanítani
az, aki többet tud, mint mi.
Amig azonban a vakok és hülyék oktatásának ismeretét szivesen
elengedem, addig fölötte szükségesnek tartom, hogya képzőn a hibásA siketnébeszédűek oktatásának módját minél alaposabban tariitsák.
. mák és hibásbeszédűek
tanítása
-- mindkét tanítás beszédtanitás,
beszédjavitás lévén -- egymást támogatja, kiégésziti.
Én tehát a képzőt úgy tartom reformálandónak,
hogy egyrészt
- meg kell azt .szabaditani a vakok és hülyék oda nem tartozó 'tanitásának elöadásától,
másrészt azonban nyujtson a képző a fentemlitett
ismeretekből sokkal többet, mint amennyit ma a jelölteknek előadnak.
A képző mai szervezetével,
amidőn két, voltaképen
egy év
alatt úgyszólván "universalis tudós" -t akar nevelni, azt a, látszatot
előadva e képző
kelti, hogy e képzőre szükség nincs, mivel külön-külön
minden ágát, 1-· -2 hónapos tanfolyamok azt teljesen pótolhatnák.
Pedig e képzőre szükség van, nagy szükség! Mert vajjon ki tagadhatná
azt, hogyasiketnémák
legjobb mesterei is, akik ismereteiket
-'a· gyakorlatbél, és a- szekirodalomból vegyaránt
már évekerr-át-gyüjtik,
a tanitás nehézségeit csak nehezen, sőt néha-néha egyáltalában nem
tudják leküzdeni?
A kezdő ember pedig gyakran megakad, kisérletezik. Amig tehát a vakok tanításának .•.k ülönlegessége csak annyi, hogy
nem mondjuk: "Nézd meg, fiam," hanem: "Tapogasd meg, fiam," a
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hülyék tanitásánál pedig, hogy: "Fiam, a mult héten aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
l ó r ó l tanítottam,
e héten a l ó r ó l tanitok, a jövő héten pedig aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
l ó r ó l fogok tanitani";
addig asiketnémák
és hibásbeszédűek
tanításánal
- főképen pedig a
siketnémákénál - határozott tudásra, speciális ismeretre, gazdag tapasztalatra van szükségünk, hogy csak néminemű eredményre is rámutathassunk.
Az ilyen értelemben vett képzőt tehát a nyári tanfolyamok egyáltalában nem pótolhatnák,
sőt - és ezt is a tapasztalat és az idősebb kartasak őszinte beismerése igazolja -- a képző ma -nyujtotta
ismerete is kevés.
Ha a siketnémákat valóban az életnek akarjuk visszaadni, akkor
mindenekelőtt nekünk kell annyi ismeretre szert tenni, amennyivel e
nehéz feladatot megoldani képesek vagyunk. A vakot látóvá, a hülyét
épeszűvé,:
tanár vagy tanitó tenni soha nem fogja, a siketnémát besz élővé azonban belátható időkön belül csakis a siketnémák tanára
teszi és fogja tenni. Épen azért ezek alapos képzése föltétlenül
szükséges.
Váljunk tehát el! Különben is lapozgatván
a "Szemle" legutóbbi
számában megjelent szaktanácsi jelentést, arról győződtem meg, hogy
a szaktanács az egyesitett képzőnek csak néhány évi fennállása óta
máris meggyőződött arról, hogy egy és ugyanazon ember legfeljebb
egy szakban lehet kiváló, ha pedig azt akarjuk, hogy sokféléhez értsen,
ezermester válik belőle, aki ugyan ezerfelé mesterkedik, de mindent
c s a k elmesterkedik.
.--Maradjon meg tehát a képző azok számára, akik a beszédet
hivatvak tanitani.

