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Nemzeti irány.*)
(Vége.)

Szerintem tehát a tanterv ahhoz, hogy nemzeti célokat szolgál-
hasson, módositásra szorul.

De végre is a tanterv maga csak általános irányelveket ölelhet-
vén fel, fontossága nem oly nagy, mint az oktatás egyéb segedeszkö-
zeié. Első sorban a tankönyvé.

Nem akarok a felett vitatkozni, hogy kell-e tankönyv. Az én né-
zetem szerint e nélkül iskola el nem lehet s eredményes tanitás el
sem képzelhető, ennélfogva egyenesen rátérek arra, hogy milyen tan-
könyvre van szükség. Első s talán majdnem azt mondanám, egyedüli
tankönyv az olvasókönyv, ami-t nélkülözni egyáltalán nem lehet. Már
a számtani példatár, vagy a realiak egyesitett ismérettárát nem tekin-
tem olyan szükségesnek. Tudom, hogy vannak, akik a siketnérnat úgy
akarják beszélni megtanitani, hogy az első néhány évben nem adnak
a kezébe könyvet, hanem e helyett a tanult anyagot füzetbe iratjak.
Mert hogyatanultat a szem számára ne tartsák megrögzitendőnek,
ezt képzelni sem tudom.

Már most mi különbség van e kettő között? Legszembeszököbb
különbség az, hogy a füzetben ugyanazt találhatják, amit a könyvben,
de esetleg helytelenül leirva. A tanitó szeme talán helyesnek láthatja

*) Úgy az első, mint a második közleménybe egy-egy sajtóhiba csúszott
be, mely az értelmet módositja s amelyet - külön~en a másodikat - helyre kell
igazitanom ; a 3. sz. 40. oldal 20. sorában igazat helyett igent kell olvasni, a 4. sz.
59. oldal alulról 12. sorában kivánja helyett kieárja kell hogy álljon.
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a betűket, gyakorlott szeme s nyelvtudása a kevésbbé tisztán írt szót
is jónak véli, de a gyakorlatlan kézzel irt betűt a 8-9 éves gyermek
rosszul olvashatja s rosszul tanulhatja meg, mert tévedését a nyelv-
ben való járatlansága nem zárja ki.

Persze az a bizonyos jelszó, hogy csak a kinálkozó szemlélet
alapján tanítsunk nyelvet, sokak előtt olyannak látszik, mely a szem-
leletre való előkészitest nem engedi meg, vagy előre megállapitott sor-
rendet helytelennek tart. Ez azonban nagy tévedés. Az iskola valóság-
ban nagyon szűk keretben mozoghat, a véletlenségekre nem épithet,
önként kinálkozó szemléleteit hamar kimeriti s akkor a tanitó vagy
megáll, vagy pedig még is kénytelen lesz ki segitő eszközökhöz nyúlni.
Végtére is neJIl csatangolhat az utcán az egész osztállyal, hogy kutyát
vagy lovat lásson s nem parancsolhatja meg, hogy bizonyos cselekvé-
sek történjenek, vagy ne történjenek. De meg az utca is naponta
ugyanazokat mutatja, sok változatösságra e réven sem nyilik kilátás.
Ezt az eljárást nem tartom terrnészetszerünek. Neki a következő nap
teendőit elő1'e meg kell állapitania, tehát az önként kinálkozó szemlélet
helyett előkészített szemlélettel kell számolnia.

De maga a fokozatos fejlődés sem engedi meg azt, hogy minden al-
kalomszerűséget felhasználjunk, vagy a nagyon ritkán kinálkozó, de szük-
séges anyag és alakot vagy szemléletet ne idézzük fel mesterségesen.

Úgy az alakok tanitását, valamint az ismeretek mennyiségét és
körét illetőleg fokozatosságot is kell az egyes tanítók eljárásában meg-
állapitani. Már pedig, hogyha erre szükség van, akkor nem értem az
idegenkedé st a könyvtől. .Mégis csak jobb az, ha a tanuló helyesen
látja a szót, bár nyomtatott betűvel, mintha önmaga írja le rosszul.
S miután vannak olyan ismeretek, van a nyelvnek olyan alakja, a
szemleletnek olyan irott kifejezése, melynek tudása elkerülhetlenül
szükséges, ezt az' elkerűlhetlenül szükségest én tankönyvben látom
leghelyesebben megrögzithetőnek s megrögzitendőnek minden fokon.

Mi legyen tehát a tankönyv - nevezzük olvasókönyvnek -- tar-
talma? Az a tudnivaló, melyet egyetlen ember sem nélkülözhet, .amely
a napi életet tarja elénk, mely minden helyen feltalálható s amely
magába foglalja szintén fokozatosan azokat a kifejezéseket, amelyek a
kölcsönös megértésre szükségesek. És pedig nem össze-vissza zavarva,
hanem Ll célszerűségnek megfelelően csoportositva. Hogyemellett a
nélkülözhetlen mellett a tanítónak szabad keze marad az önként ki-
nálkozó alkalomszerűségeket is kiaknázni, az természetes.

Úgy kell beszélni tanítani, amint a halló tanul. Kezdetben rövid mon-
datokkal, csekélyalakismerettel, a kőzvetlen körnvezet felhasználásával,
amely lassan tágul, gyarapodik s fejlődik. A megrögzitésnek, az emlé-



5. sz. SZE M L E 79

kező tehetség gyakorlásának, ha csak egy tanulónak 4-5 tanitója nincs, -
mint a hallónak, aki atyját, anyját, testvéreit, játszótársait tiszteli tanitói-
ként, - a saját tanitóján kivül, sajnos, csak egy eszköze van - a könyv.

Ha a siketnéma gyermek beszédképességét környezete olyan mér-
tekben tudná fejleszteni, mint szemléleteit és ismereteit, akkor sem
egész felesleges a könyv, de nélkülözhető volna. A dolog azonban
úgy áll, hogy tanitóján és féltett kincsén, saját szernén kivül senkije
sincs, aki útbaigazithatná.

