
V I . é v fo ly a m . 6 . s z á m .HGFEDCBA 1904. ju n . 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Felelős szerkesztő:
NÉM E T H L Á S Z L ó.

Kiadó és laptulajdonos :
A S Z E R K E S Z T Ő -B I Z O T T S Á G .

Sz erkesztőség
és kiadóhivatal:

K e c s k e m é t ,

Templom-utcza 95. sz.

S Z E M L E
Siketnémák, vakok, hülyék, gyengeelméjűek, dadogók és hebegök oktatásával foglalkozók

S Z A K K Ö Z L Ö N Y E .

Megjelen minden hó 1-sején legalább egy ivnyi terjedelemben.

E lő f iz e t é s i á r :

Egész évre 8 kor.
Fél évre 4 kor.
Negyed évre .•. 2 kor.

TAR TAL O M: Elnöki megnyitó beszéd. Klis Lajos. - Asiketnémák megvédéséröl.

Falta Marcel dr. - Nehány szó a nöi kézimunka tantervéhez. Zattler Ida. - Szak-

irodalmi szemle. W. J. - Pályázati hirdetés tankönyvekre. Berkés János. - Hazai hirek.

E ln ö k i m e g n y itó b e s z é d . *)kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Igen tiszte lt H ö lgyeim és U r a im!

A Szeritlélek eljövetelének ünnepét űli ma a keresztény világ. E
magasztos, lélekemelő ünnepi napon a munka ünnepét üli meg a
"Siketnéma-intézeti tanárok országos egyesülete", a rnidőn tagjait egy
esztendei távollét után hazánk kűlőnböző részei hől ide szólitva, Ill. évi

közgyűlését szándékozik megtartani.
Ez alkalommal Magyarország legszebb és leghatalmasabb vidéki

városában, Csongrádvármegye lüktető szivében, a Nagy-Alföld igaz
gyöngyében, a multakban sok csapást szenvedett, de mindig új- és
szebb életre támadt gyönyörű Szeged városában gyülekeztünk össze,
hogy e város csodálatraméltó példájahól új erőt meritsünk a munkára
és küzdelemre ; hogy tagjainknak e helyütt is módot és alkalmat nyujt-
sunk eszméik és tapasztalataik kicserélésére ; hogy sziveikben az egy-
másra való kölcsönhatás erejénél fogva a lelkesedés szikráját feléleszt-
vén, arra ösztönözzük őket, hogy az itt kialakult eszméket és igazságokat
vigyék szerte hazánk minden részébe s ezen eszméknek és .igazságok-
nak működési helyeiken buzgó apostolaivá, lelkes és bátor harcosaivá
valljanak.

Ilyen értelemben véve, egy-egy sikerült közgyűlésünk majdnem
egyenlő értékűnek mondható eszméink győzedelmével.

*) Elmondotta a siketnéma-intézeti tanárok ors~. egyesületének Szegeden, 1904.

-évi május 22-én tartott közgyűlésén Klis Lajos egyesületi elnök.
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Ha visszagondolunk - kedves Tagtársaim ! - a mult esztendő-
ben Temesvárott tartott közgyűlésünkre, mindnyájunk szivét őszinte,
örömteljes érzés kell, hogy eltöltse, annak a meleg érdeklődésnek és
figyelemnek a. felidézésére, a mellyel ott a városi hatóság, a sajtó, a
tan ügy különböző ágainak képviselői és a nagyszámban megjelent ven-
dégek valósággal elhalmoztak bennünket. S ha most végig tekintünk e
diszes gyülekezeten, nem kisebb örömmel tapasztalhatjuk, hogy az
érdeklődés itt is megvan, hogy jelen közgyűlésünket is oly egyének
tűntették ki személyes részvételükkel, a kik - egy - kettő kivételé-
vel - távol állanak ugyan a szerosabb értelemben vett siketnéma-
oktatás tulajdonképeni műhelyeitől, de a kiknek szive érezni tud a
siketnémák ügyeért, a kiknek lelkében igaz emberszeretet honol.

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkor kiváló súlyt helye-
zünk arra, hogy közgyüléseink a nagy nyilvánosság előtt tartassanak
meg s azért mindazok, a kik szives megjelenésükkel hozzájárultak
jelen közgyülésünk fényének és jelentőségének emeléséhez, legyenek álta-
lunk egyenként és mindnyájan szivünk teljes melegéveI üdvözölve!
Különösen hálás érzelmekkel kell megemlékeznemkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . G a á l E ndr e

kultur-tanácsos úrról, a ki Szeged-város közönségének, és J ózsa Ado lf

úrról, a ki a helybeli siketnéma-intézet felügyelő-bizottságának kép-
viseletében jelent meg körünkhen. Tiszteletteljes üdvözletem nyilváni-
tása mellett kérem őket, hogy a közgyülésünk iránt tanúsitott kitűn-
tető figyelemért és érdeklődésért tolmácsolják megbízójuk előtt egye-
sületűrik nagyrabecsülését és hálás köszönetét.

A megjelent egyesületi tagok szép száma is kétségtelenül azt
bizonyítja, hogy egyesületi életünk fejlődése és irányitása kellőképen
foglalkoztatja asziveket és elméket. Legyenek ugyanazért megjelent
tagtársaim is szeretettel üdvözölve!

És most, mint az egyesület ez idő szerinti elnöke, elmulaszthatat-
lan feladatomnak ismerem, hogyediszes gyülekezet előtt a vezetés em
alatt álló egyesület életnyilvánulásait megvilágitsam és mérlegeljem;
tagjainak érzelmeit és gondolatvilágát feltárjam.

Ehhez képest legyen szabad mindenekelőtt rámutatnom egyesü-
letünk keletkezésének indokaira és fennállásának jogosultsúgára.

Az embereknek közös rnunkára való egyesülését tudvalevőleg ter-
mészeti törvényszerűségek, lélektani jelenségek és szükségletek szekták

eredményezni. Az egyes emberek tehetségei és képességei alapjukban
véve ugyanis csak szük korlátok között mozognak; e miatt a munka-
erők külön-külön szétforgácsolódnak, nem érvényesülhetnek kellőképen.
Közös célok, közös érdekek, közös ideálok szolgálatába kell tehát
törnörülniök az embereknek, hogy munkaerejük megizmoso djék, meg-
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acélozódjék és életet nyerj er: az egyesülés által. Elvitázhatatlan igaz-
ság az, hogy nagy és dicső alkotásokra csakis tömörüléssei lehet
vállalkozni, mert igy biztositható legjobban az elmék és érzelmek
megtermékenyülése, összhangzó együttműködése.

A mi egyesületűnket is hasonló természeti és lélektani törvények
hozták létre és tették azt olyan szervezetté, a mely annál tökéletesebbe

válik majd, mennél több funktionális szervvel, rnunkára képes és alkal-
mas, dolgozni szerető taggal fog rendelkezni. Egyesültünk - kedves
Tagtársaim ! - hogy jobban megismerjük egymást s hogy a többekkel
való összehasonlitás kapcsán önismeretre tehessünk szert; mert a mi-
dön az egyesület révén meg~anuljuk .egymást becsülni és szeretni,
ugyanakkor megtanuljuk azt is, hogy a saját egyéni erőnket és képes-
ségeinket túl ne becsüljük soha. Egyesültünk, hogy az egymással való
gyakoribb szellemi érintkezes lehetövé váljék; hogy a közszellem, a
mely hivatva van az egyes intézetek egységes és helyes irányú inten-
ziv fejlődését előmozdítani: biztosíttassék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI t t mód és alkalom kínál-
leozik arra, hogy minden tag bizalommal forduljon az egyesülethez oly
eszmékkel és kérdésekkel, a melyek lelkét foglalkoztatják és a melyek
közös tanácskozásainkon vitathatók meg, dönthetök el és értékesít-

hetők a legcélszerűbben. Ezek mellett egyesületünk legfőbb céljaként
valljuk ama törekvésünket, a mely arra irányul, hogy a magyar siket-
néma oktatásügy minden tekintetben annyira tökéletesíttessék és fel-
virágoztassék, hogy egykoron a külföld szakemberei hozzánk járjanak

tanulni. Ez utóbb emlitett törekvesünk indokolja és biztosítja leginkább
egyesületünk létjogosultságát.

Ezek után lássuk most már közelebbről, hogy ifjú egyesületünk
mennyiben igyekezett és tudott eddig megfelelni az elébe tűzött fel-
adatoknak és hogy mit várhat tőle a jövő?

Előre is kijelentem, hogy nem akarok részletes történeti adatok
felsorolásával a titkári jelentés elé vágni, amely bizonyára hü képet
fog adni egyesületünk lefolyt évi müködéséről. Mindamellett nem lesz
talán érdektelen, ha a lefolyt egyleti év munkásságának kiemelkedőbb,
főbb momentumait ezen helyről is megvilágítván, azok alapján követ-
keztetest vonhatok arra nézve, hogy erős hittel, reménnyel és biza-
lommal tekinthetünk ifjú egyesületünk jövendő kialakulása' és felvirág-
zása elé.

A subjektiv érzések ecsetelését teljesen mellőzve és tiszta tárgyi-
lagossággal vizsgálva a lefolyt egyleti év munkásságát: az eredményt
valami túlságosan fényesnek nem mondhatjuk ugyan, de viszont a
meddőség jelzőjét sem alkalmazhatjuk reá. Ha nem akarunk ugyanis
önmagunk irányában igazságtalanok lenni, akkor eredménynek kell
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tekintenünk egymagában azt is, hogy nem stagnáltunk, hanem állan-
dóan kitartással dolgoztunk. Egyesületi életünk egészséges fejlődésének
feltételeit új, értékes tagok felvételével, célszerű munkaprogramm meg-
állapításával biztosítottuk, évkönyv kiadásával stb.-vel munkáltuk. Be-
láttuk időközben azt is, hogyha az eddigieknél kézzel foghatóbb, pozi-
tivebb eredményeket akarunk felmutatni, ahhoz nem elegendő csupán
csak a tisztikarnak a munkálkodása, hanem ahhoz az egyesület vala-
mennyi tagjának egész éven át tartó, vállvetett közreműködése szük-
séges. Nem elégíthet ki ugyanis bennünket az - kedves Tagtársaim !
- ha az évenkint egyszer tartatrii szokott közgyűléseinken formaszerű
konventionális tárgyalással, ünnepi hangulatban, sima jelleggel leörö-
lünk egyet-egyet egyesületünk feladatai közül. Ezekre támaszkodva,
egyesületi választmányunk a lefolyt munkaévben saját kezdeményezé-
séből azt a helyes és bizonyára kedvező fogadtatásra talált intézke-
dést foganatositotta, hogy a közös akcióba belevonta az egyesület
összes tagjait; állandóan ellátván őket hasznos munkával. Ezen intéz-
kedés, megtételénél a mondottakon felül különösen az az elv vezérelte
a választmányt, hogy aki képes valamely munka végzésére -- már
pedig minden tagról feltételezzük e képességet - az egyszersmind
köteles is reá.