*
Képzőnk kéf évfolyamú, a jelöltek azonban a' második évben
osztályvezetéssei bizatnak meg, "tekintettel a tanerő-szükségletre."
Én
pedig a dolgot úgy látom, hogy ha a hallgatot a második évben tétlenségre nem akarjuk kárhoztatni, osztályvezetőül ki k e l l őt küldeni,
mivel a képző a második év anyagáról egyáltalában nem gondoskodik.
Mindazáltal képzőnk mai szervezetében is sok becses ismeretet nyujt,
hogy hallgatóinak és az előadóknak nemcsak buzgalma, de -szakismerete
is határozott tiszteletet parancsol. Merem mondani, hogy e képzőt az
eddig elért magaslatára nem az állam anyagi áldozata, hanem az előadók lelkesedése emelte. Épen azért vezérelje az irányadó köröket a
jövőben is az az elv, h.ogy az előadók - amennyire lehet - húsunkból való hús, vérünkből való vér legyenek, mert van és lesz közöttünk
mindig tanulni vágyó, lelkes ember, aki tudományából szivesen juttat
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az ifjúságnak is. Ne kivánkozzunk
tehát az egyetemre, amelynek kapui
ez idő szerint még különben is zárvák előttünk, - ahol mondjuk a magyar nyelvet csakugyan részletesebben ismérhetnők meg, de nem
azt, hogy e nyelvet miként építsük fel a siketnéma lelkében, ahol a
lélektanból mindenféle
világot mozgató theóriákat
tanulnánk,
de nem
tudnók azt, hogy milyen a mi némánk gondolkozásvilága, milyen az
ő_szive.
Én hiszem, hogy ha képzőnket most helyesen reformálják, jövő
fejlődése elé pedig akadály nem gördül, leszen idő, amikor az ott
nem lesz kisebb értékű.
elhangzó tudomány a főiskolák tudományánal
- Toldjak meg képzónket
egy évvel olyformán, hogy az első két
éveiméleti képzést nyujtson, a harmadik pedig legyen a gyakorlati
ismeretszerzés éve.

*
Mit tanitson a képző?
Jól tudom, e kérdésre első sorban az előadók vannak hivatva
felelni. Mindamellett én is érzem, mit nem tudok, vagyis rnit kellene
még tudnom.
Miendenekelőtt bevallom, hogyabonctanból
igen keveset tudok.
Hiába, egy év csak egy év, ennyi idő alatt pedig e tárgyból többet
előadni nem lehet. Az anyag igy is sok. Kevés bonc- és élettani
ismereteink
gyakorlati érvényesítésére
pedig idő már nem jutott.
azonHallottuk ugyan, hogy gégénkben öt porc van, működésüket
ban sohasem láttam; tudjuk azt, hogy az orrban nöhet, valami vegetáció,
de hogy az ad. veg. milyen befolyással van az illető testi vagy
lelki fejlődésére, hogy az ilyen bajban szenvedőnél mit tegyünk a
tanítás eredménye érdekében, ismeretlen előttem. Észreveszem, hogy
a siketnémák egyike-másika a levegővel helytelenül gazdálkodik,ennek
leküzdésére azonban összes szerem annyi, hogy oda tartom kezét a
szám elé. Hallom, hogyasiketnéma
hangja tompa, gyakran nagyon
tompa, úgy hogy szebb is lehetne, de tompaságát
leküzdeni nem
működésének
beható ismertetése
velmatudom, mert a beszédezervék
radt. Hallottam valamit clausáról, appertáról,
de megismerni e bajokat
s az ellenök való kűzdést
nem tanultam meg. A .félsiket
hallását
célirányosan fejleszteni, vagy megrögziteni nem tudom, a fül müködéséről
volt tanárom
csak általános
ismereteket
nyujthatott.
Futni,
futni, képzőnkön
ez kell, hogy jelszó legyen. Az idegek működéséről
a
keveset hallottunk, az agyról még kevesebbet. A kovács pőrölyével,
szahó tűjével inas korában megtanul bánni, mi, a testnek azon részét,
amellyel egész életünkön át hivatva vagyunk foglalkozni, alig ismerjük.
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Sokkal több bonc- és élettani (elméleti és gyakorlati) ismeretre
van tehát szükségünk.
Egyelőre a bonc- és élett ant az orvosi tudományból kell átvennünk. Értem, hogy e tudománnyal a fenti. kérdések valamennyiét nem
fogjuk megfejteni tudni, mivel az orvos, - aki ezidő szerint úgyszólván kizárólag tekint mélyebben ez ismeretekbe ily kérdéssel pl.
hogyasiketnémának
miért nem sikerült a természetes hangját megtalálnunk,
egyáltalában
nem foglalkozik. Az is bizonyos azonban,
hogy több tudással a baj okát inkább fel fogjuk ismerni és amely
-=- bennünket érdeklő - kérdésekre az orvosi tudomány nem tud
megfelelni ma, azok egyikére-másikára a gyógypedagogia fog választ
adni a jövőben.
- Nem kevésbbé szükséges, hogy a hallgatók az ép elme rnüködésével ismerkedjenek meg behatóan. Ismerniök kell a normális ernber
lelkének megnyilatkozását
a végből, hogy széleskörü általános lélektani ismereteik biztos alapul szolgáljanak a nem egészséges elme
működésének
megértéséhez.
Feladatunk: siketnémákat tanitani. A siketnéma ismerete, gondolkozása, itélete, érzelme - még ha egyébként normális elméjű is különbözik az öt érzékű normális ember hasonló lelki müködésétől,
már ezért is, de még inkább azon okból, mivel a siketnémák jelentékeny szazalékánál
a középponti idegrendszer - a hallást leszámítva -sem végzi kifogástalanul szükséges működéseit: kell, hogy a psychiatriával és ennek gyakorlati felhasználásával
alaposan megismerkedjünk. A dadogók és ' hebegők tanitásához a lélektani és psychiatriai
ismeretek elengedhetetlenül szükségesek.
Fontos, hogy a jelöltek a ll. évfolyamban gyakorlati tanitásokat
tartsanak, mivel most a kovács inas szerepére vannak kárhoztatva.
minden héten tartassanak, amelyeken a képző igazgatója
Ily tanítások
vagy egy-egy előadója is (mint figyelő) vegyen részt. A tanitás után
annak megbirálása következzék.
A phonetikára vonatkozólag pedig megjegyzem, hogy Balassa
"Phonetiká"-ja ~ úttörő lévén phonetikának jó, a siketnémakra
azonban nincsen tekintettél, épen azért nem gyakorlati. Ilyen gyakorlati munka megírása a legnagyobb szükséget képezi.
V égül a gyakorlati évről irok még néhány szót. Ez év szintén
nem fölösleges, mivel a hallgató egyrészt ismétli a képzőn
tanult
tárgyakat, másrészt pedig a jóravaló kartásaktól
a tanitásra vonatkozó
sok jó tanácsot kaphat. A jó tanácsot pedig még az elbizakodottabb
is szivesebben fogadja el most, mert még tanuló lévén, mint későbben,
is okleveles embernek érzi magát.
amidőn e szakban
ö