Hogy milyen legyen a könyv iránya? A szemléltető oktatást szol-
gálja-e, vagy pedig tisztán elvont olvasmányokat tartalmazzon ? Ezt
nem tartom olyan fontosnak. Csak egy kivánalmat kell kielégitenie.
Az egyes olvasmányok csak egy túrgy körül, vagy egy cselekmény
körül forogjanak s a tanuló amúgy is nagyon csapongó képzeletét
tereljék rendszeresebb irányba. Tanulják megfigyelni a tárgyakat és
eseményeket. Hogy idegen termék, német olvasmányok forditása, né-
met képek leírasa nem lehet benne, ezt felesle~es mondanom. A
realiálc könyve, ha ugyan- ez is van, szintén csak a legszükségeseb-
beket tartalmazza. Ne kalundozzék el Amerikába, hanem maradjon
meg Magyarországban.

Szemléltetési eszközöket nem nélkülözhetünk, de én épp oly
kevéssé vagyok barátja a képeknek, mint a modelelmek. A kocsit
nem szükséges nekem sem képben, sem modelben szernléltetni, azt
megnézetem én a félszerben, amint a tehenet is az istállóban kere-
sem fel. A terményeket, gyümölcsöket is megkapom úgy, amint azokat
a teremtő alkotta, valamint az ipari készitmények is a maguk valóságá-
ban szemlélt~thetők. Azok a képek, amik ma az intézetek falait diszi-
tik, akár Hill gondolta ki őket, akár pedig valamelyik német tudós,
nem sokat érnek, attól eltekintve, hogy nálunk nem is igazak, mert
a mi házunk is, meg a mi földmivesünk is más.

Röviden ezek volnának a nemzeti irány szempontjából a kivánni
valók. Ákos István.

Képzőnk reformjáról.*)
Midön javaslatomat a siketnéma-intézeti tanárok képzéséről s

képesitéséröl előterjesztem, nem érzem szükségét annak, hogy az ügy
történetének ismertetésére kiterjeszkedjem, hanem azonnal a kérdés
tárgyalásához fogok.

*) E javaslatot szerzö az orsz. egyesület f. évi április 30-án tartott választmányi
gyűlésén terjesztette elő.
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"Megfelel-e a célnak a képzés jelen szervezetében, ha nem,
micsoda módozatok mellett volna emelhető a siketnéma-oktatás szem-
pontjaból a képesités becse, értéke?"

E felvetett kérdésre, a választmány megkeresése folytán, a deb-
receni, a kecskeméti, a kolozsvári, a szegedi és a váci intézet testülete
küldte be véleményét. Maga a tény, hogyamegkérdezett faktorok
részben, vagy egészben kidolgozott javaslatokkal állottak elő, arra en-
ged következtetni, hogy a képzés jelen szervezetében hiányos, a hozzá-
fűzött várakozásnak megfelelni nem képes. Az érvek bizonyitó erejé-
vel azonban nem mutatható ki a képző reformálásának sürgős volta;
valamint felületes megfigyelésen alapulónak kell tekintenünk azt az
állitást, hogy a tanfolyamon szerzett ismeretek nem nyujtanak biztos
alapot a gyakorlati müködés megkezdéséhez.

Fizikai lehetetlenségnek tartom, hogy valaki az egyesités tényé-
nek megtörténtétől a rendelkezésre állott idő rövidségénel fogva bir-
tokába juthatott volna oly adatoknak, melyek mig egy részről alkalma-
sak, hogy a képző fogyatkozásait kellő kép megvilágitsák, más részről
az intéző köröket meggyőzni is képesek a képző reformálásának el-
odázhatatlan szükségességéről. Ama körülmény, hogy a meglevő 13
intézet közül csak öt intézet testülete foglalkozott a napirenden levő
kérdéssel, nem azt látszik-e bizonyitani, hogy most még időszerűtlen
véleményt nyilvánitani, esetleg állást foglalni oly intézmény életrevaló-
sága mellett, avagy tagadni attól a célszerűséget, mely alig három
éves multra tekint vissza?

A kérdés elhirálásánál kizárólag a gyakorlati működés terén fel-
tüntetett eredmény ismerete s mérlegelése vezethet igazságos itéletre
s ha tekintetbe vesszük az illetékes tényezők általánosan ismert nyi-
latkozatát, hogy hazai intézeteink a külföld hasonló intézeteivel az
elért eredmények tekintetében kiállják a versenyt; hogy a gyógypeda-
gógiai oktatás legfiatalabb munkásainak gyakorlati müködése ellen
sem emelhető kifogás - akkor egyáltalán nem lehet okunk ,arra, hogy
a fejlődés útján levő s hivatását eléggé betöltő képzöt az újjászervezés-
sel járó rázkódtatás veszélyeinek kitegyük.

S hogy ezek után mégis a képzésröl s képesitésről akarok javas-
latot előterjeszteni, szükségét érzem, kivánatosnak tartom, hogy a
képző magasabb szinvonalra emeltessék : indokolom ezt azzal, hogy
korunk uralkodó felfogása szerint nekünk nemcsak a némát kell be-
szélővé tennünk, hanem a siketnérna-oktatást tudományos alapra fek-
tetnünk s ez alapon való továbbfejlesztés is kötelességünk. E köteles-
ség betölthetéséhez feltétlenül kivánátos magasabb ismereteket a képző
nem nyujt. Nem vezeti be jelöltjeit a tudományos búvárlatok, meg-
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figvelések s a rendszerbefoglalás titkaiba s alighanem ez is okozója
annak, hogy a siketnéma-oktatás irodalma hazánkban parlagen .heverö
terület; sem egy módszertani munkát, mellyel a kisérletezéseknek út-
ját vághatnók, sem egy fon etikát nem mutathatunk fel, mely kizárólag
a siketnémák kiejtésre való oktatásának megkönnyitésére iratott volna.

