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K ép z ő n k új s z a b á ly z a ta .

Alig pár éves rnult után általánossá vált a meggyőződés, hogy
képzőnk azon formában, amint az V ácon szerveztetett, nem felel megYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k i i l ö 1 1 ö s e n a siketnémaoktatás kivánalmainak, nincs kellő összhangban
a modern neveléstudomány által követett iránnyal és ezért közös lett
az óhajtás, hogy az reformáltassék. Ezen meggyőződésnek és óhajtás-
nak adott kifejezést a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének
választmánya, amikor kérdést intézett eziránt az egyes intézetekhez és
az évi közgyűlés programmjába is bevette a képző újjá szervezését.
Érezte ezen óhajtást a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa
is, amely - tudomásom szerint - szintén foglalkozott a szakkörök
által felvetett kérdéssel és e tárgyban egy javaslat készítesén dolgozott.

Annál feltűnőbb és meglepőbb dolog tehát- most, hogy amig kőz-

oktatási kormányunk oly nagy körültekintéssel igyekszik megalkotni a
népiskola reformját, hogy mielőtt a törvényhozás elé terjesztené javas-
latát, hallani óhajtja az illetékes kőrök véleményét, sőt provokaíja azt:
addig a fogyatékos érzéküek oktatása érdekében a fentemlitett egyesület
közgyűlése memorandumának felterjesztését sem várta meg, hanem
egész váratlanul intézkedik e tárgyban "Szabályzat a gyógypedagógiai
tanítóképző tanfolyam számára" kiadott magas rendeletével.

Ismerve közoktatásügyi kormányunknak a fogyatékosok oktatása
érdekében való áldozatkészséget és nevelésülmek minél egészségesebb
alapra való fektetése iránti törekvését: nem tudom elhinni, hogy ily módon
akarná a felmerült kérdést megoldani és véglegesen rendezni. Akiadott
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szabályzatot bizonyára csak átmeneti intézkedésnek kell tekintenünk,
mint amellyel a többségnek egy óhajtása teljesül, az tudniillik, hogya
képzőt céljának megfelelőbben lehet szervezni Budapesten.

Ily szempontból fogva fel a dolgot, nem célom most az e téren
elhangzott véleménynyilvánításokra kiterjeszkedni, csupán -- kevés ki-
téréssel ~ a Vácott érvényben volt és a most megj elent szabályzat
közötti különbségekre óhajtok néhány megjegyzést tenni.

AzYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" E g y e t é r t é s " folyó éví junius 26. számában d r . B o k o r J ó z s e f

ismerteti már az új szabályzatot, közben igen sok jó és figyelemre-
méltó megjegyzést fűz hozzá, de nem foglalkozik annak az oktatás
eredményére való, illetőleg várható hatásával, amit különben termé-
szetesnek találok, mivel nevezett iró nem e téren müködő szakember.
Őszintén szólva, a kiadott szabályzat a fogyatékosok oktatását e g é s z é b e n

nem viszi előbbre. Van ugyan részleteiben fejlődés, de ez a fejlődés
egyik oktatási ág, a siketnémaoktatás rovására történik. Már pedig éppen
asiketnémák tanitásával foglalkozók hangoztatták első sorban, hogy
képzőnk nem juttatja hallgatóit az ismeretek oly mértékű birtokába,
amely szükséges a siketnémaoktatás eredményesebbé tételéhez.

A legégetőbb szükségnek tartjuk, hogy az elméleti képzés szigo-
rúan k é t é u legyen, vagyis a másodéves hallgatók ne rendeltessenek ki
szolgálattételre, amely intézkedést közoktatásügyi kormányunk eddig a
tanerő~zükséglet hiányával indokolt és reményt nyujtott annak meg-
szűntetésére. Mégis most szomorúan kell tapasztalnunk, hogy a sza-
bályzat ide vonatkozó pontja az eddig szükségből tett intézkedést á l l a n -

d ó s i t j a , amikor a jelölteket a második tanévben gyalwrlati szolgálat-
tételre csak abban az esetben nem rendeli ki, ha nincs az intézetek-
nél számukra hely és csak abban az esetben maradhatnak a 2-dik
évben a tanfolyam székhelyén, "amennyiben. ellátásukról és folytató-
lagos dijazásukról gondoskodás történhetik."