M L EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR
3. sz.

SZE

48

Ime munkámban
a következőket bátorkodom ajánlani:
1. A képző maradjon Vácon.
2. A képző 3 évfolyamú
(2 elméleti, 1 gyakorlati év) legyen.
3. A képző siketnémák és hibás-beszédűek tanitására képesitsen.
4. a) Új tárgyakként előadandók: tüzetes bonc- és élettan, lélektan, psychiatria, gyakorlati phonetika ; b) a hallgatók tartsanak próbatanításokat.

*
Valaki az előadottak ellen azt hozhatná fel, hogy ilyen képzöt
sem lehet Vácori meghagyni, mivel Vác kicsiny város, dadogó (hibás
beszédű)
sincs mindig elegendő számban. Méltóztassék megengedni,
én azonban azt hiszem, hogy a váci intézet nagyon könnyen élelmezhet, elláthat néhány dadogó gyermeket is. Különben is a dadogóknak
legalább kezelésük
első idejében ~ előnyösebb az internatus,
ahol szeretettel bánnak vele, gúnynak sincs kitéve, mint 'a künnlakó
mesterek is. intézetet
rendeznek be a dadogók
dadogó. A külföldi
számára.
A képzőt én az előadottak
szerint tartom reformaltnak.
Debrecen.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS c h o l t z

M is s
egy
-

Felolvastatott

S u lliv a n ;

s ik e tn é r n a -v a k

Kolozsvárt,

L a jo s;

le á n y

tanitója.")

a "Dávid Ferenc Egyesület"
1904. február 7-én. -

felolvasó gyülésén,

Van tudomásunk az evangeliumokból arról, hogy Jézus a vakok
látását visszaadta; azt is megirta Máté evangeliuma, hogy Jézus a
tanítványokra
a magáéhoz hasonló erőt ruházott,
mellyel gyógyithattak s az akkori fölfogás szerint csodákat is művelhettek.
De arról
még csak nem is jósolnak sem a próféták, sem az evangeliumok, ami
a XIX. században megtörtént, hogy két leány, akik teljesen elveszitették volt látásukat, hallásukat és beszédjöket, megtanulnak mindent,
emberek tudnak.
Mindkét leány a rohamosan haladó
amit épérzékü
Észak-Amerika
szülöttje volt, az egyik Bridgeman Laura, a másik
Keller Helén. Bridgeman L.1829. december 21-én született és dr. Howe*) E becses szaklap olvasói sziveskedjenek
szemelőtt tartani, hogy ez a felolvasás olyan közönséghez volt intézve. amel a vakokkal való foglalkozásról egészen
tájékozatlan volt.
B. Gy.