Örömmel mutatbatok rá másfelől arra az igen kedvező körül-
ményre, hogy egyesületi életünk a magas közoktatásügyi kormány előtt,
különösenkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdr . Ber zeu iczy Alber i vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter
úr őexcellentiája és ügyosztályunk vezetője, dr . Ná r a y-Sza bo Sá ndor

miniszteri osztály tanácsos úr őnaB'ysága részéről rokonszenves megité-
lésben részesüit, amiről alkalmunk VOlt meggyőződni akkor, amidőn
nevezetteknek egyesületünk első évkönyvét szerenesenk volt kézbesíteni.

Ez a rokonszenv biztató jel, - Uraim! - de aztán súlyt is kell helyez-
nünk arra, hogy ezt a rokonszenvet továbbra is kiérdemeljuk. Jövőre
se feledkezzünk meg egy pillanatra sem amaz önmagunk iránt tartozó
kötelességünkről, hogy azt a szimpátiát és becsülést, amelyet a magas
miniszterium előtt eddigi működésünkkel sikerült kivivnunk a magunk

számára: meg is tartsuk, sőt a lehetőségig fokozzuk. Ne feledjük ugyanis
ama hitvallásunkat, hogy a magas kormány jóakaratú támogatása és
segitsége nélkül a mi eszméink, vágyaink elérhetetlen utópiák marad-
nak, minden küzdelmünk meddővé és sikertelenne válik. Bizonyára
nem tagadja közülünk senki sem, hogy egyedül a magas kormány ren-
delkezik azzal a tekintélyes erővel, hatalommal és azokkal a végre-
hajtó eszközökkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ami ideáljaink
megtestesithetők, megvalósithatók legyenek.

Távol legyen tőlem a halvány gondolata is annak, mintha eme
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szavaimrnal a legcsekélyebb mértékben is betolyásolni akarnám az
ellenkező nézeten levőket, ha ugyan vannak közöttünk olyanok? De
ebből a székből, amelybe az egyesület tagjainak. egyhangú bizalma
ültetett: kötelességemnek ismerem, hogy becsületes őszinteséggel és
legjobb meggyőződésemmel rámutassak törekvéseinknek arra az egyedül
helyes és szerenesés útjára, amelyen haladva - nézetem szerint -
nagyobb rázkódtatások nélkül, legkönnyebben közelíthetjük meg nemes
céljainkat.

Bátran merem ugyanis állitani, hogy egyesületi életünkre nézve
veszedelmes volna például az oly irányzat, a mely a magas kormány
intézkedései és a mi törekvéseink között merész és éles ellentéteket
teremtene meg. Mert gondoljuk meg, hogy a merész ellentétek leg-
többször olyanok, mint azok a tátongó szakadékok, amelyeknek áthi-
dalása legyőzhetetlen akadályokba ütközik. Ismervén Egyesületünk tag-
jainak a nézeteit, jól tudom, hogy mindannyian osztoznak hangoztatott
álláspontomban ; mind a mellett félreértések kikerülése végett sietek
magyarázatát adni annak, hogy előbbi kijelentéseimmel csak biztosi-
tani kivánom tárgyalásainknak eddig előnyösen tapasztalt komolyságát,
higgadtságát és bölcsességét, amelynek védelme alatt az okosság sza-
vát egy pillanatra sem némithattak és homályosithatták el a külső

hatásra számitó, mindig csak megtévesztést eredményező, üres, csalfa,
tartalomnélküli jelszavak, szertelen és veszedelmes aspiraciók. Ugyan-
azért - Uraim! -'---óvjuk meg Egyesületünket továbbra is közös aka-

rattal minden olyan ártalmas befolyástól, amely alkalmas volna arra,
hogy Egyesületünk jelenlegi ideális magaslatáról a közönséges, agitató-
rius társaságok alacsony szinvonalára sülyesztessék le.

Sohase az ötletszerüség, -- ne a napi esemény ekből felburjánzó
múló jelenségek - és ne a békés fejlődést megzavaró, izgalmakat
szülö egyéni panaszok és sérelmek, hanem mindig jól átgondolt
tervszerüség jellemezzék munkásságunkat, törekvésünket! Okossággal,
bölcsességgel párosult, kitartó tevékenységgel előbb-utóbb eredménye-
ket fogunk felmutathatni ; ellenben türelmetlenséggel, töprengésekkel,
rideg magatartással csak gyengitenők magunkat és késleltetnők az
eredményeket. A keretet, amelyben munkálkodnunk kell és munkál-

kodnunk lehet, eléggé megtalálhatjuk hivatáskőrűnkbenv , s igy nem
lehet más feladatunk, minthogy annak a keretnek minél teljesebb,
minél tökéletesebb tartalmat adjunk. És tartsuk szemelőtt - kedves
Kartársaim ! - hogy sohase követeljünk, hanem mindenkor tisztelet-
teljesen, illemtudóan kérjük eszméinknek, vágyainknak megszivlelését,
megoldását. Természetesen nem szolgai , meghunyászkodást, nem is
azt kell ez alatt érteni, hogy nézeteinket csak úgy szőrmentén merjük
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kifejteni, hanem hogy komoly férfiakhoz illő tapintatos eljárással. hoz-
zánk méltó eszközökkel igyekezzünk eszméinknek megnyerni az illeté-
kes köröket. Ha arra fogunk törekedni, hogy tárgyalásaink továbbra is
tartalmasak és tudományos szinvonalon állók maradjanak, akkor az az
erkölcsi és szellemi töke, amellyel rendelkezünk, meg fogja hozni
karnatait. Erősen meg vagyok ugyanis győződve arról, hogy ily eljárás
mellett a magas kormány érdemeseknek és méltóknak fog találni ben-
nünket arra, hogy erkölcsi és anyagi érdekeinket - a nélkül, hogy
magunk sürgetnők azokat - a saját hatáskörében, a saját kezdemé-
nyezéséből teljes megelégedésünkre előmozditsa és megoldja.

Ilyen és hasonló gondolatok közepette ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy a munkaerő, mellyel rendelkezünk és a feladatok között,
melyelmek megoldása reánk vár: nagy az aránytalanság. Azért a jó-
zan okosság azt diktálja, hogy számoljunk képességeinkkel, s egyelőre
ne tűzzünk magunk elé oly magas problemakat, amelyeknek megoldá-
sára jelenleg gyöngéknek bizonyulván, képtelenek vagyunk.

Nem szándékozom a jövő munkaévnek részletes munkaprogramm-
ját előre megállapítani, mert hiszen az az egyesületi életből, a tagok
bölcsességéből kifolyólag úgyis természetszerüleg ki fog alakulni. Ebből
a székből ez alkalommal csak vázlatosan, nagy vonásokban, jellemző
kenturokban kivánom megfesteni a legközelebbi jövendő képét. Sze-
rény nézetem szerint ugyanis - csoportositva a feladatokat - két
működési körre kell szoritkoznia tevékenységünknek.

Az első müködési kör az egyesület belső életének megerősíté-
sére, megizmositására irányuló feladatokban domboredik ki. Ebből a
célból mindenekelőtt arra kell törekednünk, hogy a hazai siketnéma-
intézetekben és iskolákban müködö összes kartársaink - nem véve
ki közűlök a hitoktatókat, kézimunka tanítónőket és a bejáró rajztaná-
rokat sem - szükségét érezzék annak, hogy az egyesületi tagok so-
rába való felvételüket kérjék. Ha aztán az esetleges új elemekkel
számban meggyarapodtunk, akkor féltve őrködjünk a felett a példás
egyetértés, kölcsönös szerétet és kartársi együttérzés felett, amely
eddig összetartó gerince volt a mi egyesületünknek. Nem akarok elő-
ítéletek alapján senkit is megvádolni, csak az általános tapasztalatra
hivatkozom, amely eléggé szomorú példáit adja annak,. hogy az egyenlő
foglalkozású munkások között az emberi gyarlóságokozta egyéni érde-
kek, féltékenykedések, torzsalkodások és apró összekoccanások oly
ellentéteket szülhetnek, amelyek még az egymás iránti köteles jóindu-
latot is veszélyeztethetik. Hiszen eléggé ismeretes dolog, hogy a világ
ma a "kolléga" szóból rossz vicceket gyárt, mert szinte közmondássá
vált már, - és itt nem gondolok a" mi embereinkre, - hogya kol-



6. sz. SZE M L E 99

légák egymás iránti irigykedés, ármánykodás, gyanúsitás és rágalmazás
nélkül el sem képzelhetők. Nos, kedves Tagtársaim ! mi sem. esünk
kivül a természet törvényein ; közénk is kerülhetnek olyan gyarló
emberek, akik megmételyezhetik egyesületünk békéjét: azért gondos
körültekintéssel, éber szemekkel kell vigyáznunk arra, hogy ilyen er-
kölcsi hibák közöttünk sohase verjenek tanyát.