Legfeltűnőbb módon nyilatkozik meg az új szabályzat hátrányos,

sőt. visszafejlesztő volta a siketnéma-oktatásra az egyes tantárgyak heti
óraszámában.

Ugyanis a heti órák száma összesen 14-ben állapittatott meg. Ennyi
volt a régibb szabályzatban is. Csak a megosztás változott. A régi szabályzat

szerint a vakok és hülyé lélek- és neveléstan a, oktatásuk módszertana,
története és irodalma heti 1--1 órában adatott elő, az új szabályzat
erre a célra heti 2-2 órát szentel.

Bizonyára szükséges a vakok és hülyék oktatása szempontjából,
hogy ismertetésükre heti 1 óra helyett 2 fordittassék, de nem helyes,
hogy az óraszám ily módon való emelése egy másik oktatási ág, neve-
zetesen a siketnémák nevelésének rovására és kárára történjék. Már
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pedig igy történt. A régi szabályzat a fonetikára, valamint asiketnémák
lélek- és neveléstanára heti 2-2 órát forditott, de az új csak 1-1
órát juttat ezek számára.

Mindkét tárgy óraszamánál megdöbbentő a visszaesés. Hisz' a
képzőből kik er ülő és siketnémaintézeteknél alkalmazott új tanerők ép-
pen a fonetika és a siketnémák lelki világának hiányos ismeretét érzik
legjobban. Ez az, a mi bátortalanná, határozatlanná teszi őket a siket-
némák tanitásában, mignem évek teltével tapasztalásból megtanulják
az úgynevezett gyakorlati fonetikát és megismerik a siketnémák lelki
világát, de csak a siketnéma-oktatás karán. A siketnémák lelki világá-
nak megismerését célozza ugyan az elsőéves hallgatóknak ariövendé-
kek körül teljesitendő felügyelete is, de nagyon jól tudjuk, hogy a
gyakorlatban mily kevés haszna van annak, amitől papiroson oly sok
szépet várunk. A felügyelő előtt csak ritkán nyilatkozik meg a növen-
dék egyénisége és ha megnyilatkozik is, nincs még a hallgató kezében
mindjárt az a fonál, mely a lélek titkainak ismeretéhez vezetné őt.
Heti 1 órai tanitással pedig ugyancsak soká lehet elkészíteni azt a
fonalat.

Igy van ez a fonetikaval is. A fonetika az az egyetlen tudomány,
melyről- ritka kivétellel - a jelöltnek halvány fogalma sincs, mert
nem tartozik az általános pedagógia keretébe. Már pedig éppen ezen
ismeretlen tudományág az, melynek segitségével és a melyre kell fel-
építeni a siketnéma hangos beszédre való tanítását. Ez által valósit-
ható meg az a cél, amit a siketnémaoktatás maga elé tűzött és szolgál.

Nem el kell tehát venni a fonetika és asiketnémák lélek-nevelés-
tanának heti óraszámából, hanem szaporitani kell azt.

Több időre volna szükség a siketnémák oktatása módszertanának

ismertetésére is. Itt ugyan emelkedés látszik, deYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc s a k l á t s z i k . Ezelőtt
e célra heti 2 óra volt felvéve, most pedig 3 v~n. Csakhogy ebben
benne van a nyelvtanra szánt 1 óra is, amire régebben külön heti
1 óra volt. Tehát marad most is 2. A nyelvtannak a módszertannal
való egyeztetése ha nem káros és céltalan is, de jobb volna azt a
fonetikaval hozni kapcsolatba. Asiketnémának - hogy úgy mondjam
- fonetikai nyelvtanra van szüksége, melynek segitségével n y e l v é r z é k r e

tehet szert. A jelölteket a fonetiká és nyelvtan ily irányú kapcsolatos
ismeretébe kellene bevezetni.

A kézügyességi oktatás eredményesebb fejlődését sem látom ki-
domborodni, de az 1 évi elméleti képzés mellett nem is lehetséges.
Mindjárt nem lehet ezermester az ember.