A képző azt a célját, hogy gyakorlati embereket képezzen, jelen
szervezetében eléri, de a tudomány továbbfejlesztésének szolgálatában
nem áll. Ha tehát reformálásának szükségességét halljuk hangoztatni,
az úgy értelmezendő, hogy nem a gyakorlati irány, hanem a tudomá-
nyos szempont kielégitése követeli a képző szervezetében a változtatást.

Hogy javaslatomat megtehessem, szükségesnek tartom a képző
céljának a meghatározását s ehhez képest keresem a módozatokat,
melyeknek életbeléptetése által gondolom, hogy a képzés s képesites
becse, értéke növekednek.

Mint eddigi fejtegetésemből kivehető, meggyőződésem szerint a
képzőnek kettős célt kell szolgálnia. Egy részről feladata, hogy a
jelölteket a siketnémák oktatására s nevelésére képessé tegye, --- ez,
hogy úgy mondjam, a képzőnek nevelői feladata, - más részről köte-
lessége a hallgatókat oly szellemi látókör birtokába juttatni, mely ala-
pul szolgálhat a tudomány azon ágainak művelésére s továbbfejlesz-
tésére, melyeken a siketnéma-oktatás nyugszik és felépült.

Kell tehát, hogy a képző ne csak tudást adjon, hanem tudo-
mányt is. Ez- utóbbi követelmény kielégítésének előmozditása szarintem
úgy érhető el leginkább, ha a siketnéma-intézeti tanárok képzésébe
az egyetem is belevonatik. Felesleges szószaporitásnak tartom felso-
rolni mindazokat az okokat, melyek az egyetemnek a képzőbe való
belevonása mellett felhozhatók; e helyett időszerű selengedhetetlen
kötelességem emlitést tenni arról a mozgalomról, mely nem rég s azért
indult meg, hogy a tanitóképzö-intézetekhez kapcsolt gyakorló-iskolák
tanitója az egyetem bölcsészeti karán két évig tartó tanulmány vég-
zésére köteleztessék. Elismerem, hogy az _ügyre káros következmény-
nyel jarna.vha a képzés súlypontját a szakemberek kezéből kivennék ;
de viszont az is tagadhatatlan, hogy az oktatás intenziv fejlődésének,
a szakirodalom művelésének hatalmas lendület lenne adva az által, ha
némely tárgyat, pl. hang- és alaktant. bonc- és élettant • stb. jelölt-
jeink az egyetemen hallgatnának, azon a helyen, hol e tárgyakat úgy
a tudomány, mint a gyakorlati élet szempontjából legeredményesebben
adják elő.

A siketnéma-oktatás a pedagógia nagy törzsének egyik ága. A
tapasztalat bizonyit ja, hogy nálunk azok a "férfiak válnak be leginkább,
kik az általános pedagógiát nemcsak ismerik, hanem a didaktikai
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szabályok, rnetodikai elvek gyakorlati alkalmazásában jártassággal lS

birnak.
A kiejtésre való oktatás, a beszéd tanítása fonetikán alapszik. A

pedagógiaban egy általános törzset s az ezen felépült specialis részt
különböztetünk meg; a fonetikát szintén ilyen tagozatokra oszthatjuk,
megkülönböztetvén elméleti s ezen nyugvó gyakorlati fonetikát. Nem
szorul bővebb magyarázatra, hogy e tudománynak hivatott művelője s
továbbfejlesztője nem lehet az, aki csak a gyakorlati résznek jutott
birtokába, az elméletet illetőleg vagy éppen nem, vagy csak nagyon
kevéssé tájékozott. De a gyakorlat embere előtt sem merülhetne fel
annyi megfejthetetlennek látszó probléma, ha a képzés idején több
elméleti ismeret elsajátítására nyilnek alkalma. A fonetikai tudomány
tanítására illetékesnek az egyetemet tartom; ami pedig a fonetika
gyakorlati részét illeti, annak titkaiba továbbra is szakemberek vezes-
sek be a jelölteket.

A tárgyalás további folyamán nem térhetek ki a kérdés elől,
hogy a képzés és képesites csak a siketnémák oktatására történjék-e,
avagy a gyógypedagógia minden ágára?

A fogyatékosság különbözö faját előidéző okok azonosak. A ne-
velés eszköze sem más a siketnémáknál, mint a vakoknál. vagy
hülyéknél ; a különbség a gyógypedagógiai ágak között a tanításban
rejlik. Ha megismerem a vak, a hülye, a dadogó testi tulajdonságait,
lelki világát, ez nem lehet ártalmamra, de sőt ide vonatkozó ismere-
teimet a siketnémáknal is értékesithetem; amit pedig a siketnémákról,
a siketségröl, a némaság megszüntetéséről tudok, annak amazok tani-
tásánál is jó hasznát vehetem.

Nem látok semmi fenforgó körülményt, mely a képzés külön-
választását akár az oktatásügy érdekében, akár személyi okokból tenné
kivánatossá, A képző tehát jövőben is a gyógypedagógia összes ágaira
készitse elő hallgatóit.

Mi legyen a képző cime? .
E kérdéssel társadalmi megbecsültetésünk, anyagi existenciánk

szorosan össze van forrva. A siketnéma-oktatás régibb munkásai tanári
kinevezést nyertek, fizetés tekintetében a középiskolai tanárokkal egyenlő
elbánásban részesültek. Az újahb kor embere össze' sem hasonlitható
nagyobb tudással fog hivatásának betöltéséhez; az előtte álló feladat
természete, nagysága szerint többet van a ta nitás számára lefog-
lalva és szellemileg úgy, mint fizikailag fokozottabb erőkifejtésre van
utalva. S mig a képzettség, a müködés tekintetében támasztott igények
megnövekedtek, addig az idők folyása a királyi kegy által biztositott
kivaltságos helyzetet elsöpörte.
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A tanitói pálya magasztosságát a társadalom minden rétege elis-
meri ugyan, de azért a tanitó helyzete ma sem külömbb, mint volt;
lévén az állapot még mindig eléggé szánalmas. A tanitót idegenkedés-
sel fogadják, a falu nótáriusa pártfogói hangon szól hozzá s még a
bocskoros biró is született parancsolójának tekinti magát.