"
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köszönhette,

hogy

tudós

és

nagyhitű

kozni

Bridgeman

ki, hogy

a vakok
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megszabadult

férfiú,

humanus

Laurával

8 éves

és siketek
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legalább

a

érzéstől

lelki vakságtól.

indittatva

koráhan.

Abból

is ugyanolyan

Ez a

kezdett

foglal-

a föltevésből

indult

lelki tehetségekkel

vannak

ellátva, amilyennel
az épérzékűek.
Domború nyomású betűkről a tapintás segitségével
kezdette
tanitani.
A szavakat
kéznél
levő tárgyakkal
azonosította,
épen úgy, mint ahogy az épérzéküekkel
bánunk
el a
szemléltetésnél.

Meggyőződött,

lehet tanítani
a beszédet.
mielőtt beszélni
megtanul.
módot

kisérelte

tudományos
minden

meg

kutatás

kisérletet

a

hogy

ezen

siketnéma-vak

aprólékos

Keller

gondosan

Helén

a vakok

följegyzett.

tanitója,

bostoni

gyászos birodalmában
átszenvedte
minden

a siket-vaknak

leánynál.

pontosságával

tudománynak
is, tanitványával
pedig
szerzett és nagy dolgokat mivelt.
volt,

az úton

meg

Olyannak tekintette,
amilyen a kis gyermek,
már alkalmazott
tanitási
A siketnémáknal

Miss

el.

Rendkivüli

elérte,

tehát

is

gyermeki
ésszel, de annál
fájdalmát
a világosság nélküli

gondviselő
Isten könyörült,
erővel folytatta tanulását.

ő visszanyerte

a

tett

a

sok ismeretet
több

járt

a

lépést,

szolgálatot

maga

tanult,

szaktudós,
Minden

hogy nagyon

Sullivan,

intézetében

Mint

járt

évig

vak

sötétség

sűrű

érzékenyebb
szivvel
élésnek. De rajta a

látását

s ekkor

már

teljes

Amikor Miss Sullivan újból látni kezdett,
éppen
akkor veszett
el látása és hallása is örökre, visszahozhatlanul
egy drága kis leány-:
nak, Keller Helénnek, Észak-Amerika
déli részében
Tuscumbiáhan.
A
gondviselés
amikor
ség

a kis

leányt

éppen

ő már
Minthogy

pályát végzett,
csodálatraméltó

meglepő

érdeklődéssei

épen

bemutatni
ezt a nagy mestert,
hajdan Jézus és a tanitványai
hallást

s a némának
Keller

Helént

hasonlitották.
hóditotta

olyannyira,
lelki szemei

olvasta,*

beszélő

ajakat

varázsolt.

század

legnagyobb

ő

Miss

nyitotta

ő nyitotta

1887-ben,

időszerűnek

meg

hőséhez,

Sullivan

is

lelki

szemét,

föl

a

1886-ban

Keller

* A Vasárnapi

Helén

akkor,

látom

ajakát,

ő vezette

végezte
atyja

a bostoni
az

Ujság közli regénytárában.

intézet

Napoleonhoz

megérdemli,
ő
he

hogy még ez a mi szerencsétlen
országunk
előtt, sőt megismerte
rokonszenvét.

Miss Sullivan
folyamodott

most

bizta

21 éves nagy leány volt.
életrajzát
a magyar közön-

a XIX-ik

Helént,

íróvá,

ő kezére

aki ugyanazt
mivelte
és miveli, amit
miveltek : a vaknak
látást,
asiketnek

Ezt a dicsőséget

meg

boldoggá,

az

okos, érett,
tanítványa

Perkins

mert

tette

emberré,

a nagyvilágba,
is

megjelent

intézetet.