"Az első tanév végén alapvizsgálat tartatik, melynek tárgyai: 1. A
beszédszervek és az összes érzékszervek bonc- és élettana. 2. A fone-
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tika. 3. A beszédhibák kezelése .. ~ . a nyert érdemjegyek pedig mi-
niszteri jóváhagyás után az oklevélben leendő érvényesítés végett
anyakönyvbe vezettetnek. " Ezzel az intézkedéssel a képesitő vizsgálat

két részre van osztva. Ez bizonyára könnyebbségére szolgál a második
évben szolgálattételre kirendelt hallgatónak, de nem emeli a képesites
tekintélyét, mert a kollokvium jellegévelruházza fel és alkalmat ad a
jelöltnek, hogy egyes tárgyaknak mielőbb hátatforditson.

Eddig ismeretlen intézkedés az is, hogy a hallgatók úgy az alap- .
vizsgálatokért, mint a képesitő-, javitó- és kiegészitővizsgálatokért külön-

külön vizsgálati díjakat tartoznak fizetni.

Még csak egy megjegyzésem van, mely a cimre vonatkozik. AYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" g y ó g y p e d a g ó g i a i " szóról elég bőven irt d r . B o k o r J. fentemlitett cik-
kében, de én ennél megfelelőbb et a jelen szabályzat számára nem tu-
dok, nem is szólok hozzá. A cimben foglaltatik ez a szó is: t a n fo l y a m .

Bizony ezt már egyszer el lehetne hagyni. Csak ami k é p ző n k az, amely
t a n fo l y a m . Szerintem nem egyeztethető össze ez a két szó, mert más-
más fogalom jelzésére való. Ma már tanfolyam alatt csak a 6 hetes
kurzusokot értjük, melyek tudományos ismeretek bővitesére vagy vala-
mely kézügyességi ág elsajátitására rendeztetnek. Az a képző pedig,
amely a nevelés-oktatásnak egy különleges ágára készit elő; amely
hallgatóinak csak évek mulva és szigorú vizsgálatok kiállása után ad
oklevelet ; amelynek jelöltjeit a közoktatásügyi kormány speciális intéze-
teknél alkalmazza : az a képző nem lehet tanfolyam.

Az elmondottakban óhajtottam nyilvánitani egyéni véleményemet
képzőnk új szabályzataról. Meglehet, nem fogtam fel mindenben helye-

sen a szabályzat intencióit; talán sok helyen elfogultan is itéltem és
nem. találtam helyes szavakat gondolataim kifejezésére: de szolgáljon
mentségemre az az őszinteség, mellyel oktatásügyünk érdekében szólni
merészkedtem,

Kecskemét, junius hó. Gönczi Gyula.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s ik e tn ém 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. -
(Vége.)

Asiketnéma iskoláknak kétségtelenül nemes feladata, hogy azt a
tátongó ürt, mely a siketnémákat a társadalomtol elválasztja, áthidalja
azáltal, hogy beszélni és a beszélőt megérteni megtanitja őket. De
vég cél gyanánt mégis annak kell szem előtt lebegni, hogy e szeren-

-



7. sz. SZE M L EXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 2 1

csetlenek a társadalmat ne terheljék, hogy képessé tegyék őket a lét-
fentartásra, előkészítsék, képezzék őket arra, hogy a lét küzdéseivel
szemben ők is megállják a helyöket. És midőn röviden hangsúlyozom
azt, hogyasiketnémák lelki, erkölcsi képzésének elől kell járnia, cél-
tudatos és nagyarányúnak kell lenni a testi képzésnek is, a testi erŐ
és ügyességfejlesztésének. Követeli ezt azon körülmény, hogya siket-

némák csaknem kivétel nélkül testi munka utján képesek a letfen-
tartásra, de meg azért is céltudatosnak kell lenni a testi képzésnek,
mivel a siketnémák közül sokan testi fejlettségökben visszamaradottak,
és nem csekély száinmal vannak közöttük olyanok is, kik éppen sajá-
tos fogyatkozásuknál fogva nem képesek a test biztos tartására rende-
zett izornműködésre, .