A gyógypedagógiai intézetek szervezése, fentartása a társadalom
belevonásával történik. A kezdeményezés rendszerint a fogyatékosok
oktatóitól indul ki s tapasztaljuk, hogy a neveltjeink érdekeit előmoz-
ditó munkásságunkra tanitói mivoltunk bénitólag hat. Az ügynek hatá-
rozottan előnyére válnék, a közóhaj is kielégitést nyerne, ha a széle-
sebb körü készültség, több és aránytalanul nehezebb munka méltány-
lásakép a siketnéma-oktatás munkásai régi jogaikba visszahelyeztet-
nének. Hinnük, reménylenünk kell, hogy amit az idők mostohasága
tőlünk a nemrég multban megvont, a jövő ismét meghozza számunkra
s mert a képző nem a jelen, hanem a későbbi idők számára készül,
azért legyen az ne tanitó, hanem tanárképző, melyet a többi ilynemü
intézményektől megkülönböztetendö, "Gyógypedagógiai Tanárképzőv-nek
nevezhetnénk.

A kitüzött célhoz képest a képző nek elméleti és gyakorlati kép-
zést kell nyujtania.

Az életben levő szabályzat szerint az elméleti képzés a következő
tantárgyak előadásával történik: .

1. A beszédszervek és az összes érzékszervek bonc- és élettana.
Heti 2 órában. 2. Fonetika. Heti 2 órában. 3. Tüzetes magyar nyelv-
tan. Heti 1 órában. 4. Asiketnémák lélek- és neveléstana. Heti 2 órá-
ban. 5. Asiketnémák oktatásának módszertana. Heti 1 órában. 6. A
vakok lélek- és neveléstana és oktatásuk módszertana. Heti 1 órában.
7. A hülyék és gyengetehetségüek lélek- és neveléstana és oktatásuk
módszertana. Heti 1 órában. 8. A gyógypedagógiai oktatás történelme
és irodalma. Heti 2 órában. 9. A beszédhibák kezelése. Heti 1 órában.

A gyakorlati kiképzés szempontjaból az első éves hallgatók napon-
ként 1---1 órán át hospitalnak a siketnémák egyes osztályaiban és
hetenként 2 órán át a dadogók és egyéb beszédhibában szenvedők
gyakorlati tanfolyamán. Ezen kivülhavonként 1-1 egész napra terjedő
hospitálás végett leküldetnek a vakok, hülyék és gyengetehetségüek
budapesti intézeteibe s végül a siketnémanövendékeknél az oktatási
időn kivül felügyeletet teljesitenek.

Az elméleti képzés intenzivebbé tétele szempontjából az előadandó
tárgyak sorába felveendőnek tartom a fentieken kivül a pszikologiát és
a gyakorlati elmekórtant. .,

A fogyatékosok lelki világának tanulmányozásánál a lélektani
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ismeretek nélkülözhetetlenek; a központi idegrendszerben beállott elvál-
tozásokról s e változásokkal szorosan összefüggő zavarokról a pszikiatria
ad közelebbi felvilágositást, megismerteti a hibás cselekedeteket ered-
ményező okokat s útmutatást nyujt az abnorrnitások leszoktatására.

A pszikiatriának a gyógypedagógiai oktatás rninden ágánál nagy
hasznát vesszük, a beszédhibák kezelésénél pedig elmekórtani ismeretek
nélkül nem boldogulhátunk.

Az eléadandó tárgyak nagy száma, valamint e tárgyak keretében
felölelendő anyaghalmaz mennyisége megkívánja, hogy a képző három
évfolyamú legyen, két elméleti s egy gyakorlati évből álljon. A tárgyak
két évre osztottan tanittassanak ; az első évben szerzett ismeretek
szolgáljanak alapul a következő év tanulmányainak végzésére.

A tanárjelöltek a bonc- és élettant, a fonetikai tudományt, a magyar
nyelvtant, a pszikologiát, a pszikiátriát és a beszédhibák gyógyitástanát
hallgassák az egyetemen. E kivánalom megvalósítasának különösebh
akadály nem állja útját, mert a tanítók az egyetem rendkivüli hallgatói
most is lehetnek. Intézkedésnek csak oly irányban kellene történnie,
hogy hallgatcink az egyetem tanárai előtt minden év végén kollokviu-
mot tehessenek és tegyenek. A gyakorlati fonetika, asiketnémák okta-
tásának módszertana, lélek- és neveléstana, a vakokra, hülyékre és
gyengetehetségüekre vonatkozó tudnivalók továbbra is szakemberek
által adassanak elő.

A tárgyak megosztása a két évfolyam között a következöleg történjék:
1. évfolyam:

1. Bonc- és élettan, heti .
2.eszikologia, heti . '. .
3. Osszehasonlitó magyar hang- és alaktan, heti
4. Gyakorlati fonetika, heti .
5. Asiketnémák neveléstana, heti
6. Asiketnémák beszedtanításának módszere, heti

Összesen heti
II. évfolyam:

1. Összehasonlitó magyar hang- és alaktan. heti
2. Gyakorlati fonetika, heti . . . .
3. Asiketnémák oktatásának módszertana, heti .
4. Asiketnémák oktatásának története, heti o'.

5. A vakok neveléstana, oktatásuk módszertana és
történelme, heti .

6. A gyengetehetségüek neveléstana, oktatásuk mód-
szertana és történelme, heti .

7. A beszédhibák kezelése, heti
8. A gyakorlati elmekórtan, heei

----~----------------~--

5 órában.
2
2
3
3
4

19

"
"

órában.

2 órában.
2
4
3 "

"
2

2
2· "
2

"19 órában.Összesen heti
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Irásbeli dolgozatok készítése az elméleti képzés kiegészitéséül
legyen kötelező a képző első- és másod éves hallgatóira.