igazgatójához,

Ekkor
leánya

ő
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mellé tanitóért. Az igazgató Miss Sullivant ajánlotta, mert a "legkitűnőbb tehetségű leánynak tartotta." Miss Sullivan elfogadta a meghivást, de csak egy félév mulva ment el. Ez alatt készült a nagy föladatra. Útját megegyengette volt Bridgman Laura és mestere dr. Howe,
de mégis mirident ő kellett, hogy kitaláljon
s megteremtsen
egyedül
segitség nélkül. Egyik messze délen levő (Tennasee) államba kellett
mennie s majdnem három évet teljesen
ott· töltött kis tanitványa
mellett.
Midőn az első találkozás váratlan jelenetét olvassuk, szemünk
könnyel telik meg a szegény kis siketnéma-vak leányért, de érdeklődésünk és rokonszenvünk a tanitót kiséri, aki csaknem lehetetlen szerepre vállalkozott.
Hogy mit mivelt, mig megszerettette magát a kis vad gyermekkel,
azt Miss Keller önéletrajzából láttuk egy pár vonásban.
Első és rendkivül nehéz föladata az volt, hogy megszeliditse és
emberies tettekre szoktassa ezt az igazán neveletlen kis leányt, aki
inkább hasonlitott a vadmacskahoz. mint egy hét éves okos kis leányhoz:
Nern volt neki semmi nevelése, semmi emberi es szokása, úgy evett,
ivott, sikoltozott, úgy futkosott mint egy elvadult kis macska. Ha
hozzányúltak, karm olt, ha ennie adtak, egyszerre mind a két kezével
belemarkolt a tál közepébe, Az evőeszközt nem ismerte, a szófogadás ránézve semmi alakjában nem létezett. Hogyan is tanitson egy
anya olyan gyermeket, aki se nem látja, se nem hallja, amit mondanak, de még azt sem tudja megmondani, ami neki legszükségesebb.
Az ilyen gyermek szülője legfeljebb könnyezni, bánkódni tud.
Miss Sullivan két első heti rnunkája rendkivüli és minden órában idegrázó volt. Meg kellett törni a vadmacskát s föl kellett ébreszteni
a szelid gyermeket. Helén nagyon erős volt. Miss Sullivan csak egy hajszállal erősebb, pedig nagyon sokszor került dulakodásra a fegyelmezés,
mert a kis leány nem akart engedelmeskedni, éppen mint a kis csikó,
midön először tesznek feket a fejére. És ezt Miss Sullivan, a lehető
legszelidebb lelkű leány kellett, hqgy müvelje, aki kis tanitványát úgy
szerette, mint önmagát s aki azt tűzte életfeladatául,
hogy ebből a
gyermekből embert formál.
A kis Helén kezdett szelidülni. Tanitója, Miss Sullivan, a 3-ik
hétben elragadtatással irja: ma reggel kimondhatatlan öröm ért. Egy
csoda történt. Kis tanitványom lelkében megvillant az értelem első
fénysugara és ime, minden megváltozott !
A két héttel ezelőtt még vad teremtés, szelid gyermekké lett!
Itt ül mellettern, mig e sorokat irom, arca komoly és szelid; piros
gyapjú fonálból szorgalmasan horgolláncszemeket.
A héten tanulta
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meg s nagyon büszke rá. Mikor akkora volt, hogy a szobát keresztül
érte volna, összefogta s nagyon boldogan ugrándozott vele s édesdeden arcához nyomta, cirógatta. Most már engedi, hogy megcsókoljam
s amikor különös jó hangulatban van, ölembe ül egypár percre, de a
kedveskedésemet még sohasem viszonozza. De hát az első, a döntő lépés
megvolt, a kis vadone megtanulta. az első leckét az engedelmességből
s igáját könnyen viseli. Most már tőlem függ, hogy a gyermek lelkében ébredező szép tehetséget jól és jó irányba tereljem.
Hogy Miss Sullivan eljárását helyesen birálhassuk meg, tudnunk
kell, hogy a szülőktől föltétlen és teljes függetlenséget követelt s miután
ezt a szülői háznál nem érvényesithette, külön házba költözködött a
szülök beleegyezésével.
Mihelyt létrejött a barátság a tanitó és tanitvány között, az okos
Miss Sullivan részesitette tanítvanvat minden olyan mulatságban, amiben rendes gyermeknek öröme telik. Tanitványával és kis néger játszótársaival bejárták a kertet, istállókat; bajlódtak a majorsággal, keresték
a füben a pulyka- és gyöngytyúktojást. Helén nagyon jól találta magát
a társaságban is, szeretett látogatóba járni, habár valószinüleg azért,
mivel ott sokat ehetett.
Az anya szerette volna kimélni a tanítónőt
s ajánlotta, hogy
fogad a gyermek mellé egy dadát, de Miss Sullivan nem egyezett bele.
Szivesen megtett tanitványáért
mindent, mivel igy alkalmilag nagyon
könnyen és biztosan tudta tanítani új dolgokra. Négy hét alatt rávitte
hogy ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 1 1 Í n d e 1 1 ,d o l o g n a k
va n
n e ve .
a gyermeket arra a nagy fölfedezésre,
Ekkor már oly boldog volt a gyermek, oly mohósággal tanult, hogy
tanitóját
csaknem minden új szóért megcsókolta.
Az első hónap eredménye arra inditotta Miss Sullivant, hogy a
gyermeknek nem tartott rendszeres leckéket, hanem úgy bánt vele,
mint két éves gyermekkel szokás. Igy gondolkozott: lássuk, hogy tanul
beszélni a két éves gyermek!? U t á n z á s s a l ,
volt a felelet. A gyermeknek megvan a képessége a tanulásra s. kezd is tanulni önmagától, ha
arra kellő ösztönt kap. Látja, mint, és hogy tesznek az emberek, ő is
kezdi utánozni. Hallja, hogy beszélnek, ő is kezd beszélni. De mielőtt
beszélni kezdene, jóval azelőtt kezdi érteni, amit neki mondanak.
Miss Sullivan elhatározta, hogy éppen úgy fog beszélni Helén kezére,
ahogy beszélni szoktunk a gyermekek fülébe. Azt is elhatározta, hogy
egész mondatokban fog beszélni.
Nemcsak siketek vagy némák tanítóinak,
hanem általában a gyermeknevelőknek jó lesz figyelembe venni Miss Sullivannak következő
szavait: ,;ElőUem minden nevelési 'rendszer kezdi elvesziteni értékét. "
Nekem úgy tetszik, hogy akik e rendszereket készitik, minden gyerme-
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tanitani
többet