Már tettem emlitést arról, hogyasiketnémák közül mily nagy
számmal szedi áldozatát a tüdővész és ezen nagy szám megdönthetlen
bizonyság amellett, hogy a siketnémákban erre különleges oknak is kell
rejleni. Ez kétségen kivül a .beszédhiány szülte elégtelen tüdöfejlesz-

lés és szellőztetés. Tényleg tettek már ez irányban is vizsgálatokat és
arra az eredményre jutottak, hogyasiketnémák lélegzése szaporább,

de felületes, amivel az is meg van mondva, hogy a mellkas, illetőleg
a tüdő tágulása elégtelen, nem felelnek meg azon követeléseknek, rniket
normális viszonyok között teljesiteniök kell. Nem hagyható azonban
figyelmen kivül a siketnémáknal gyakori tüdővészes elhalálozás szem-
pontjából azon körülmény sem, hogy csekélyebb értelmiségöknél fogva
többször és fokozottabb mértékben vannak kitéve oly ártalmáknak
melyek az amúgy is gyengébb tüdejöket hátrányosan befolyásolják.
Elég emliteni annyit, hogy kevesebb fogalmuk lévén a tisztaságról, több
port és egyébként piszkos, fertőzött levegőt szivnak be. Asiketnéma
intézetek ezen irányban igen üdvös hatást fejthetnek ki, ha szem előtt
tartva ezen körülményt, a test képzésénél, edzésénel és gyakorlásánál

elsőrangú fontosságúnak tekintik azon gyakor1atokat, melyek leghatal-
masabban, legkedvezőbben elömozditják a tüdő fejlödését. Már maga

ezen cél is megköveteli, hogyYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t o r n a o r á k s z á m á t s z a p o r i i a n i k e l l ,

eltekintve attól, hogy az általános izomerőedzés a siketnémák létére
döntő befolyással bir.

Szükséges továbbá, hogy az elméleti oktatás keretében, amint
csak a lehetőség megengedi, egyszerű és a siketnémák felfogó képes-
ségeihez szabott módon tanítsák meg őket arra, mi előnyös a tüdő
egészségére, mi hátranyos és mitöl kell óvakodniok.

A siketnémák szerencsétlensége még azzal, hogy nem hallanak
és beszélni nem tudnak, nincs teljesen kirneritve. Van még egy har-
madik fogyatkozás is, mely sok siketnéma helyzetét súlyosbitja. Ez
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pedig a bizonytalan testtartás, a súly egyen zavara, a fegyelmetlen
izomérzés. Ezen működésnek, illetőleg érzésnek a kormányzó helye a

tömkeleg iveiben van, melyek a siketnémáknál sokszor ugyanazon
bántalomban szenvednek, melyben a tömkelegnek hallásra szolgáló
részei. Ennek a következése gyanánt azután aránylag gyakran találjuk,
hogy a siketnémakra nem illikYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u ffo u leirása, mely szerint az embert
az állattól az különbözteti meg, hogy tartása egyenes és emelkedett,
járása határozott és bátor, mert a siketnémák közül többen csak inga-
dozva tudnak járni, könnyen szédülnek, a talajt, melyen állanak, bizony-
talannak érzik, a keskeny padlóken merevek, magas helyeken könnyen
elvesztik a súlyegyent. Mind oly dolgok, melyek a szegény siketnémá-
kat környező veszélyeket csak szaporítják.

Azért.hatarozottan kivánatos, hogy il, siketnéma-intézetek feladatát
kibővitsek azzal, hogyasiketnémákat, másik két fogyatkozásuk mellett,
ezen harmadik fogyatkozás hátrányátói lehetőleg megszabaditsák vagy
legalább is azokat elviselhetőbbekké tegyék. Az ezen irányban teendők
legnagyobb részt a testi képzés keretébe tartoznak, ami ismét csak azt
a követelést támogatja, hogyasiketnémák testi képzésének határozot-
tan céltudatosnak kell lennie.

A tornaoktatásban ezen körülménnyel behatóan és lelkiismere-
tesen számolni kell, különös súlyt kell fektetni azon testgyakorlasokra.
amik e fontos célt szolgálják, ilyen például az egy lábon állás, főleg
ha ezt behunyt szemmel is gyakoroltatják, a derékhajlitások, a láb-
újjhegyen állás stb., jó szolgálatot tesznek itt a fejvetések, fejforgatások
is, miket U r b a n i s c h i t s c k egyenesen a fülbaj okkal kapcsolatosan fellépő
szedülések gyógyitására alkalmaztat. Ajánlatos továbbá a kellő felügye-
let mellett történő szabadjátékok közé a szembekötéssel járó játékot
felvenni.

Rövid idővel ezelőtt végzetes baleset ért egy siketnémát. Egy tíz
éves siketnéma leánygyermek terült el szétzúzott koponyával, elütve a
villamos közúti vasut által; a mélységes részvét, mit bennem ezen eset
keltett, gondolkozóba ejtett a fölött, nem volna-e reá mód, hogy a siket-
némákat az ilyen járművek által' okozott balesetek ellen megvédjük?