Ha megerősödtünk a szép erényekben, ha számban megizmosod-
tunk, ha tagjainkat komoly munkára szoktattuk : csak akkor gondolha-
tunk egyesületünk második mőködési körére, amely a kifelé ható fel-

adatok egész tömegét foglalja magában, abban az egyetlen végcélban
összpontosulván, hogy a magyar siketnéma-oktatásügy felvirágoztassék.
. A rnult évi közgyülésünk alkalmával tartott megnyitó beszédem-

ben rámutattam egynéhány olyan feladatra, amelyeknek megoldása
második működési körünkbe vág. Nem szeretnék ismétlésekbe bocsát-
kozni, azért mellőzvén azoknak újból való felsorolását, ezúttal minden
indokolás nélkül még a következő feladatainkra mutatok rá:

1. Intézeteinkben szakorvosok alkalmazását kell sürgetnünk.
2. A siketnéma-oktatás és nevelés sikeresebbé tétele érdekében

megfelelő eszközökről kell gondoskodnunk.
3. A zsengekorú siketnémáknak a családi környezetben való cél-

szerű nevelését és az intézeti életre való előkészítését, valamint az
intézetekből kilépetteknek továbbképzését kell munkálnunk.

4. A tankötelezettségnek a siketnémakra való kiterjesztésévei is
foglalkoznunk kell.

5. Ki kell mutatnunk azt, hogyagyengetehetségű siketnémák
számára kűlőn iskolák, vagy legalább is külön osztályok felállítása

szükséges.
6. A tankönyv-pályázaton való tömeges részvételre kell ösztönöz-

nünk tagtársainkat.
És még számtalan hasonló kérdés foglalkoztathatja egyesületün-

ket, amelyek között természetesen vannak közelebbi és távolabbi fel-
adatok. Hogy ezek közül melyiket vegyük fel legközelebbi munka-
programmunkba, abban az egyesület szabad elhatározását korlátozni
nem akarom, aminthogy az nem is áll hatalmamban. Csak annak a
jó magyar közrnondásnak az igaz voltára kivánom emlékeztetni kedves
t.agtársaimat, amely igy hangzik: "Ki mint vet, úgy arat." Akkor
járunk el tehát helyesen, ha erőinket nem pazaroljuk meddő mun-
kára ; ha tervszerűen és kellő belátás mellett abban a sorrendben
vesszük munkába a feladatokat, amint azok megoldására és végrehaj-
tására jó alkalom kinálkozik, a kellő pillanat elérkezett. A végrehajtás
eszközeit is gondosan meg kell válogatnunÍl: s a lelkesedés tüzét egy-
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egy feladat megoldása mellett annyira kell fokoznunk tagjainkban,

hogyaköltővel szólván:

»Majd, ha ember kell agátra,

Gyengén, gyáván ne maradjon senki hátra!"

Ezekben kivántam -- igen tisztelt Hölgyeim és Uraim - rövi-
den rámutatni egyesületünk eddigi tevékenységére és jövendőbeli fel-

adataira.
És most, visszatérve oda, ahonnan kiindult am volt, megismétlem

azt, hogy egy évi távollét után új munkára gyültünk össze, kedves

Pályatársaim!
Mint mindig, most is a kötelességérzet és az egymás iránti köl-

csönös szeretet hozott bennünket össze. A kötelességérzet és a szeretet
jegyében ezennel megnyitottnak nyilvánitom a siketnéma-intézeti tanárok
országos egyesületének harmadik közgyűlését.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s ik e tn é m á k megvédésőröl.
- A siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületének 1904. május 23-án Szegeden

tartott közgyülésén felolvasta Falta Marcel dr. szem- és fülorvos, asiketnémák

és vakok szegedi intézetének szakorvosa. -

Akitől a természet megLagadta, vagy elvette a halló képességet
és ennek kapcsán néinaságrais kárhoztatta, azokat gyámolitani, igye-
kezni nekik kárpótlást nyujtani a lehetőség határáig: a legszebb
emberi feladat. Minden haladás a tudomány, a művelődés terén az
emberek érdeket szolgálja. Minden eredménye közös és mindnyájunké.

Mindenkinek egyenlő joga van annak gyümölcsét a saját egyénisége
szerint élvezni. Joga a siketnémáknak is és ehhez őket segiteni köte-
lesség. Ha egy szemernyi is az, ami az ő érdekükben történik, ami az ő
ügyük előbbrevivéséhez segedkezet nyujt, az is értékes lehet az ő
végtelen nagy szerencsétlenségökben.

A veleszületett siketnémaság első nyilvánulása abban a szivet-
tépő nyugtalanságban tükröződik le, mellyel az anya kis csecsemőjénél
remény és aggodalom között lesi, mikor tud visszahatást kelteni az ő
becéző szavával. Midőn az anya kínos bizonytalanságában eligazodni
óhajt, az orvost keresi fel gyermekével és annak megállapitását kéri,
vajjon hall-e a gyermek vagy nem. Egyike a legnehezebb helyzeteknek.
Mert a mai tudás állása szerint a vélemények még nagyon szétágazók
az iránt, mikor kezdenek a gyermekek hallani és melyik a végső ha-
táridő, melyen túl, ha a gyermek n"'em hall, a siketség megállapitható
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volna. Hogy e téren is mily végletekkel találkozunk, felemlítem,
hogy némelyek állitása szerint már a magzatnak is hallania kell, hallja
az anya szivverését, a méhzörejeket és hallja a saját szívverését is.
Talán a huszadik század csodája közt lesz oly magzat is, aki erről
híven fog beszámolni. Egyelőre meg kell elégednünk azzal, a mit a cse-
csernőkön tett szórványos vizsgálasok révén tudunk. Vannak, kik új-
szülötteknél már az első órákban hallási jelenségeket észleltek.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sa chs d r .1) 18 újszülöttön tett vizsgálásaiból azon eredményre jutott,
hogy az élet első tiz napja alatt a hallásnak még nyoma sincsen. A
vélemények abban leginkább összeegyezők, hogy leghamarább a zöre-
jeket hallják. a csecsemők, azután a magas hangokat és legnehezeb-
ben, illetőleg legkésőbben a mély hangokat. P r eyer a gyermekek lelki
életéről irt terjedelmes munkájában 2) a csecsemők halló szervével is
behatóan foglalkozik és azon nézetének ad kifejezést, hogy ha a gyer-
mek életének negyedik hetében a háta megett erősen hangzó hang-
forrásra nem reagál, alapos a gyanú, hogy siketnémaság van jelen.
Magamnak néhány esetben volt alkalmam, hogy a hallás megjelenésé-
nek idejét megállapithassam. I!:gy legutóbbi esetben öt hónapos gyer-
meket hoztak hozzám azon panasszal, hogy a gyermek még semmit
sem hall. Tényleg úgy is volt. Még egy igen éles hangú csengetyüre
sem kaptam a legkisebb visszahatást sem. A gyermek hallószervéhen,
orrgaratüregében semmi rendellenességet sem találtam. A siketnéma-
ság több mint bizonyosnak látszott. A gyermek azonban a kilencedik
hónapban hallani kezdett, ma másfél éves és ezen kernak teljesen
megfelelő normalis halló és beszélő képességgel bir.

A hallás első megjelenésének kérdésére azért kellett itt kitérnem,

hogy útbaigazító legyen arra nézve, hogy milyen véleményt, illetőleg

tanácsot adjunk a siketnéma csecsemők hozzátartozóinak és mit tehe-
tünk a kis siketnéma csecsemők érdekében. Mint az előbb leirt eset
igazolja, nemcsak ha a gyermek a betöltött 4 hét után nem hall, de
sőt még ha a 9-ik hónapban sem jelentkezik hallása, még akkor sem
lehet a hozzátartozókat a reménytől megfosztani. A teendő az, hogy
a kis csecsemőt hangot adó játékokkal szórakoztassák. Erősebb hangú
csengetyű, cintányérok, éles sipok szintén használtassanak, de csak
nehány pillanatra, naponkint egyszer-kétszer, mert a hallás végszervé-
ben, illetőleg a hallóidegben a túl erős izgatásole következtében káros
elváltozások léphetnek fel. Felnőtteknél erre vonatkozólag bő tapaszta-
lásunk van, mert például a nagy zajban dolgozó kazánkovácsok közül

1) Beobachtungen über das physiologische Verhalten des Gehörorgans Neuge-

borener. Arch. f. Ohrenheilk. Band XXXV. Heft 1:: 2.
2) Die Seele des Kindes II. A uíl. 1884. Leipzig.
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sokan lesznek nagyothallókká és miután nem zárható ki, hogy a cse-
csemöknél, ha hallási visszahatást nem is fedezhetünk fel, a hallószerv
hangok, zörejek felfogására még sem bir képességgel, nem tanácsos
az erősen izgató hangok behatásának huzamosabb ideig kitenni.

Figyelmeztessük az anyát, hogyafürdetésnél a fürdő vize ne
hatolhasson be a fülbe, mivel főleg a szennyezett viz füllobokat
okozhat. Lehetőleg tiltsuk a leány-gyermekek fülének átfúrását, mert

ezzel semmi hasznot, de kárt lehet tenni, hogy ne ernlitsek mást, a
súlyosabb fülönfüggő örökös alattomos izgalom a fülre. A fejkötőt ne
kössék a fülre, vagy ne szoritsák le azzal a fület.

Az egy éven felüli gyermekkorban már a vele született siket-
némaságot biztossággal megállapíthatjuk, szerzett siketnémaságet azon-

ban már jóval előbb, mert például, ha egy 3-4 hónapos gyermek
hozzátartozóinak hívó szavára vagy egyéb hangokra a hallás kétség-
telen jelét adta és e közben lepi meg valamely betegség, mely siket-
séget okozhat, akkor már az alapbetegség lefolyása után visszamaradt
siketnémaság könnyen felismerhető.

A siketnéma kicsiny gyermekek hozzátartozóit különös en arra
kell figyelmeztetni, hogy keserűségőket ne éreztessék a gyermekkel.