gondolkozni,

és jobban

pedig

is tud

a

gondol-

kozni, Meg kell engedni neki, hogy mozogj on, hadd érints en meg mindent, hadd tépelődjók
magában,
hadd épitsen s hadd rontson ő magának. Bizzunk a gyermekben
kelni a maga idejében.
Miss

Sullivan
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s higyjük
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ir Miss Sullivan:
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Hogy a tanulás
kedves és érdekes
legyen,' Miss Sullivan a kis
Helénnel
a kertben rendesen
egy-egy jó helyet keresett,
pl. 'fölmászott
egy nagy fára,

ott letelepedtek

s Helén keresni kezdette,
egy ismert szóra bukkant.

az ágak közé,

az olvasókönyvet

elővették

melyik szót ismeri már. Volt öröm, mikor egy~
Csupa játékból
egy halom új szót tanult meg.
(Folyt.

köv.)

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D r. B oross
G yörgy.

E g y e s ü le ti é le t.

A Siketnéma-intézeti
február

hó 14-én,

Vácon

Tanárok
gyűlést

Orsz.

Egyesületének

tartott.

választmánya
'

Illő, hogy e gyűlésről,
mint amelyik látogatottsága
a szokásos
gyűlések sablonosságától,
megemlékezzünk
úgy tárgysorozatának

gazdagsága,

valamint

folytán eltért
azért is, mert

MihZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a lik
Gyula szabad elő-

adása asiketnémák
rajzoktatásának
reformjáról,
méltó feltűnést
a nagy számmal
megjelent
érdeklődök s vendégek körében.
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'szabad
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kimagasló
képezte,

ki

pontját
miután
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kronologice
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kaposvári
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államokban a rajzoktatásnal dívott eljárásokat, asiketnémák
rajzoktatásának reformjára vonatkozó javaslatát a következőkben összegezte:ZYXWVUTS
In d u ljo n
ő r izze
a