Kétségen kivűl gyakoriabbak ezen balesetek a még gyermekkor-
ban levő siketnémák között, mivel épérzékü gyermekeknél is sajátos

lévén. a szórakozottság és megfontolatlanság, mennyivel inkább tehát
a korlátoltabb értelmi határok között mozgó siketnéma gyermekeknél.
És én igy legelőször is ott keresem a védelmet, ahol a siketnéma

gyermeket egybegyüjtve tudom: a siketnéma intézetben. Amire Janikát
tanitják, azt János is fogja tudni. A dolgot ott kell kezdeni, hogy a
siketnéma gyermek tudatába beoltsák azt, hogy a járművek mily vég-
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zetes bajt okozhatnak neki. Erre a legegyszerübb módot kell keresni,
annál is inkább, mivel kivánatos, hogy ezen utcai balesetek ellen a
siketnéma gyermekek mindjárt az iskoláztatás megkezdésekor a meg-
védés áldásaiban részesüljenek. Szerintem ez leghelyesebben úgy volna
elérhető, hogy egy-két falikép ilyen járművek által okozott baleset
jeleneteit ábrázolná: amint a ló megrúgja a gyermeket, amint a kocsi
elé fogott lovak elgázoljak és amint a gyermeket gőzmozdonyok, villa-
mos vasutak, automobilok, kerékpárok elütik. Maga azon körülmény,
hogy a képek folyton a ·gyermekek szemei előtt vannak, eléggé szol-
gálja a célt, de ez kiegészitendő még azzal, hogy a tanárok a figyelmet
gyakran azokra irányitsák. Ily módon, gondolom.. sikerülni fog a gyer-
mekeknél azt elérni, hogy oly helyeken, ahol ezen járművek közlekednek,
óvatosabbak, körültekintőbb ek lesznek.

Nehezebb feladat az, hogyasiketnémák a feléjök közeledő jár-
müveket észrevegyék akkor is, ha azok látókörükön kivül esnek. Ezen

célból a tapintó érzékűket kell fejleszteni. Ezen érzék különben is fej-
lettebb a siketnémáknál, az élet apróbb szükségességei már erre rá

kényszeritették, de azt tökéletesiteni nemcsak az önvédelem szem-
pontjából, hanem az élet sok más vonatkozásaiban is asiketnémák
előnyére válik. Be kell gyakorolni a siketnémákat a minél finomabb és
gyengébb rázódasok megérzésére. Ezen célra alkalmas volna például a
siketnémák háta mögött különböző súlyokat a földre ejteni, amik rázó-
dást okozva, a talp közvetitésével megérezhetőkké válnak és ezen érzés
megtörténéséről a siketnémák valamely módon beszámolnanak. A súlyo-
kat fokozatosan kisebbitjük.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e zo l d említ egy esetet, melyben egy siket-
néma a talajnak oly csekélyke rázódását is észrevette, melyet egy, a
siketnéma háta mögött leejtett ezüst 20 pfenniges pénzdarab okozott.
Előnyös volna még, ha a földre ejtett súlyokat a siketnéma gyermekek
bekötött szemmel el is hoznák. Ezzel amellett, hogy a talajrázódás
megérzését gyakorolja, egyszersmind tájékozni- is tudja magát, mely
irányból jő a rázódás, . vagyis mely irányban van a rázódást okozó
tárgy. Ily módon elsajátítják a járművek által okozott rázodast is meg-

érezni, annak iránya felől tájékozódni, szóval azt észrevenni és elkerülni,
vagy menekülni előle.

Megfontolandónak tartom .azt is, vajjon nem volna-e helyes, külö-
nösen élénkebb forgalmú városokban, a siketnéma iskolába járó gyer-
mekeket valamely jel által felismerhetővé tenni. Leginkább megfelelne
a célnak a sok más épérzékü gyermekek intézeteiben divó egyenruha.
Igy már messziről is felismerhetőkké válnának a siketnéma gyermekek
is és majd bizonyára ritkább an olvasunk a villamos vágányain szét-
roncsolt agygyal elterülő siketnéma gyermekről. Mert az egyenruha
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viselése mellé elmaradhatlan szükségesség az, hogyakocsisok, villa-
mos vonatvezetők stb. tudomással is birjanak efelől, ami igen könnyen
kivihetö dolog.