Különbséget ne tegyenek az ő és a többi gyermek nevelésében. Für-
detésnél a csecsemőknél emlitett óvatosság ajánlatos. Hosszú hajat
ne növesszenek, vagy ha igen, akkor ne fedje a fület, mert ezzel a
hanghullámok elé akadályt görditenek, a mit a siketnéma gyermekek-
nél fokozott gondossággal kell kerülni; hallási nyomok mindig lehet-
nek, miket elfojtani bűn, éleszteni üdv. A siketnéma gyermekek játékai
ebben a kerban is lehetőleg hangot-adók legyenek, de szerintem már
ebben a kerban ajánlatos megkezdeni' a tüdő szellőztetésére és fejlesz-
tésére irányuló actiót is. Ismeretes, hogyasiketnémák általában
gyenge tüdővel birnak és hogy mily nagy számmal esnek áldozatául a
tüdővésznek. Nem az egyedüli ok ugyan azon körülmény, hogy a
siketnémák nem beszélnek, mert itt a származási viszonyok, öröklött
gyengeség, hajlam, sociális bajok stb. játszanak lényeges szerepet, de
a némaság is olyan tényező, mellyel okvetlen számolni kell. A tüdő
bizonyára úgy van alkotva, hogy a beszédhez szükséges erő kifejté-
sére képes legyen, de sőt· a lélekzés mellett ez a -íö működését ké-

pezze. Már pedig azt tudjuk, hogy az a szerv, mely functióját nem
teljesiti, elsatnyul; mindenesetre ellenállásában gyengébb lesz a nor-
málisan működőknél, Célirányos tehát oly játékokat adni asiketnéma
kis gyermek kezébe, mikkel a tüdőket képesek vagyunk foglalkoztatni.
Ilyenek a fúvó-játékok, persze az, épérzékű gyermekek fütyülői,

sípjai, trombitál itt semmit sem érnek, hanem a játékoknak olyanok-
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nak kell lenniök, hogy fúvására valamely tárgy vagy alak jelenjék meg,
eltűnjók vagy mozgásba jőjjön, például megfelel a célnak egy szélma-
lom, mely fúvásra forgásba jő. Azon tanácsot adjuk, hogy ha a
kis gyermek már járni tud, a gyorsabb járást, futkosást kellő mérték-
tartással gyakoroltassák, a mi szintén atüdömunkájának emelését
célozza.

A 3 --4 éves gyermeket szakorvosnak kell megvizsgálni arra
nézve, vajjon vannak-e a siketnémaság ellenére hallás-nyomok, vagy nin-
csenek. Ez nagy horderővel bir a gyermek továbbnevelése érdekében.
A szülők és hozzátartozók a gvermekkel való érintkezést és megérte-
tesőket jelek és beszéd által erik el. Fősúlyt azonban a beszédre kell
fektetni. A teljesen siket gyermekeknél a szájról való lenézés útján
kell törekedni a beszéd utánozására és igen helyes volna már ezen
kerban is úgy beszélni, hogy a kicsiny gyermek kezét a beszélő gégé- .
jére, vagy mellkasára helyeznék. Az utánzási hajlam ösztönszerűleg is
nagy mértékben kifejlődött, főleg az ilyen korú gyermekeknél és nem
valószinűtlen, hogy nemcsak a szájállást, hanem a hangszallagok rezeg-
tetését is eltanulják. Természetes, nem képzelék én itt, csakis a siket-

néma-intézetekben és csakis szakemberek által nyerhető rendszeres
beszédoktatást, de ha annyit is elérnek, hogy azt a kis szókincset, a
mit a zsenge korú gyermekek elsajátíthatnak már az iskoláztatás meg-
kezdése előtt, hangadással kisérik, úgy a tüdő, mint a hangszaltagok
fejlesztésére, a későbbi helyes hangfejlesztésre igen üdvös hatású volna.

Azon 3-4 éves gyermekekkel szemben, kiknél a szakszerű vizs-
gálás hallásnyomokat fedezett fel, a hozzátartozók a szájról való lené-
zetést csak mint kisegitő eszközt vegyék igénybe és lankadatlan buz-
gósággal hangos szóval beszéljenek a kis gyermekek fülébe, azaz
igyekezzenek a beszédet hallás által elsajátittatni. Hogy ez mennyiben
.sikerül, az természetesen időre meg nem határozható, de hogyha egy-
általában van valami értéke a siketnémák hallásra való gyakorlásának,
úgy ezen kerban épp az erős utánzási hajlamnál fogva, a leginkább
biztato eredménnyel alkalmazható.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU rba n isch itsck 1) is ajánlja a hallás
gyakorlásáról irt terjedelmes monographiájában a 3-4 éves gyermekek
hallásra való gyakorlását hangszerek és beszéd segélyével, a magam
részéről azonban ezt nem általánositom, hanem csak olyan siketnéma
gyermekeknél alkalmaztatorn, kiknél hallási nyomok találhatók.

Azon zsengekorú gyermekek, kik már beszélni tudtak és azután
veszitették el hallásukat, különös gondossággal szoritandók arra,
hogy tovább is beszéd által fejezzék ki óhajtásnkat és értessék meg

1) Über Hörübungen bei Taubstummheit etc. 1895. Wien.
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magukat. Aszerint, amint ezeknél is találhatók hallási nyomok vagy
sem, a született siketnémáknál is a vázolt eljárás alkalmazandó.

Minden jóakaró útbaigazitás, mely a kicsiny siketnémák érdeket
szolgája, megtörik azon, hogyasiketnémák legnagyobb része il sze-
gény néposztályból kerül ki.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANá lunk 1"nég a ku liu r a uem oly mélyew

já r ó , hogy gyöker e i ezen néposztály rétegei közé is behatoltak volna.
A siketnéma gyermekek nagy százaléka rossz bánásmód, sőt sanyar-
gatások közepette nő fel. Még szerencse a sorsnak ama csapása
reájuk nézve, hogy lelki életök némi sötétségben marad, hogy szenve-
déseiket nem érzik és nem értik meg úgy, mint az épérzékűek. Magyar-
ország a lelencügy rendezésével bármely kulturállammal kiállja a ver-
senyt.Ter jessze ki a z á lla m gondoslzodá kezé t e kis sike tnémá kr a is ,

illessze be e kis pá r tá ka t is a le le l1cügy ker e iébe ; oly cselekedetet visz
véghez, mely a humanismusnak örök dicsőségére szolgál.

A siketnémák a betöltött 7-ik életév után siketnéma iskolába
járjanak. Az okta tá s megkezdése e lő tt e lma r a J ha tla n kelléknek ta r tom,

hogy egy sza ko r vos kö r iiltekil1 tő u izsgá lá sna k vesse a lá a gyermekeket.

Elsőrendű fontossággal bir megállapitani azt, hogy teljes-e a siketség,.
vagy találhatók-e úgynevezett halló szigetek.

Utóbbi esetben a rendes siketnéma-oktatástól eltérőleg, illetőleg
annak kiegészitője gyanánt a ha llá s gya ko r lá sa is okueilen iil fe lveendő

a ta u iiá s ker e tébe . Ezen gyakorlás alól nem mentenék föl egy siket-
némát sem, kinél a hallásnak bármily csekély nyoma is található. A
Bezo ld által felállitott tételt, hogy ezek a b-g2 között levő hangokat
halló siketnémák alkalmasak a hallás által való oktatásra, kiterjeszteni
óhajtom minden valamit is halló siketnémára. Nem terjeszkedhetem
itt ki. annak elhirálására, hogy érhetők-e el eredmények, vagy sem.
Egyszerűen arra az álláspontra helyezkedem, hogy a hallásra való
gyakorlás által ezen gyermekek csak nyerhetnek és ha az eredmény
még oly csekély is, annak értéke a szerencsétlen siketnémák életében
igen nagy súlyú lehet.

A szakorvosi vizsgálásnak meg kell továbbá állapitani azt, hogy
a siketnémák közül kik szenvednek a hallószerv, vagy az orrgarat-
üreg oly bántalmáhan, mely gyógyitást igényel, adenoid vegetációk
eltávolitandók, gennyedő középfüllobok még gyökeres úton is meg-
gyógyitandók, amint az már több külföldi siketnema-intézetben régebb
idő óta történik is. A gyógyitás célját illetőleg- eltekintve attól,
hogy egyes esetekben teljesen normalis hallást eredményezett -
ismét csak azon álláspontból indulok ki, hogy e téren a legcsekélyebb
siker is a legnagyobb méltánylást igényli és érdemli. De arra való
tekintett el is, hogy a gyógyitás által elejét vehetjük a hallószerv ujabb
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megbetegedéseinek, feltétlenül javasolva van az. Mert például én nagy

veszteségnek tartom, ha egy siketnéma valamely megbetegedés követ-

keztében elvesztené dobhártyáját, vagy rajta átfúródás, esetleg idült

bántalom maradna vissza. Ugyanis nem szenved kétséget, hogy az

emberi ezervezetben épen a dobhártya az a szerv, - az összes szer-

vek közűl, - mely a legalkalmasabb a rezgés-hullámok felvevésére

és megérzésére. Hogy mily fontos a siketnémakra nézve a levegő

áramlásának, nyomásának változásait, rázásokat. súlyos tárgyak dob-

banását megérezni, - főleg. önvédelmi szempontból, - azt hang-

súlyoznom nem is szükséges.

A siketnémáknal ezek szerint a fület a legnagyobb kimélésben
kell részesíteni, amit a testi fenyités alkalmazasanal különös en szem

előtt tartandónak velek, A nélkül,' hogy állásfoglalásomról az iskolai

testi fenyitést illetőleg nyilátkozni akarnék, röviden csak azt emelem

ki, hogyasiketnémák fülére ütni, vagy fülét ráncigálni, a legszigo-

rúbhan kerülendő. Úgy az ütés, mint a ráncigálas megsértheti a dob-

hártyát, vagy pedig már meglevő fülbaj okat súlyoshithat, ami annál

könnyebben eshetik meg, mivel siketnémáknal a fül idült bajai, hurutos

állapota nem tartozik épen a ritkaságole közé.
Szükségesnek tartom a siketnémákkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlá tó szer oének tüzetes meg-

vizsgálásat is. A siketnémáknal egyike a legfontosabb érzékeknek

hiányozván, fokozott szükség van a többi, főleg pedig a látó érzékre.