m eg

g ye r m e k
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A
ú g y,

o tt,
r a jzo lá s
ahogy

ahol

a

g ye r m e k

is ko lá b a

e m lé ke ze tb ő l tö r té n jé k;
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á b r á zo lja
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Kezdetben nem kell javitani, később rávezeteridő a növendék a
hJbára a tárgyak bemutatása által.
A rendszeres rajzolás fokán álljon a rajz a kézügyesség intenziv
fejlesztésének szolgálatába
az által, hogy a természeti formák részint
emlékezetből,
részint szemlélet alapján, hü utánzatokban
állíttassanak elő.
Fejlesztessék a gyermek kornponáló képessége az eddigiek alapján s bővíttessék
ismeretköre aszinérzék
felébresztése s a természeti
szinek szemlélete folytán, annak megrögzitése által.
Végül a plasztikus minták helyes ábrázolása következzék.
A nagy tetszéssel fogadott javaslatot, mint amely a beszédtanítás, slöjd-oktatás s rajzolás között szoros kapcsot létesit s mint amelyben azok az irányelvek domborodnak ki, melyeken a siketnémák inté"
zetei részére készült tanterv beszédtanitási
része felépült :. a választmány egyhangúlag magáévá tette s felkérte az előadót, hogy tanulmányát irásba foglalva bocsássa az elnökség .rendelkezésére
azon célból,
hogy az -- véleménykérés végett az összes. intézetek testületelhez megküldhető legyen. Felkérte továbbá a választmány nevezett
előadót arra is, hogy a beérkezett vélemenyele
alapján s azok figyelembe vételévei asiketnémák
rajzoktatásáról
tervezetet készitsen s
azt terjessze az 1904-iki közgyülés elé.
. Az elnöki bejelentések során olvastatott a siketnémák kolozsvári
intézete tantestületének
az egyesület elnökségéhez
intézett levele,
1llelyben a nevezett testület kéri a választmányt, hogy a nyugdíjtörvény revizióját szorgalmazza.
A választmány
Zádor Endrét kéri fel, hogy a nyugdijtörvény
reviziója tárgyában javaslatot készitsen.
Felmerült esetekből kifolyólag a választmány azon elvi határozatot hozta, hogy a polgári év első felében felvett tagok egész évi, a
második félévben felvett tagok pedig visszamenőleg- félévi tagsági díj
lefizetésére köteleztessenek.
A szakképzés újjászervése tárgyában beérkezett s még ezután
érkezendő javaslatok M a r k o v i c s Á r p á d n a k
adattak ki, hogy azokat a
következö választmányi
gyűlésen ismertesse s kész javaslatot
terjesszen elő.
,.
Az elnöki bejelentések meghallgatása
után a választmány
ki-
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mondta határozatilag, hogy az 1904. évi közgyűlés Pünkösd vasárnapján és hétfőjén Szegeden tartassék meg.
Örömmel vette tudomásul a választmány Váradi Zsigmond bejelentését, mely szerintZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d r . M á r k y H u g ó budapesti ügyvéd asiketnémák
jogvédelmére vonatkozó adatok összegyüjtésére
vállalkozott s e tárgyban javaslatot készit.
Intézkedés történt arra nézve, hogy az eddigi gyűlések határozataihoz képest a közgyűlés programmjába
felvétessék a T a r i t z k y és a
V e n l z e l felolvasásának
tárgyalása, melynek előadásával
V ö lke r J ó zs e f
bizatott meg; továbbá G á c s é r J ó z s e fn e k a mult közgyülésröl
lemaradt
felolvasása: a szakképzés reformja, a rajioktatás stb.
Herodek Károly az egyesület kebeléből való kilépésének bejelentése azon megjegyzéssel vétetett tudomásul,
hogy nevezett tagsági
dijának fizetésbeli kötelezettsége az egyesületi szabályzat
9. §-a értelmében még két évig fennáll.
Hövényes Antal, a siketnémák váci orsz. intézete testületének
tagja s Mihalik Gyula kaposvári rajztanár az egyesületi tagok sorába
felvétettek.
Végül Markovics Árpád azon indítványát,
hogy B o r b é l y S á n d o r n a k 5 évi szaktanácsi
előadósága alatt szerzett érdemei jegyzőkönyvben örökittessenek meg, a választmány egyhangú lelkesedéssel elfoM a r k o v ic s Á r p á d .
gadta s a gyűlés Borbély éltetésével ért véget.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

HAZAI

H IR E K .