Egyik legfontosabb kérdés asiketnémákYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp á l y a o á l a s z i á s a , Ámbár
ez a hallás és beszélő képesség hiánya miatt már amúgy is szűk hatá-
rok között mozog, mégis szükségesnek tartom, a siketnémák pálya-
választását oly szempontból is megitélni, vajjon nem ártalmas-e a
teljesitendő munka a hallóidegre, vagy nincs-e az oly mérgekkel való
foglalkozással összekötve, mik könnyen a szervezetbe jutnak és a
hallóideget is megtámadják. Itt mindjárt megjegyzem, hogy ez csak
azon siketnémakra szól, kik még némi hallásmaradványnyal hirnak.
Tehát olyan siketnémák, akik még valamit hallanak, ne legyenek
kazánkováesok, ne válasszanak oly foglalkozást, melynél phosphor,
ólom, arzén jő alkalmazásba, mivel úgy az erős zörejekről, mint ezen
mérgekről tudjuk, hogy a hallást elpusztítják. A siketnéma-intézetek ez
irányban az intézetből távozó siketnémákat, illetőleg a hozzátartozókat
világositsák fel.

A foglalkozás megválasztásánál számolni kell azzal a körülmény-

nyel is,' hogyasiketnémák rendkivül hajlamositvak a tüdővészre.
Szintén a siketnéma-intézetek feladata, hogy az intézeti orvossal kar-
öltve, ezen irányban is jótékony közremüködést fejtsenek ki, amennyi-
ben óvni fogják különösen a gyengébb szervezetü siketnémákat, hogy

a tüdőre ártalmas foglalkozásokra adják magukat, ahol sok por, káros
gőzök vannak a levegőben.'

Számolni kell továbbá a siketnémáknal azon körülménnyel,

hogy az alkohol és nikotin túlságos .élvezése sokszor káros hatással
bir a halló .szervre nézve is. Ez főleg a siketnémák azon részére bir
kiváló fontossággal, kiknél még a hallásnak vannak maradványai, de
általában minden siketnémára csak előnyös lehet az ivás és dohány-
zástól. való tartózkodás, vagy azok mérsékelt élvezése, tekintve, hogy a
tüdővész úgyis elég nagy mértékben pusztit közöttük. Igyekezni kell,
hogy úgy a siketnémák. mint a hozzátartozóik ezen körülménvről fel-
világosittassanak, amiben a siketnérna-intézetek ismét hasznos szolgá-

latot tehetnek.
Szólhatnék még sok egyéb, asiketnémák megvédésére szolgáló

intézkedések és intézményekről, mint a siketnéma-intézetben kikapzet-
tek további sorsának gondoskodásáról, a siketnémákat foglalkoztató
közös mühelyekröl, siketnéma-menhelyekről, - azonban mindez nálunk

még nem oly aktuális, mert még az iskolaköteles siketnémák is jórész-
ben kénytelenek nélkülözni a szakek atás áldásait és első sorban pedig
ezen ügy érdekében áll a siketnéma-intézetek szaporitása úgy, hogy
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majdan egyetlen siketnéma elől se legyen elzárva az út, hogy a társa-
dalom használható tagja lehessen. Igen örvendetes haladást- látunk é

téren különösen az utóbbi időben és van remény, hogy más kultur-
államokkal mihamarább egy nivón leszünk. Van azonban egy intéz-
mény, melynek létesítésével már nem lehet sokáig várni és amit külö-

nösen megszivlelendőnek tartok az illetékes tényezők és a társadalom
részéről: ez pedigYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s i k e t n é m á l : n ő i a s y l u m a , A siketnéma nők ugyanis
sokkal kevesebb foglalkozási ágban alkalmazhatók, mint a férfiak és
igy a megélhetés lehetősége az ő számukra sokkal több nehézségbe
ütközik, nem csoda, ha közöttük az erkölcsi sülvedesdémonának köny-

nyebb munkája van. A siketnéma nők számára tehát otthont alapitani,
ahol az erények gyakorlása közepette, a közös munkamühelyben
kenyerüket is tisztességesen megszerezhetik, igazán nemes, igaz ember-
szeretetből fakadó feladat.