Ezért kell, hogy ez különös gondoskedásunk tárgyát képezze. De meg

tudvalevő dolog, hogy a siketnémák-oktatásának lehetősége egyenesen

a szem működésétől függ. A siketnémák. hogy úgy mondjam, a szemök-

kel hallanak és a látás élességétől és gyakorlottságától függ, hogy

mennyire képesek a beszélót megérteni, embertársaikkal a társadalmi

érintkezést fentartani.

A szem müködésének e nagy jelentősége tehát e léggé indoko lja ,

hogya sike luéma -in téee tbc lépők és á lta lá ba n a zon silze tnémá k. szemeit,

kike t a z okta tá sba n r észesiten i oka jla na k, füze tes vizsgá lá s a lá vegyék.

A fénytörési rendellenességek mindjárt kezdetben a megfelelő szem-

üvegekkel javitandók. Akiknek szemüvegekkel nem javitható gyenge

látásuk van, például a szaruhártya homályai, vagy lencsehomályok stb.

miatt, azoknak eme fogyatkozása az oktató tanároknak . leülönösen
figyelmébe ajánlandó. Igen könnyen el tudok képzelni oly esetet,

melyben a tanár önfeláldozó türelme · teljesen kárbavesz ; nem boldo-

gul a tanitványával, ki messze elmarad a többiek haladásával szem-

ben. Szép bánásmóddal, majd büntetéssel kisérlik meg a szegény

siketnéma nebuló tudatlanságát megtörni, pe minden igyekezet kárba-

vesz. Valami véletlen vezet csak arra rá, hogyasiketnéma gyer-
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mek rosszul lát, melyen esetleg szemüveggel könnyen lehetne segí-
teni.Mennyi kárbaveszett idő és fáradozás! Ha 'az oktatás alá kerülő
gyermekek valamely gyógyítást igénylő szembajban szenvednek, úgy
azt az oktatás sikere érdekében haladéktalanul foganatositani kell.
Mert mindjárt az oktatás megkezdésévei a -szemre nehezedik a leg-
fontosabb feladat, közelről kell nagy figyelemmel nézni az oktató
szájára, ennek egyes mozdulataira. A szemre nézve pedig a közeli
munka minden körülmények között a legmegerőltetőbb. A siketnéma-
intézeti tanárok szives figyelmét ezen irányban bátorkodom felhivni.
Ha esetleg azt veszik észre, hogy tanitványaik már kis ideig tartó
oktatás után főfájást kapnak, vagy azok szemei 'veresednek, könnyez-
nék, esetleg az egyik szem félrecsúszik, azaz kancsalitó állásba jut:
úgy intézkedjenek az iránt, hogy" ezen tanitványok szemeit behatóan
megvizsgálják. Továbbá arra is fektessenek súlyt, hogy az oktatás a
lehető legjobb világitás mellett történjék, mert a rossz világitás még
a legjobb szemnek is nagy ártalmára van. Fokozott gondossággal telje-
sitendő a szemek vizsgálása oly vidéken, hol a irachoma járványos.
Az ilyen vidéken levő siketnéma-intézetekben okvetlenül megkövetel-
jék, hogya fölvétel alkalmával a gyermekek szemvizsgálásról szóló

irást hozzanak, melyben az legyen feltüntetve, vari-e trachornájok vagy
nincs. AkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Tr a choma leküzdéséhez Ma gya r o r szá gon« cimű munkámban
bőven foglalkoztam az iskolás trachomásokkal szemben követendő
eljárásról. Egészbenvéve a siketnéma-iskolában követendö eljárást is

ugyanazon elvek szerint óhajtanám, azzal a megjegyzéssel, hogy itt
még szigorúbban kell alkalmazni az óvintézkedéseket, mint az épérzé-
küek iskolájában. Főleg azért, mivel asiketnéma trachomás gyermek-
kel óvszabályokat alig tartathatunk be, csekélyebb értelmiségöknél fogva,
továbbá a siketnéma gyermekek gyógyitása elég nagy nehézségbe
ütközik, mert csökönyösök, engedetlenek és végül a trachorna hosszas,
s nehezen gyógyitható betegség lévén, a gyermekeket előhaladásukban
hosszú időre megakaszthatja, ami a siketnémáknal sokkal érzékenyebb
veszteségszámba megy, mint az épérzéküeknél. (Folyt, köv.)

N e h á n y HGFEDCBASZÓ a n ő i k é z im u n k a ta r i t e r v é h e z .

Minden emberi intézmény birálatnak van alávetve. Nemalkotha-
tunk semmit, hogy az változásnak, fejlődésnek ne lenne kitéve. Épen
azért látom szükségét annak, hogyasiketnémák számára pár évelőtt
elfogadott nő i kézimunka ta n ter vr ő l" 'vé leményt, birálatot mondhassunk.
Nem tudom, hogy az e téren müködő szeretett kollegáim véleményei
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megegyeznek-e az enyémmel, de mindenesetre nekik is meg kellett
- érezniök pár év alatt a tanterv nem egészen helyes irányát.

Lássuk először is a legegyszerűbb és legszükségesebb munka-
nemet, akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhor go lá st. Az 1. oszt. tananyaga : "a horgolás elemei egy kis
mintakendőn. " Ezzel meg van kezdve és be is van fejezve a horgolás
tanitása a tanterv szerint, mert az egész nyolcosztályos tantervben
nem fordul többé elő. Kérdem: hol marad az a helyes irány,
amely a tantervben . a női kézimunka céljánál oly szepen és helye-
sen van felemlitve, hogy: "a gyakorlati munkákra forditandó a
figyelem." Azt mondja a tanterv, hogy a növendékek - amennyire
lehet- tökéletesen jártasak legyenek az egyes munkákban. Magam
is helyesnek és szükségesnek tartom ezt, de vajjon mi módon vihető
tökéletességre a siketnéma gyermekkel az 1. osztályban egy oly sok-
oldalú munka, mint a horgolás? Sehogy sem! Hisz a hallók iskolájá-
ban még a polg. iskola 1. osztályában is tanitják a horgolást. Annál
szükségesebb nálunk, hogy folytassuk azt legalább a Ill. osztályig.
Én még a IV. osztályosokkal is gyakran horgoltatok, mert különben

úgy elfelejtené, amit az 1. osztályban tanult a növendékem, hogy
nemcsak tökéletes jártas nem lenne a horgolásban, hanem semmit
sem tudna abból.

Az 1. osztály tantervébe fel van véve a legegyszerűbb kereszt-
öltésü r uha jegyzés is. Hogy ezt elvégezhessük, okvetlenül szükséges
kétféle ábc-ét, azaz kis- és nagy betűket varratm. Ez nem épen lehe-
tetlen dolog ugyan, de az első osztályos növendék elméleti tudását
nagyon meghaladja. E helyett jobbnak vélném egyszerübb keresztsze-
mes kis minták varrásat. (Ha már épen meg kell kezdeni a kereszt-
szem-varrást az 1. osztályban.) Hagyjuk a jegyzési, illetőleg a betük
varrásat a II. osztályra, midőn már a növendék számolási képessége
nagyobb.

A II. osztály tantervébe fel van véve a "kézivarrás elemei egy
kis darab vásznon. " Ez a kis vászon, ha pár fillorbe kerül is, csak
felesleges kiadást okoz az intézetnek. A szülő rendes en azt kérdezi,
hogy mit csináljon ő azzal, s igy nem tériti meg a munkaanyag érté-
két. A kézi varrást meg lehetne kezdeni egy kis kötényen is. Ezen a
köténykén ugyanazon öltéseket lehetne megtanitani, amit a, kis vász-

non. A növendék figyelmét sokkal jobban fel lehetne kelteni, s a munka-
kedve is nagyobb lenne, ha megmagyaráznók neki, hogy Ő má r kő-

tényt fog varrni. A szegény szülő is szivesebben téritené meg a kötény
munkaanyagának értéket, mert hasznát veheti. Az intézet meg nem
lesz kénytelen évről-évre leltározni a megmaradt mintákat, amelyek-
nek különben semmi hasznuk és értékük sincs. A törülközök és törlők
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beszegése nagyon költséges, mivel az intézetnek nincs szüksége min-
den évben új törülközőkre és törlőkre. Ha beszegi a növendék azokat

a tárgyakat, amelyeken az egyes munkanemeket gyakorolta és zseb-
kendőket szeg be különböző szegéssel, akkor bizonyára be tudja szegni
a törülközőt és törlöt is. Ugyancsak a II. osztály anyagát képezik a
sima és cifra kötés elemei. Ezután ismét valami hasznos tárgyat köt-
hetnének a növendékek, pl. állkendőt, nyári keztyűt, hogy lássák a
kötés célszerű felhasználását.

A Ill. osztály tananyagához okvetlenül hozzá kell vennünk a
keresztszem-varras folytatását, mert kűlönhen ezt is úgy elfelejtik a
növendékek, mint a horgolást.

A IV. osztályban szükségesnek látnám akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhur ko lá s megkezdését.
Az V. és VI. osztály tananyagához - a növendékek fejlettségé-

hez képest - okvetlenül hozzá kell még vennünk a fehér neműsza -

bá st és gépva r r á st, mert a hat osztályú intézeteknél sem engedhetjük
meg, hogy növendékcink az egyszerűbb fehérneműszabás ismerete nélkül
hagyják el az intézetet. A felsőbb osztályban 15-16 éves, sőt még idősebb
növendékek is vannak s a vidéki szegény szülőknek többnyire mód-

juk és alkalmuk sincs, hogy leányaikat az intézet elhagyása után is
taníttassák s igy, ha mi a felsőbb osztályban nem tanítjuk a fehér-
nemű-szabást, az intézetben felnőtt leányalegegyszerűbb fehérneműt
sem tudja saját magának elkészíteni. Ellenben, ha -ezen a fokon meg-

kezdjük a fehérnemű-szabás tanitását, oly szép eredményt érhetünk
el, ~ különösen az ügyesebbekkel, - hogy, ha nincs is módjában
növendekünknek tovább tanulnia, gyakorlat után nemcsak saját szük-

ségleteit tudja majd elkészíteni, hanem ez úton jövedelmi forrásra is
szert tehet.