A gyakorlati kiképzés nyerjen megoldást az által, hogy az első
éves tanárjelöltek naponként legalább egy-egy órában hospitáljanak a
siketnémák-intézete egyes osztályaiban; ugyanitt a másod éves hallgatók
tartsanak próba-tanításokat elébb egy óra, majd egy fél nap, végül
egy egész nap, esetleg több nap keretében. A próba-tanításokat birálat
kövesse, A másod éves hallgatók ezenkivül havonként legalább 1-1 nap
hospitáljanak a vakok- es gyengetehetségűek intézetei ben s vegyenek
részt a beszédhibások kezelésében az állami tanfolyamon.

Úgy az első, mint a második év végén a jelöltek az általuk hall-
gatott tárgyakból kollokvium ot tegyenek, melynek eredménye lecke-
könyvbe vezetendő. Ugyancsak a leckekönyvbe vezetendő be a készitett
irásbeli dolgozatok eredménye is. Az első két év sikeres elvégzése után
a jelölt valamelyik gyógypedagógiai intézethez gyakorlati működésre
legyen kirendelve, a siketnérnáknál azonban önálló osztály vezetésével
csak az oklevél megszerzése után legyen megbizható.

Ezzel befejeztem mondanivalórnat a gyógypedagógiai tanárok
képzése s képesitéséről s javaslatomat a következő pontokban terjesz-
tem elő:

J avas 1at.
ct

aj Gyógypedagógiai tanárképző.

1. A közoktatásügyi kormány a gyógypedagógiai tanárok képzése
céljából Budapesten gyógypedagógiai tanárképző-intézetet létesit. E
tanárképző tagjaiul felvehetők harmincadik életévöket még be nem
töltött :

aj oly népiskolai tanitók, kiknek legalább jeles oklevelük van s
valamely iskolában két évig kiváló eredménnyel müködtek ;

b) oly polgáriskolai tanitók, kik valamely iskolában legalább egy
évig műkődtek ;

e) lelkészek és teologusok, ha pedagógiai képzettségüket s egy
évi gyakorlati működésűket igazolják.

2. Az egyetemi kollokviurnokban való részvétel, a szaktárgyakból
való vizsgázás a tanárképző-intézet minden tagjára kötelező.

3. A tanárképző-intézet tagjainak száma korlátozott.
4. A tanárképző-intézet igazgatóját és tanárait az egyetem és

és a gyógypedagógiai intézetek tanáraiból a vallás- és közoktatásügyi
miniszter nevezi ki.

5. A tanárképző tagjai tanulmányaik efejezése után egy évi gya-
korlati működésre valamely gyógypedagógiai intézethez kirendeltetnek.
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6. A közoktatásügyi kormány a tanárképző-intézet tagjai számára
a gyakorló-iskolául kijelölt siketnéma-intézettel kapcsolatosan internátust
tart fenn. Ez internátus közvetlen vezetője az intézet igazgatója vagy
e célra kinevezett tanár.

7. A tanárképző-intézet bentlakó tagjai teljesen ingyenes ellátást
s ösztöndijat élvezn ek s a gyakorlat kedvéért részt vesznek a növen-
dékek nevelésében s az intézet igazgatásának teendőiben.

b) Képesiiő vizsgálat.
l.. A képesites céljából egyetemi és gyógypedagógiai tanárokból

országos gyógypedagógiai tanárképesitő vizsgáló-bizottság szervezendő.
Bármely gyógypedagógiai intézetben tanárul csak az alkalmazható,

dadogók, hebegöle s egyéb beszédhibában szenvedők számára tanfolyamot
csak az nyithat és vezethet, aki e bizottság előtt a vizsgálatot sikerrel
kiállotta s erről gyógypedagógiai tanári oklevelet nyert.

2. Képesitö vizsgálatra bocsátható : ki a gyógypedagógiai tanár-
képző elméleti két évfolyamát kielégitő eredménnyel elvégezte s egy
évig valamely gyógypedagógiai intézetnél gyakorlatilag működött,

3. A képesitő vizsgálat a tanárképző összes tárgyaira kiterjed s
irásbeli, szóbeli s gyakorlati részből áll. Markovits Árpád.

Válasz a "Reflexiók" címü cikk irójának.
A névtelen iró cikkéből ezt olvastam ki: a képző reformálásaról

szólni - szahnacséplés, a képzőt azonban el kell vinni Vácról, mivel
ott egyoldalúan nevelik a .hallgatókat. Még valamit mond: hogy én
cikkemben személyeskedtem.

Cikkemet senki kendvéért és senki ellen nem irtam.
Elválásról vagy el nem válasról szó sem lesz, mondja a cikkező

úro De hát akkor miért kaptunk fölszólitást, hogy a képző reformálását
vitassuk meg?

Úgy tudom, hogyareformálással illeték es fórumok is foglalkoznak.
Az egyes intézetek testületcit pedig a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz.
Egyesületének választmánya felszólitotta, hogy a reformálásta vonat-
kozó nézetét ki-ki mondja el. Már pedig akkor olyan tartalmú cikkre,
mint amilyet én irtam, számitani kellett, mivel ebben: váljunk el! a
siketnémáknal alkalmazott kartársai nagy része egyet ért, aminthogy az
egyesítés alkalmával is az egyesítés ellen nyilatkoztak.

---
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"Tudomásom van róla, hogy oktatásügyünk több régi, kipróbált
férfia" az én nézelemet vallja.

Az iró úr "Képzőnk reformjáról" irt cikkemből azon meggyőződését
szerezte, hogy: "Sch. úr, aki a folyó tanév elején nyerte szakképesi-
tését (pedig ez nem is igaz) ... bebizonyitotta, hogy a képzőn ma
is egyoldalúan nevelik a hallgatókat." Ezt úgylátom, csak a cikkező
úr próbálta bizonvitani. mivel én épen a sokoldalú nevelés ellen irtam.
Már pedig ott, ahol egyoldalúan nevelik a hallgatókat, nincs mit irni
a sokoldalú nevelés ellen. "Öreg" úrnak fentebb idézett mondata igaz-
ságnak annál kevésbbé maradhat meg, mivel oly képzőn, amelyen minden
szaknak külön előadója van, egy-egy szakból annyi ismeretet gyüjtenek
a hallgatók, amennyit a tanárok a hallgatóknak előadnak és éreznek
annyi szeretetet, amennyivel az előadó egyrészt a hallgatókkal bánik,
másrészt amennyi szeretetet az illető szak előadása alkalmával és- az
intézetekben való hospitáláskor a hallgatokba beplántálni tud.