E l ö l é p t e t é s e k . A nm. m. kir. vallas- és közoktatásügyi miniszter
úr 1903. évi december hó 28-án kelt 101,789. számu rendeletével T ö r ö k
S á n d o r t,
a vakok budapesti orsz. intézete tan árát a X. fizetési osztály
első, K á p l á n G y u l á t és K e l e m e n Ignácol. a kisegitő iskola tanárait a
X. fizetési osztály második, D e s c h e w s z k y F e r e n c és K e g l e r F e r e n c e t ,
a siketnémák váci intézetének tanárait, a. XI. fizetési osztályelső,
E h lin g
J a k a b o t , a siketnémák aradi, H o r v á t h P á l t , a siketnémák kaposvári, K o n d r a M i h á l y t , siketnémák váci, K l e i t s J á n o s t , a. vakok budapesti, S c h o l i e L a j o s t , a siketnémák debreceni, V a l t e r Ferencet, a siketnémák váci intézetének tanárait s végül Z a t i l e r I d á i , asiketnémák
kolozsvári
intézetének női kézirnunka-tanitónőjét
a XI. fizetési osztály
második fokozatába léptette elő. Szivből gratulálunk ..
S z a b a d s á g o n . Sajnálattal
értesültünk,
hogy V á r a d i Z s i g m o n d ,
lapunknak egyik volt szerkesztöje, szabadságon van. Az ügy iránti
lelkesültséggel párosult
túlfeszített munka megviselte erejét s meg-
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rongált egészségének helyreállitása
céljából, orvosi tanácsra Meránba
kellett útaznia. Kivánjuk, hogy üdülé si helyéről minél előbb, megújult
egészséggel térhessen vissza.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
miniszter úr
M e g b i z a t á s . A nm. m. kir. vallas- és közoktatásügyi
a dadogók és egyéb beszédhibában
szenvedők állami tanfolyamának
vezetésével ezen félévre -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V á r a d i Zsigmondnak, a tanfolyam vezetőjének távolléte miatt l i V t : ! n t z e l J ó z s e fe t , a siketnémák budapesti iskolájának tanárát bizta meg.
A k o l o z s v á r i " D á v i d F e r e n c E g y l e t " folyó évi február hó
7-én tartott második felolvasó ülésén a többek közt dr. Boross György
unitárius papnevelő intézeti dekán, kollégiumi rendes tanár felolvasást
tartott Miss Sullivan kisasszonyról sannak
hirneves tanitványáról, a
vak-siketnéma Keller Helénről. Sikerült e nagyérdekű felolvasást lapunk
egyik barátja útján megszerezni s amikor ezt lapunk más helyén
egész terjedelmében
közreadjuk, azt hisszük, hogy céljainknak megfelelőleg nemcsak érdekes olvasmányt,
hanem szakkörünkbe
vágó
hasznos ismereteket is nyuj tunk olvasóinknak.
A felolvasás rendkivül
mély hatást gyakorolt a jelenlevőkre, kik az unitárius kellegium haSchannen Péter szabadságon
talmas disztermét zsúfolásig megtöltötték.
lévén, helyette Taritzky Ferenc siketnéma-intézeti igazgató bemutatta
a vakok kolozsvári
intézete növendékeinek
üdvözlő iratát, melyet ez
alkalomból kifolyólag Keller Helén kisasszonyhoz intéztek. Taritzky
Ferenc igazgató a felolvasásra vonatkozólag kiegészitéskép m~gjegyzi,
hogy Bridgeman Laura és Keller Helén leányoken
kivül még egy. harmadik vak-siketnéma leánnyal is foglalkoztak, kivel szintén meglepő
eredményeket értek el. A neve Ragnhild Kaata, kit E. H. Hofgaard
igazgató tanitott a hamari (Norvégia) siketnémák intézetében. Mi ehhez
hozzátehetjük még azt, hogy. Texasban (Észak-Amerika) már 10 év
óta külön iskola van vak-siketnémák részére, melyben a Texas államban talált 8 vak-siketnéma egyént tanítják.
A tanitónőjük
E. M. Bazzett asszony, ki egyik tanitványával, névleg Ruby Rice-nel oly fényes
eredményeket ért el, hogy "második Keller Helénnek"
nevezik.
N. P.
M a g y a r t a l á l m á n y s i k e r e k ü l f ö l d ö n . Mint értesülünk, Török
Gyulának, a képezhető' hülyék intézeténél müködö kartársunknak
a
vakok számára construált Braille-irógépét - mely a vakok tanitóinak
legutóbb Boroszlóban tartott congressusán általános' elismerést keltett
s mely már azóta több külföldi intézetben sikerrel alkalmaztatik -újabban a würtenbergi
(waldmassingeni)
vakok intézete
fogadta el
használatra. Ezen kivül az utóbbi időben még Parisból és Augsburgból
is kapott megrendeléseket.
Sziládi Lás~ló nyomdája Kecskeméten .
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