Tizenhárom éve, hogyasiketnémák . kolozsvári intézeténel mű-

ködöm. Ezen idő alatt szerzett tapasztalaim után voltam bátor a jelen-
leg használatban levő női kézimunka tan tervről fenti veleményemet
elmondani. Örömmel venném, ha meghallgatásra találna az, annál is
inkább, mert a tanterv a női kézimunka anyagát 8 osztály számára
osztja be. Ha most a két felső osztály anyagát elhagyjuk, akkor a
megmaradt 6 osztály : anyaga nem felel meg a hatosztályos intézet
céljának. Mivel a VII. és VIlI. osztály munkaóráinak száma 14, ho-

gyan lehessen ezen órák tananyagából valamit beosztani a különben
is rövidre szabott munkaidőhe, a hat osztályos intézeteknél ? Azt gon-
dolom, felesleges felemlitenem, hogy ha a tananyag több, akkor több
időre is van szükségünk. Asiketnéma -íntézeteknél, különös en az
internátusoknál, nem jöhet számításba az, hogy a hallók iskolájanal

hány munkaóra van, mert ott az a kevés munkaóra csak arra való,
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hogy a növendék megkezdje a tárgy at és ha már jól tudja, hazaviszi
és otthon igyekszik minél előbb bevégezni. Ez igen helyes, mert a
növendék önállóságát segiti elő. Valamint az elméleti tárgyat az
iskolán kivül is kell a növendéknek gyakorolnia, épen úgy kell azt a
kézirnunkánál is tőle megkövetelnünk, ha eredményt akarunk elérni.

Kolozsvár, 1904. április hó. Zattler Ida.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z a k ir o d a lm i S z e m I e .

Az Orgán mult évi 10. és 11. és idei l-ső számaiban, továbbá a
B l. f. Tbstbg. mult évi 21.) 22.. és 23. számaiban találjuk a mult évi
szeptember 28-tóI október l-ig tartott frankfurtikjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkongr esseus leirását.
Sok érdekes és tanulságos momentum emelkedik ki és érdemel fel-
emlitést, dacára annak azonban még sem foglalkozom e helyüttbő-
vebben e Ieírásokkal és pedig azért, mert hazai kartársaink közül is -
tudtommal ketten - résztvettek a kongresszuson; tudom, hogy sokan
várják is, hogy ezek - mint hivatottabbak -- ismertessenek meg
bennünket az ott történtekkel és remélem, hogy ők e várakozásnak
meg is fognak felelni.

A folyó évi 2. és 3. száma hozza a már fentemlitett Handering-
féle könyvnek ("D ie P r a xis des er zieh lichen Ta ubstu snmenun ier -
r ich ies" = "A nevelő siketnéma-oktatás gyakorlati alkalmazása") is-
mertetését. A könyv a következő 14 fejezetre van osztva : 1. Beveze-
tés. 2. A gyakorlati eljárás a tanár egyénisége szerint. 3. Az első két
év, mint gyakor-lati eljárás eredményének alapja. 4. A beszéd tekni-
kája. Ó. A leolvasás. 6. Az irás. 7. A jel és a tanitási eljárás. 8. A
kifejezési alak és a nyelvkészség. 9. A tanitási nyelvezet, mint a
beszélési kedvet és a gyermek beszédbeli önállóságát fejlesztő eszköz.
10. A beszédanyag kiválasztása. 11. A sablon és gépilegesség a
siketnéma-oktatáshan. 12. Az összekapcsoló tanalak. 13. A teknikai
tárgyak (kézügyességi oktatás). 14. Szervezeti kérdések" vonatkoztatva
a növendékek beszédbeli kiképzésére. Az ismertetésben minden egyes
fejezetnek dióhéjban foglalt tartaimát találjuk. Hoffmann a könyvet,
mint kitünő s hiánytpótló szakmunkát, melegen ajánlja. a kartárs ak
figyelmébe. (Beszerezhető Guben, Bergers Buchhandlung. Ara 5 márka.)

A B l. · f. Tbstbg. mult évi 23. számában találjuk, mint különö-
sen emlitésreméltót: G. Bodensiek (Hildesheim) nEgyhuza 11J .ba n va gy

megsza kiiá ssa l tö r tén jék-e a ta n ítá s a sike t némá k in téee tébcn" cimü
cikket, melynek alapgondolatai a következők : 1. Az eddigi délutáni
tanitás az egészségre ártalmas és pedagógiailag értéktelen. - 2. A
délutánnak az iskolai tevékenység alól való teljes felszabaditása a
hygienia szempontjaból nem szükséges, a pedagógia szempontjából
nem ajánlatos. - 3. A délutáni tanitás úgy rendezendő be, hogy:
a) legyen előtte egy három órás déli szünet; b) délután elméleti órák
ne tartassanak; c) legyen a felső osztályokban levőknek legalább 2,
a középső osztálybelieknek 3-4 teljesen szabad délutánjuk. - Szerző
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alapos, az egészségtan és pedagógia legújabb vivmányain épült fejté-
getései végén a különböző osztályoknak megfelelő praktikus óraterve-
ket közöl.

A 24. számban találjukkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF . W. H a uder iug (Guben) "D ie P r a xis
des er zieklicken Ta ubstunemenwnler r ickts" cimü könyvének ismerteté-
sét. Minthogy azonban e könyvet H offma nn az O rga « hasábjain sok-
kal alaposabban ismerteti, vele már fentebb foglalkoztam. Ugyancsak e
számban találunk egy szép megemlékezést a mult évi november 19-én

. elhalt Weissn : e ile r -r ő l és a Wiener -Neusta d ti új siketnéma-intézet
leírását.

Az idei 2. számban van H a ns Koch-nak "A szá molá s ta n ítá sa
a lka lma zo tt pé ldá kon , tá r gyuk szer iu t r endezue" cimű cikke. Szerző
azt kivánja, hogy először is dobjuk ki a számtani példatárakat az
iskolából, mert minden individualitásnak útjában állanak, a tanitót a
betű szolgájává alacsónyitják s főleg,' mert a legkülönbözőbb s egy-
mással semmi összefüggésben sem levő tárgykörökből csoportositjak a
példákat. Kivánja továbbá, hogy minden tanitó maga készítse példa-
tárát a gyermekeket környékező és őket legközvetlenebbül érdeklő
tárgykörökből s ilyenekül a következőket állit ja fel: 1. H á zta r tá s (a
kereskedő-, mészáros-, sütő-, szenesnél, a piacon). 2. La ká s és ber en -
dezés (az asztalos-, kárpitos-, szijgyártónál., a fehérnemű-üzletben, az
áruházban, a mücsarnokban). 3. La ká s és bér le t. 4. Ruhá za t (a szahó-,
varrónő-, cipész-, kalapos-, divatárúsnőnél, az áruházban). 5. Kézimun-
ká k. 6. Munka és munka bér . 7. Ü zle ti bevé te lek és kia dá sok. 8. Adó .
9 . P osta . 10. Va sú t. 11. Bizto sitá sok. 12. Ta ka r ékpénztá r . 13. F elnő t-
tek szó r a kozá sa . 14. Kir á ndu lá sok és u ta zá sok (szálloda stb.). 15.
Ker tesze i. 16. G a zda sá g . 17. Ipa r . la. Tá r sa sá g -szá mita sok stb. Az
egyes tárgykörökön belül azután a legkülönbözőbb aritmetikai viszo-
nyokat lehet felállitani ; a példák felállitásánál ajánlatos a gyermeke-
ket magukat is bevonni s szellemi önállóságukat ez által is fokozni.

A 4. száma hozza M. Schneider (Braunschweig)-nek, a szabad
beszédtanitás előharcosának : .,A sza ba d nyelvokta tá s , min t a z e lemi
nyelvokta tá s a la p ja a sike inéma -in téee íben" cim alatti értekezésének
12' tezisét, melyelmek tartalma röviden a következő : 1. A siketnéma-
intézet a beszé lő emberiségnek akarja visszaadni a siketnérnat. -
2. A környezetével való érintkezésre - mint minden más embert
is - egyedül a belső énjével összenőtt beszélgetési képesség (társal-
gás) képesiti a siketnémát. - 3. Ennek folytán először ennek eléré-
sére kell törekedni az iskolában s csak azután lehet az oktatást az
ismeretes diszciplinákra széttagol ni. - 4. A halló gyermek az u. n.
anyai iskolában szerzi a társalgási nyelvet. - 5. A siketnérnat is az
anyai iskoláéhoz hasonló eljárással tanítsák a társalgási nyelvre. -
6. A főleg leiró, tervszerű szemléleti oktatás, anyelvalakok tanításá-
nak konstruktiv menete, valamint" az időelőtt fellépő olvasás akadá-
lyozzák az eleven társalgási nyelv, valamint a beszélé si kedv fejlödé-
sét. - 7. A társalgási képességet legbiztosabban a szabad szemléleti
oktatás közvetiti. - 8. A szabad szemléleti oktatás anyagát nem lehet
tantervszerűleg előre rendezni. A yermek maga és személyes viszo-
nyai adják napról-napra az anyagot. A kifejezési alakot és a nyujtandó
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nyelvanyag mértékét mindenkor a gyermek értelmi foka és nyelvszüle-
séglete határozzák meg a "könnyebbről a nehezebbre" főelv sze-
rint. - 9. A tanitás alakja akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsza ba d beszé lge tés. - 10. A szabad
szemléleti oktatásnak célja elérésére a hangképzést követő legalább
három évre kell kiterjeszkednie s azért a 4-ik év végéig mellette
önálló tantárgyként a számtanon kivül ne is lépjen fel semmi. A nyert
kifejezéseket a növendékek írásban is adják vissza. Olvasás nyomta-
tott olvasókönyvből és az olvasmányok tárgyalása e fokon feltétlenül
elvetendő, mindazonáltal ismerjék meg a nyomtatott betűket is. Mellő-
zendő e fokon az u. n. nyelvalaktanitás is, mert a szükséges alakokat
a beszélgetés és társalgás közben eléggé és biztosabban tanulják meg,
mint a tervszerű nyelvalak-tanításban. Alkalmas események vallás-
erkölcsi tekintetben is értékesitendök ; ezek készitsek elő a 4-ik év
után fellépő vallástanitást. -- 11. Az 5-ik évben léphetnek föl a
különböző tantárgyak. A szabad szemléleti oktatást most már felvált-
hatja a tervszerű szemléleti oktatás, de ennek is főcélja ne a tudás,
mint inkább a társalgási nyelv megtartása és bövítése, valamint a
beszélési kedv fokozása legyen. -- 12. A társalgási nyelvet a tanitáson
kivűl is ápolni kell. Erre legalkalmasabb a kis, családi jellegű interná-
tus. Nagyobb internatusokban legalább a felső két évfolyam kihelye-
zendő. W. J.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P á ly á z a t i h ir d e t é s .