"Öreg" úr tehát nemcsak hogy olyat olvasott ki cikkernből, ami
benne sincs, hanem - akarva-e, nem akarva-é, nem tudom - a vakok
és hülyék tanítasának általánosan tisztelt elödóit is meggyanúsitotta,
kijelentvén fent idézett mondatával, hogy bár alkalmuk volt a hallga-
tókban tárgyuk iránt tudást és szeretetet növelni, ezt azonban nem
tették meg.

Én, mint a képzőnek volt hallgatója, tiltakozöm az ellen, mintha
volt tanárairnat csak gondolatomban is meg akarnám gyanúsitani.

Szémélyes támadásaira enny~t válaszolok: Kartársaim munkáját
le nem néztem. Tiz éve vagyok tanitó, meg tudom tehát becsülni
tanítótársam munkáját, bármilyen iskolában tanitson is. Cikkémmel csak
azt bizonyitottam, hogy a siketnémáknal alkalmazott kartársaknak több
speciális szakismeretre van szükségük, mint más iskoláknal működők-.
nek. Ezt igazolom azon kartársakkal. akik siketnétna iskolákból mentek
a vakokhoz. vagy hülyékhez annélkül, hogy e szakokra bármilyen képe-
sítést is szerez/ek volna, pedig - igy hallom ezt mindenkitől ~ új
körükben is mintatanitóknak illenek be. "Veszedelmes irányzatot" tehát
nem akartam követni, valamint dicsekvő sem akartam lenni. Megírtam:
a kezdő ember gyakran kisérletezik, megakad; a jó tanácsot is szivesen
fogadom, sőt kérem is. Csipkedő hangú tanításból azonban - becse
"legyen bármi nagy" - nem kérek. Scholtz Lajos.
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A wien-í cs. és kir. siketnéma-intézet története.
Mikor II. József (1780-1790.) 1777-ben látogatóban volt Párisban

növérénél, - Mária Antonia királynénál - figyelmessé lett a siket-
némákat tanitó Abbé de l'Epée-re s meglátogatván ennek intézetet,
két órán át gyönyörködött e férfiú páratlan emberszeretetéhől fakadó
művészetében. A nemes gondolkozású fejedelem, látva asiketnémák tani-
tásának csudálatos eredményét, melyhez még Abbé de l'Epée buzditó
kérése is járult, elhatározta egy hasonló célú in tézet létesitését.

Élt ez időben Párisban egy fiatal cseh: May József (szül. Grabern-
ben, Csehországban), ki a katonai iskolában a német nyelvet tanitotta.
May József visszakivánkozott hazájába s állást kérve megjelent II. József
előtt, a mikor, mint igen őszinte ember, többek között igy szólt: "Fel-
séged ismeri cseh alattvalóit; olyanok ök, mint a vándormadarak ;
elhagyják ugyan egy időre hazájukat, de rövid idő mulva szivesen
visszatérnek szeretett szülőföldjükre. " Az uralkodónak tetszett ez őszinte
és nyilt beszéd és May-t de l'Epée-hez küldte asiketnémák tanítási
módszerének tanulmányozása végett.

Migazzi gróf wien-í herceg-érsek (volt váci püspök) ajánlatára
Stork Frigyes, aki 1823-han mint kanonok halt meg, May társa lett.
E két férfiú 8 havi tanulmányozás után visszatért Wien-be, ahol Mária
Terézia parancsára a polgári kórház egyik bérszobájában 6 siketnéma
fiúval és ugyanannyi leánynyal - Stork Fr. mint igazgató és May J.
mint első tanitó .- megkezdették az oktatást. Igy keletkezett a mos-
tanában jubilláló intézet az 1779. év március 31-ik napján.

II. József asiketnémák intézetét rendkivüli módon pártfogolta s
e magas kegyről szól a cs. és kir. udvari könyvtár előtt álló ércszeb-
rának egyik része is, melyen egy, a siketnémák oktatását ábrázoló kép
alatt e szavak olvashatók: "A siketek és némák a fejedelem bőkezű
gondoskodása folytán mind önmaguknak, mind pedig a társadalomnak
hasznosakká neveltetnek. "

A siketnémák első ausztriai hajlékának szánt épület csak az 1808.
év május havában készülvén el, a növendékek oktatása ez ideig külön-
bözö épületekben történt, igy többek között : a Pázmán Péter eszter-
gomi érsek által a Wien-ben tanuló papjelöltek számára alapitott "Paz-
maneum" -ban is tanították nehány évig a siketnémákat. Az 1808-ban
ünnepélyesen felszentelt intézeti épület, - melyben jelenleg is laknak,
(IV. kerület, Favoritenstrasse 13.) - természetesen idővel a kor igé-
nyeinek és a növendékek folyvást szaporodó számának nem felelt meg
s igy több izben atalakitották és bővítették. Igy például, mikor 1. Ferenc
és neje Karolina Auguszta 1816. december 13-án meglátogattak az inté-
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zetet és látták a növendékek szép előmenetelét, a császárné 3000 forintot
adományozott, maga a császár pedig az épületet kibővittette 70 növen-
dék befogadására. A növendékek létszámát már II. József 1782-ben
30-ra és két év mulva 50-re emelte.

Az első szervezeti szabályzatot az intézet 1793-ban kapta, tiz
pontban részletezve a tanitás célját, idejét, eszközeit és a felvételi
módozatokat, A tanitási cél meghatározása ez volt: " ... a siketnérnat
gyakorlati és hasznos emberré nevelni olyképen, hogy élete, valamint
munkássága a valódi és nem a képzelt világhoz alkalmazkodjék." Hülye,
tüdővészes vagy epileptikus gyermeket nem vettek fel. Az intézet tani-
tási módszerének kiinduló pontja a Párisban tanult franci'a módszer
volt, melytől később mindinkább eltértek, mig végre egy teljesen átala-
kult módszer (bécsi módszer) fejlődött ki.