A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa, a nagyméltóságú
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr folyó évi 33340. számú
rendelete alapján a siketnémák oktatására vonatkozólag a következő
tankönyvekre pályázatot hirdet:

1. Egy, a II-Ill. osztályb eli növendékek számára szolgáló oly
ta nkönyvr e , mely a beszédanyagot és alakot szerves összhangzatban,
a tanterv szelleme szerinti módszeres gyakorlati feldolgozásban nyujtja
a növendékek elé.

2. Egy, a beszédtanitást, a leiró szemléleti oktatás modorában
tárgyaló ta nkönyvr e , mely a IVc-VI., illetve a IV-- VII1. osztályok szá-
mára szól és reálismeretek közlése mellett éber figyelemmel van arra,
hogy a növendékek a köznapi kifejezéseket biztosan megérteni, s ugyanigy
alkalmazni is tudják. Evégből a kifejezések-, nyelvalakok használatának
szükségességét, fokozatosságát szem előtt tartva, a nyelva la kta n a beszéd

tartalmi részével együtt, azzal mint egyen lő r a ngú tényező részesüljön
méltatásban.

3. Egy, a II-V. osztályb eli növendékek számára szolgáló, s a
siketnéma szóbőségének és kifejezésbeli terjedelmének figyelembe véte-
lével szerkesztett oly o lva sókönyvr e , mely a tá;gyi ismeret mellett főkén t
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a r r a va n h iva tva } hogy a beszéd ia n iiá st tá moga ssa } kiegészitse . E vég-

ből a kifejezésbeli fokozatosságot érvényesitve, a tanult nyelvalakokat
alkalmazza, gyakorolja, a kevésbbé ismertek előfordulására pedig alkal-
mat szolgáltasson. '

4. A földrajzot, történelmet, természetrajzot, természettant és
alkotmány tant a siketnémák oktatása szempontjából külön-külön füzet-
ben tárgyaló ta nkönyvekr e :

A pályázati feltételek a következők:
a) A pályázatban részt vehetnek a hazai gyógypedagógiai oktatás-

ügy szolgálatában álló összes tanerők.
b) A pályanninkák kéziratban (ismeretlen irással) bekötve, a pályázó

nevét magában foglaló lepecsételt jeligés boríték kiséretében 1904. évi
december hó 31-éig a szaktanácsi előadóhoz nyujtandok be.

c) A munkák terjedelmét illetőleg szolgáljon tájékoztatásul, hogy
mivel asiketnémák oktatásának 6-8 éves tanideje alatt az anyaiskola
beszédtanitási teendőit is pótolnia kell: a fenmaradó időben a teljes
elemi iskola tananyagánál többet végezni akarni, hiú ábránd lenne. Ez
okból addig is, amig előkészítő oktatásról, vagy továbbképzésről a siket-
némáknal gondoskodás nem történhetik, a tankönyvek anyaga a tanterv
szellemében ugyan, de azon elv kellő érvényesitése mellett lesz kidol-
gozandó, hogy inkább keveset, de jól. A tankönyvek e mellett termé-
szetesen nem szolgálhatnak egyúttal a tanítóknak vezérkönyvül.

d) A pálya munkák szakvéleményezés végett biráló-bizottságnak
adatnak ki s az elfogadott munkák és pedig az 1. és 2. szám alattiak
80 koronával, a 3., 4. szám alattiak 50 koronával díjaztatnak nyomatott
ívenkint.

e) Minden új kiadásnal a szerző a jelen tiszteletdíjnak 50%-ában
részesül, melyért a munkán esetleg szükséges módositásokat dijtalanul
köteles eszközölni.

f) A munkák kinyomatásáról a vallás- és közoktatásügyi m. kir,

miniszterium gondoskodik.
Budapest, 1904. április hóban.HGFEDCBA Berkes János

szakt. előadó.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H A Z A I H IR E K .

A g y ó g y p e d a d ó g ia i in t é z e t e k O r s z . S z a k ta n á c s a május
14-én és 28-án gyűlést tartott. Az első gyűlés főtárgya a tanerőkép-
zés szervezetének szabályzata voJt. A második gyűlésen az intézetek
folyóügyei kerültek tárgyalás alá.
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A S ik e tn é m a - in t é z e t i T a n á r o k ' O r s z á g o s E g y e s ü le t e ez
évi rendes közgyűlését május hó 22-én és 23-án tartotta megkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzegeden .

A közgyűlésen az egyesűlet tagjai majdnem teljes számmal jelentek
meg. A legtávolabb levő intézetek, mint a jolsvai (2 taggal), kolozs-
vári, kaposvári és debreceni intézet is képviseltette magát; ott voltak
a soproni és körmöcbányai intézetek szervezésére kikűldött igazgatók
is. A gyűlésen megjelentek legnagyobb része már május 21-én érkezett
Szegedre. A pályaudvaron a helyi bizottság élén Ktug P éter igazgató
fogadta az érkező vendégeket. Még aznap délután 1/27 órakor .előérte-
kezlet volt a siketnémák intézetében, este 9 órakor pedig társas' vacsora
Bitó János hires halász-csárdájában. A közgyűlé st megelőzőleg, május
22-én reggel 8 órakor az intézet megtekintése s az osztályok bemuta-
tása. történt meg. A közgyűlést 10 órakor nyitotta meg Ktis La jo s

elnök, lapunk első cikkében közölt megnyitó beszédjével. Az elnöki
beszéd után a közgyűlés táviratilag üdvözölte dr . Wla ssics G yu lá t;

mint az egyesület disztagját ; dr . Ber zeu iczy Alber t vallás- és közoktatás-

ügyi minisztert és dr . Ná r a y-Sza bo Sá 11do1 'miniszteri osztály tanácsost ;
s küldöttség menesztését határozta dr . Lá zá r G yör gy, Szeged város
polgármesteréhez, a közgyűlés hálájának kifejezését tolmácsolandó a
sziv es vendéglátásért. Ennek megtörténte után, Biha r i Ká r o ly titkár az
egyesület évi működéséről szóló jelentését olvasta fel, amit a közgyűlés
nagy tetszéssel fogadott. A titkári jelentéshez szólva, Schdffer Ká r o ly

örömmel vette tudomásul, hogy a választmány Bor bély Sá ndor na k szak-
tanácsi előadósága alatt szerzett érdemeit jegyzőkönyvben örökitette
meg, s azt indítványozta, hogya közgyülés ne elégedjék meg a választ-

mány határozatával, hanem azt az odaadó munkásságot, akartársak
jólétéért mindent megtevő testvéri szeretetet szintén jegyzőkönyvben
örökitse meg. A közgyülés egyhangú lelkesedéssel fogadta Schiiffer
indítványát s Borbély érdemeinek jegyzőkönyvben való megőrökitését
elhatározta. Ezután Völker J ózsef ismertette Ta r itzky F er encnek az egye-
sület első és Wen/zeI J ózsefnek az egyesület második közgyűlésén a

sike inémá t: nye lookta tá sá r o l tartott értekezéseit. A sok tanulmányt igénylő

felolvasás kapcsán érdekes és hosszabb vita támadt. A vita folyamán
kialakult közvélemény legnevezetesebb része az volt, hogy: a z er ede ti

ta n te r v fe le lt meg a sike tuénea okla tá s követe lményeinek, mig a z idegen

beha tá s a la tt á tdo lgozo tt ta n te r v na gyba n ler on to tta a z er ede ti he lyes

ir á nyá t. Előadó Wentze l mult évi javaslatainak 5 első pontját elfoga-
dásra ajánlotta. A 6-ik pont már keresztülvitetett. A közgyűlés azonban
a javaslat I-ső pontját, Bor bély inditványára, a következő módositással
fogadta el: 1. A felmerült nyelvoktatási irány.ok közül leghelyesebb és
a gyermek beszédbeli igényeinek kielégitésére legalkalmasabb: a tan-
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terv által is képviselt, a nyelv alaki és tartalmi részét egyformán figye-
lembe vevő alkalomszerű beszédtanitási mód. A 2-ik, 3-ik és 4-ik pon-
tok változatlanul a mult évi szövegezéssel: 2. A tantervben az alsó
osztályokra kitűzött cél a módositás által arra kijelölt időben el nem
érhető, miért is indokolt az olvasást a IV. osztályig, a leiró -szemléleti

oktatást az V. osztályig elhalasztani, mint azt az eredeti tanterv is
kijelölte. 3. Csak a rendszeres olvasás megkezdéséveI adandó a gyer-
mek kezébe nyomtatott olvasókönyv, mely azonban nyelvi magyaráza-
tokat, kérdéseket vagy egyéb megjegyzéseket ne tartalmazzon, csupán
csak az olvasmányok szövegét. 4. A tanterv szellemével s a közvetlen
imitáció elvevel össze nem egyeztethető és a gyermekek beszédbeli
önállóságára veszedelmes a Taritzky által javasolt nyelvtani példatár,

mert nem a könyvből való felkeresés által, mint inkább a reális
szituációk stb.-hez közvetlenül fűzött kifejezések gyakorlása útján a

gyermeket azoknak ösztönszerű helyes használatára kell vezetni. Ugyan-
ezért káros az úgynevezett nyelvalaktani vezérkönyv is. Az 5-ik pon-
tot: 5. A tanár önállóságát és erkölcsi tekintélyét mélyen sérti, az
oktatás elevenségét és közvetlenségét s azzal a tanítási eredményt
veszélyezteti a tanár kezébe adott vagy adandó vezérkönyv. Ezt a he-
lyes mederben folyó tanerőképzés van hivatva pótolni -- a közgyűlés
elvetette, amellett foglalván állást, hogy egy a tanár számára irandó
jó vezérkönyvre szükség van. A hosszas vita délután 1/22 óráig tartott

s miután a kitűzött tárgysorozatból csak egy tárgy at vitatott meg a
közgyűlés, a 23-ki gyűlés megkezdése reggeli 7 órára tűzetett ki. A 22-iki
gyűlés határozata értelmében 23-án reggel 7 órakorkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Lá szló alel-
nök a gyűlést megnyitván, a tárgyalás első pontjául G á csér J ózsefnek