A belépő új növendék először is külsejéről vagy tulajdonságairól
jelet kapott s ha úgy a saját, mint társai jelét emlékezetébe véste,
akkor megtanították a Bonnet-féle ujj-abe-re. (Ez abc feltalálója volta-
képen Porta Juan Baptisnta s ettől csak átvette Bonnet.) A tanítás e
kezdő fokán a nagyobb növendékek segitettek. Az ujj-abe-vel kapcso-
latban tanították a betűket s irás útján a közlendő ismereteket. A tani-
tásnak különös gondja volt a rajzoktatás és az ipari előképzés. Az
intézetből kilépő tanulok iparosokhoz adattak s felszabadulás esetén
minden mester, ki valamely siketnémát egy mesterségre megtanitott,
60 pengő forintot kapott az intéz ettől ; a -leányoknál a hasonló célú
jutalomdij 40 pengő forint volt.

Egy időben sok eredménytelen kisérlet történt, hogya siketnémák-
nakvillamosság segitségével visszaadják a hallást. A testi ápolás szem-
pontjából a rendes táplálkozásra és a gyakori fürdésre ügyeltek. Az
ellátásnál irányelv volt: " .... nem jótétemény, hanem rossz nevelés
volna a siketnérnat az intézetben válogatott ételekkel avagy kiszolgá-
lassal elkényeztetni".

A haladás' útján a régi jó elvek megmaradtak,' a kevésbbé jók
pedig jobb, kor- és célszerűbb intézkedéseknek adtak helyet úgy, hogy
az intézet lépést tartott a reformeszmékkel s ma a kor magaslatan
állva végzi nemes feladatát. Az intézetben most 76 növendék van, kik-
nek nevelőoktatására 11 "tagú tantestület hivatott; a növendékek fiú];
és leányok, vallásra nézve kevés kivétellel római katolikusok, 2/3 részben
benlakók és 1/3 részben künlakók.

Hogy az intézet 1816. óta a növendékek számát illetőleg úgyszól-
ván alig fejlődött, annak főoka a rendkivüli módon felemelkedett el-
tartási költség, mert mig 125 évvel ezelőtt egy növendék eltartás a
100 frtba került, addig ma ez összeg 1000 koronára emelkedett. Az
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intézetnek 125 év alatt 5 igazgatója volt, még pedig 1779-1792 Stork :
Frigyes, 1792-1820 May József, 1820-1850 Venus Mihály, 1850--1884
az előbbi fia: Venus Sándor és 1885. óta napjainkig Fink Károly. Az
intézet felettes hatósága az alsó-ausztriai cs. és kir. helytartótanács.
Az iskolaév kezdődik szeptember 16-án és végződik julius 15-én. A
jelenben alkalmazott tan erőktől megkövetelik a polgári iskolai tanítói
oklevelet. A tanitók alapfizetése ~1000 korona, 600 korona lakáshér és
5 ötödéves kerpótlék 400 koronájával.

Befejezésül vessünk még egy pillantást arra a viszonyra, mely a
jubiláló intézet és a váci intézet között volt. Jólészt Chazár András a
wien-í intézet látogatása után a váci siketnéma-intézet alapitásán fára-
dozott, mely sikerrel emelte ki a hazai siketnémákat elhanyagolt álla-
potukból. Az ünneplő intézetben tanultak asiketnémák oktatásának
módszerét ügyünk első apostolai, névszerint: Simon Antal, Schwartz er
Antal, Molnár János, Sánta János és Kapuváry Sámuel. Első tanerőink
kiképzéseért a váci intézet alapitásának előmunkálatai körül kifejtett
munkásságáért May József a nagyaranyérmet kapta s e kitüntetés
átadásakor (1802. jul. 10.) első tanárai nk szintén jelen voltak. A váci
sn. int. első rajztanára Fay Károly (sn. volt) szintén a wien-Í intézetben
nevelkedett. A váci intézet legelső, de csak névleges igazgatója Strorn-
mer János volt, ki a wien-i intézetben 1789--1812. működött, de mert
magyarul nem tudott, a kinevezést nem fogadhatta el. A váci intézet
első tantestülete, ámbár Wien-ben sajátitotta el a siketnémá-oktatás mű-
vészetét, hazánkban elszigetelten állván, hovatovább eltért a tanult
módszertől s különben is függetlenül müködve, önállóan fejlesztette a
tanitás elveit, a rniért is csak szóvirágnak tekinthető Walter Ede (a
siketnémák berlini int. ig.) történelmében az a kijelentés, hogy "a
váci sn. int. a wien-í int. leánya". Noha Schwartzer Antal igazgató
még jó ismeretségben volt a wien-í int. tantestületével,igy pl. talál-
ható a váci int. könyvtárában néhány mü, melynek címlapján ez ol-
vasható: Az én kedves Schwartzer barátomnak ajánlja Weiuberger
János Mihály (1791--1809. tanitó volt a wien-í intézetben) -- de az
összeköttetés mindig lazult és végre a mult század 50-es éveiben tel-
jesenmegszünt. A wien-í intézetnek a magyarországi siketnéma-oktatás-
ügy ben való utolsó szereplése az volt, hogy 1860-'ban Venus Sándor
igazgató a budai tanitóképző hallgatóit 3 hónapon át tanitatta a siket-
némák tanításának módszerére, de e tanítójelöltek közül csak egyetlen
egy szentelte életét a siketnémák ügyének s ez a temesvári intézet
jelenlegi tiszteletreméltó igazgatója: Schaífer Károly. Megemlithető még,
hogya wien-í intézet fiúnövendékeinek volt felügyelője, Blumauer Izidor,
1833-ban Pozsonyban 20 növendékkel intézetet alapitott, mely azonban
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riéhány év mulva megszűnt, A mult század 60-as éveitől kezdődőleg
megszakadt minden összeköttetés, legfeljebb egy-egy intézeti értesitő
kölcsönös kicserélése emlékeztet a 125 éves intézetre, melyről Cházár
Andrásunk hajdanában azt irta volt: "Bécsnek minden ritkaságait sem-
mivé tette előttem asiketnémák oskolája". Mentor.

HAZAI HIREK.

A gyógypedagógiai tanítóképző-tanfolyam előadói április
hó folyamán tartották meg azon tanácskozásukat, melyen a folyó tanév
végén megejtendő képesitővizsga ideje, módja stb. tárgyaltatott. Képe-
sitő vizsgára jelentkezett nyolc II. éves tanfolyamhallgató, két magán-
úton készülő jelölt; kiegészitő képesitő vizsgára pedig négy folyamodó
adta be kérvénvét. Az 1. évi alapvizsga letehetésére II rendes hallgató
és 4 magánúton készülő jelölt jogositott. Ez utóbbiak vizsgaja junius
hónap vége felé, a II. éveseke junius közepe tájára irányoztatott elő.
A pontos időről az érdekeltek hivatalosan fognak értesittetni.

Klis Lajost, a siketnémák váci orsz. kir. intézetének helyettes
igazgatóját, a vallás- és közoktatásügyi m.kir. miniszter folyó évi
28,746. számú rendeletével a siketnémák Budapest székesfőváros hozzá-
járulásával fentartott állami iskolajához rendelte igazgató-tanári szol-
gálattételre. Mi ez intézkedésben az érdemnek fensőbb helyen is elis-
mert kifejezését látjuk és ezért őt e kettős okból melegen üdvözöljük.
Irányában táplált barátságos érzületünk tiltja, hogy róla többet mond-
junk, mint azt, hogy öt a nevezett iskola tapintatos igazgatására és
felvirágoztatására igen alkalmasnak tartjuk. Hivatalát a folyó tanév
végén foglalja el.

Választmányi gyűlést akart a Siketnéma-intézeti Tanárok
Országos Egyesülete tartani április hó 24-én, de a vasúti zavarok miatt
a tagok kellő számmal nem jelenhettek meg. A megjelent tagok érte-
kezlete folytán április 30-ára halasztatott e gyűlés, melynek tárgya a
pünkösdkor Szegeden tartandó közgyülés előkészitése volt.

"Vakok Ügye" ily cimen igen ügyesen szerkesztett, a vakok
érdekeit szolgáló folyóirat jelent meg február havában Vitár Rezső és
Weszelovszky Vilmos, a Vakokat Gyámolitó Országos Egylet tisztvi-
selőinek kiadásában. A folyóirat célja: 1. A megvakulás okaira rámu-
tatni és a szükséges óvintézkedésekre a közönség figyelmét felhivni.
2. A vak gyermekek szülőit a vakok mikénti nevelésére kioktatni.
3. A társadalmat, hazánk vakjai szomorú helyzetének megismertetésé-
vel rabírni arra, hogy a 16,000 magyar vak megmentését, kikepezte-
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tését és tisztességes ipari munkával való megélhetését lehetővé tegye.
4. A kiképzett vakoknak tovább képzésére és művelődésére szükséges
eszközöknek, különös en pedig Braille rendszere szerint irott könvvtár-
nak létrehozatala. 5. A vakok meglevő és létesitendő intézményeinek
önzetlen szelgalasa. 6. A vakok oktatóinak, barátainak és pártfogói-
nak teret nyujtani arra, hogy szorgalmas munkásságuk eredményét és
tapasztalataikat a vakok oktatása érdekében és a velük és értük való
foglalkozás megkönnyitése végett közkinccsé tehessék.

Pozsonyban siketnéma-iskola. Amint egy Pozsonyból kelt
hivatalos irat jelenti, az ottani körök annyira előkészitették egy, ott
megnyitandó siketnéma- iskola létesitési módozatait, hogy az a jövő
tanévre minden valószinűség szerint már meg is nyilhat.

Nyugtázás. Mult -kimutatásorn óta a Siketnéma-intézeti Tanárok
Országos Egyesületének következö tagjai fizettek tagsági dijat: 1903-ra:
Szotfrid József, Ehling Jakab, Stanczel János. 1903. második felére:
Vatter Ferenc és Rédiger Károly. 1904-re: Mlinkó István, Erdős István,
Gönczi Gyula, Kegler Ferenc és Stanczel János. 1904. első felére: Vatter
Ferenc és Rédiger Károly. Sopron, 1904. április 23-án. Z á dor End r e
pénztáros.

VEGYES HIREK.

A berlini vakok otthona a jövő évben nyilik meg, amely
intézmény a Becker Vilmos és Ida-féle alapítványnak köszönheti létre-
jöttét. Ezen otthonba nem-, kor- és vallás különbség nélkül fognak
felvétetni a vakok. Az intézet helyiségét nem Berlinben fogják felépi-
teni, amint azt előbb tervezték, hanem Weisel1see-ben. Itt vettek e
célra egy tel ket, mely a tó mellett van. Ezen területböl mintegy 9,000
négyzetmétert már be is építettek, mindazáltal egyelőre csak 16-20
vak számára rendezik azt be. Egy régi ház is van a telken, melyet a
célnak megfelelőleg átalakitanak ; az udvar fáit meghagyják és továbbra
is gondozzák. Valószínű, hogy a tervbe vett 15-20 alapitványi helyet
nem töltik mind be a közel jövőben, mert először tapasztalatokat
akarnak szerezni arról, hogy mennyibe kerül az otthon fentartása. Az
otthon lakóinak felvétele seltartása kizárólag az· alapitványt fogja
terhelni. A telek megvásárlása előtt az alapitvány összege 730,000
marka volt, melyet néhány év előtt özv. Beckerné Naumann Ida azon
céllal hagyományozott Berlin városnak, hogy abból a vakok számára
otthon létesittessék, de Berlin városa az örökhagyó rokonainak az
összeg kamataiból 6,000 marka évi .•.járuléket köteles fizetni.

Szi1ádi László nyomdája Kecskeméten.