"Kö lcsönös ha tá s a z á lta lá nos peda góg ia és a sike tnémá k okia tá smod ja

közö lt" cimű értekezését tüzte ki. Az értekezés szerzője közbejött akadá-
lyok miatt a gyűlésen nem jelenhetett meg, amiért az értekezést, szerző
megbizásából, Scho ltz La jo s olvasta fel. Az igazán szép nyelvezettel
megirt és tanulságos értekezesért a közgyűlés szerzőnek köszönetet
szavazott és bár rövid, de igen heves vitat rendezett a felett, hogy: a
da dogók okta tá sa - mivel e téren a legjobb kezekben is igen kevés
eredmény mutatható fel - a nép isko la i ta n itók kezébő l kiveendő s csa k

sike tnéma -in téze ti és o r vos-ta ná r okr a b iza ndó . Ezután a pénztári jelentés
és a jövő évi költségvetés olvastatott fel, amit a közgyűlés tudomásul
vett. Az inditványok folyamán elfogadta a közgyűlés Klúg P éter nek

azon iditványát, hogy: ker estessék fe l a ker eskedelemügyi min iszte r ium

a növendékeknek a szün idők a la tt va ló ha za és vissza ú ta zá sá r a egész

ingyenes, a kisér őknek ped ig fé ld ija s menetjegy nyer ése ügyében ; továbbá
hogy a gyiijtések ér dekében kibocsá jlo ti leue leke l is d ijtnen lcsesi kü ld -
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hessék a z in téze tek. Ker estessék me/[ a fővá r osi és vidéki h ir la p ir ók egye-

sü le te , hogy a z egyes h ir la pok d ijmen iesen közö ljék a z in téze tek: fe lvé te li

h ir de tése it. 9 órakor elnök a gyűlést, Szeged város polgármesterénél
való tisztelgés miatt, egy órára felfűggesztette. A folytatólagos gyűlést
Klis La jo s elnök 10 óra után nyitotta meg s a gyűlés első tárgyául
dr . F a lta Ma r ce l, szegedi orvos, a "Sike tnémá k védelme" cimű érteke-
zését tűzte ki. Felolvasó igen nagy szaktudással mutatta fel azon óv-
intézkedéseket, melyek a siketnéma gyermekek szűletésétől kezdve,
annak iskolába való meneteléig eszközlendők ; majd a hallási marad-
vánnyal birók hallásának különböző gyakorlatokkal való növeléséről
szólott igen érdekesen. Ezután Vá r a d i Zsigmond olvasta fel Ma r kovics

Ár pá d távollevő előadó helyett a választmánynak a sike tnéma ta ná r ok

képzésér ő l szóló javaslatát; Itt igen hosszú vita fejlődött ki, de általános
volt az a nézet, hogy:' a je len leg i képzési mód megszűn te iendő és a

sike tnéma ta ná r ok kieá r o la gosa n a sike /némá k okta tá sá r a képzendők.

Az együttes képzés csak az adminisztrációnak szolgál előnyére, de ezen
kevés előnnyel szemben belőle az oktatásra felette nagy hátrányok szár-
maznak. A javaslatnak a közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter
elé való sűrgős felterjesztését határozta el. A közgyűlésnek amaz egy-
hangú határozata után, mely szerint a tisztviselőknek kifejtett mun-
kásságukért köszönetet szavaz, megejtetett a tisztviselők választása.
A választás eredménye a következő : Elnök (közfelkiálltással) : Klis

La jo s; alelnök: Németh Lá sz!ó . Tisztviselők lettele titkár: Biha r i Ká r o ly,

jegyző: Va tte r F er enc , pénztárnok: Na gy P éter . Választmányi tagok:
Sch iiffe r Ká r o ly, Bor bé ly Sá ndor , G á csér J ózsef, Vá r a d i Zsigmond ,

Klúg P éter és Wentze l J ózsef. Póttagok : Sla n ize] J á nos és Völ!? er J ózsef.

Számvizsgálók : Ma r kovics Ár pá d , Szo tfr id J ózsef és Vá lek J á nos.

Ezzel a közgyűlés, amely az egyesűlet életképességének és akartársi
szeretet ápolásának fényes 1anúbizonysága volt, véget ért. Akartársak
egymástól búcsúzva, meleg kézszoritással mondtak egymásnak Isten
hozzád ot a jövő közgyűlésig, annak reményében, hogy akkor viszont-
látják egymást. Délutánonként a helyi bizottság kalauzolasa mellett a
város nevezetességeit tekint ették meg a vendégek; elismerés illeti meg
Szeged város vendégszerető polgárságát selismerés illeti a rendező-
bizottság fáradhatlan buzgóságát, élén Ktúg P éter igazgatóval, mivel
a közgyűlés tagjainak oly kellemessé tették a Szegeden való idő-
zés napjait.

Gyógypedagógiai képesitö vizsgálatok. Az idei képesitő
vizsgálatok június hó 11. (irásbeli) és 14., 15. és 16-án fognak megtar-
tatni. A kiegészítő és javitó vizsgálatok is -e napokra esnek. Jelent-
keztek: H r ivná k Lá szló , P ir o ska Ká r o ly, P lich la Béla , Lich tensie iger
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J ózsef, Wolkober J á nos, Zá bor szky Árpá d , Sch r e lner M iklós, Vissy

J á nos, Schneider F er enc , Tö r ök G yu la , D eschenszky F er enc , Kelemen

Igná c , Sza ba dos Ö dön , Schwa nner G yu la .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H y m e n . Sza ba dos Ö dön , asiketnémák és vakok szegedi inté-
zetének tanára, eljegyezte P á lfy Ir énkét, Pálfy Ernő földbirtokos leányát
Szegeden. Gratulálunk!

A z é v z á r ó v iz s g á k a g y ó g y p e d . in t é z e t e k b e n a követ-
kező napokon lesznek: asiketnémák körmöcbánvai intézetének osztály-
és évzáró vizsgája június 29-én; a sn. soproni int. oszt. és é. vizsgája
jún. 26-án; a budapesti kisegitőiskola oszt. vizsgaja jún. 10-én, é. vizsgája
26-án. Ezekben miniszteri biztos dr . Ná r a y-Sza bo Sá ndor miniszteri
osztály tanácsos lesz. A sn. egri int. oszt. és é. vizsgaja jún. 26-án;
a sn. temesvári int. oszt. vizsgája jún. 6. és 7-én, é. vizsgája jún. 25-én;
a sn. aradi int. oszt. vizsgája jún. 8~án, é. vizsgaja jún. 22-én; a sn. váci
int. oszt. vizsgája jún. 24., 25. és 27-én. Ezekben miniszteri biztos
Ber kes J á nos igazgató, szaktanácsi előadó. A sn. kolozsvári int. oszt.
vizsgája jún. 3. és 4-én, é. vizsgája jún. 26-án; a vakok kolozsvári int.
oszt. vizsgaja jún. 4-én, é. vizsgája jún. 26-án; a vakok budapesti int.
oszt. vizsgaja jún. 7., 8. és 9-én, é. vizsgája jún. 26-án; a sn. kapos-
vári int. oszt. vizsgaja jún. 6-án, é. vizsgaja jún. 25-én. Ezekben rni-
niszteri biztos Bor bély Sá ndor igazgató. A sn. debreceni int. oszt. és
é. vizsgája jún. 26-án; a sn. budapesti int. oszt. vizsgaja jún. 3-án,
é. vizsgája jún. 25-én; a sn. jolsvai int. oszt. vizsgája jún. 9-én, é.
vizsgája jún. 23-án; a képezhető hülyék budapesti int. oszt. vizsgaja
jún. 28-án. Ezekben miniszteri biztos Klis La jo s igazgató-tanár. A sn.
és vakok kecskeméti int. oszt. vizsgaja jún. 6-án, é. vizsgaja jún. 26-án;
a sn. és vakok szegedi int. oszt. vizsgaja jún. 7-én, é. vizsgaja jún. 26-án.
Ezekben miniszteri biztos Herodek Ká r o ly igazgató-tanár. A sike tné-

má k vá ci és a képezhető hü lyék buda pesti in téze le iben az évzáró vizs-
gák napja nem tűzetett ki. Az év kezdetén uralkodó ragályos betegségek,
illetőleg Budapesten az építkezések miatt a ta nitás a két intézetben
későn kezdödött meg, azért a miniszter úr az osztályvizsgálatokra ki-
küldött miniszteri biztosok jelentésétől teszi függővé az év bezárasát.

A s ik e tn é m á k és v a k o k k o lo z s v á r i in t é z e t e in e k fe l -
ü g y e lő b iz o t t s á g a elhatározta, hogyasiketnémák és vakok oktatá-
sának ismertetése céljából, az erdélyrészi nagyobb városokban, felolva-
sással egybekötött nyilvános előadásokat rendez, melyeken a növendé-
keknek a tanulásban tett előhaladásukat is bemutatják. Az első ily
előadást Sza mosú jvá r i május hó l5-én tartották meg, mely - mint
hirlik - kitűnően sikerült. A legközelebbi ily előadást D eésen tartják
meg, mely, mint az előjelekből kö etkeztetni lehet, a szamosújvárinál
is jobban fog sikerülni.

Sziládi László nyomdája Kecskeméten.