Természetesen asiketnémák megvédésnek nem teljes képe az,
melyét az imént ecseteltem, csak egyes momentumai, melyeket, ha már
ismeretesek, újból hirdetni tartottam fontosnak, az újakra pedig szives
figyelmöket felhivni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ö lc s ö n h a tá s a z á lta lá n o s pedagógia és a s ik e t -

némák o k ta tá sm ó d ja k ö z ö t t .

- Irta és a Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 1904. május hó 23-án

Szegeden tartott közgyülésén felolvasta Gácsér József. -

Olyanforma tárgyú a felolvasásom, mint amilyen azé lenne, aki
a vallások és a tudomány fejlődésének kölcsönhatásáról szólna. Mert,

amiként az ilyen felolvasóra megneheztelnének a tudósok, ha nem a
tudomány kizárólagos mindenhatóságát hirdetne, es megharagudnának
a papok, ha a vallások alaptételeit nem ismerné el a tudomány szem-
pontjából is elfogadhatóknak : akként reám is megharagudhatnak az
általános pedagógia müvelői, ha nem ismerem el mindenbon fölényét
az általános pedagógiának és a saját nemzetségem is megneheztelhet
rám, ha asiketnémák oktatásmódjanak az általános pedagógiára való
hatásáról csak úgy félve beszélek.

Nehéz helyzetben vagyok tehát: két úrnak akarok, szolgálni és e
szolgálatomban mindkét félnek javát, hasznát kivánom előmozdítani.

Majd talán, ha szigórúan az igazság mellett maradok, megtalálom
a kölcsönhatás helyes mérvét s akkor nem történik hiba.

Nyilvánvaló, hogyeredetünket az általános pedagógiának köszön-
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hetjük és igy vérbeli kötelék van közöttűnk. Amde ez az eredet nem
hasonlitható a szüle és a gyermek viszonyához. Mert a szüle fogalmát

a gyermekkel szemben nemcsak az életadás teszi, hanem az ápolás,
gondozás és nevelés is. Mi csak életrekelésünket köszönhetjük az álta-

lános pedagógiának, ápolásban, gondozásban tőle - legalább kezdet-
ben - nem részesültünk. Innét magyarázható az, hogyasiketnémák
oktatásmódját több izben kellett feltalálni s az első kisérletek e téren
úgyszólván nyomtalanul eltűntek, akármily nagy bámulatra ragadták is
azon keveseket, akik ismerték.

De nem is lehet ezen csodálkozni! Hiszen a XVI. században az
épérzéküek oktatásügye is oly gyarló állapotban volt, hogy egyáltalán
nem vehetjük rossz néven az általános pedagógiától, ha nem ragadta meg'
asiketnémák oktatásmódjának első feltalálását s nem kereste meg a
módját annak, hogy az az elfeledés helyett tovább műveltessék.

Érdekes és hálás feladat volna azzal foglalkozni, hogy miért késett
oly soká a siketnémák sorsának felkarolása. Mert ama két tényező,
amely Ponce Péternek megadta a lehetőséget arra nézve, hogy siket-
némákat tanithasson, az a két tényező, t. i. az emberszeretet és a
tudás, már előbb is megvolt, jóllehet csak ritka keveseket jellemzett
s még ritkább an volt meg szerétet és tudás egyazon emberben. De a
pap, aki Krisztus isteni tanításának ismerője és hirdetője volt, szere-
tetét hivei irányában inkább olykép éreztette, hogy őket az üdvös- .
ségre, a földön túli életre készitette elő és csak másodsorban munkálta
jelenvaló boldogságukat s oly mértékben csak, amily mértékben az
egyház törvényei megengedték. Az alkémista tudós pedig, aki a leg-

több esetben orvos is volt egyszersmind, s az orvosi tudomány akkori
haladottsága szerint - mintYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a r d a n H y e r o n im u s példája is mutat ja-
feltétlenül tudnia kellett, hogyanémaságnak egyedüli oka a siketség
s igy legalább az irott beszédnek elsajátitására és ezáltal a művelőd-

hetésre az értelmes siketnéma is képes; mondom, az alkémista tudós
pedig a helyett, hogy tudományát gyakorlati irányban igyekezett volna
értékesiteni s a szerétetnek mindenható erejével egyesitve azt, az emberi
nyomorúságok enyhitésére forditotta volna: a helyett éjt nappallá téve,
kerte az égnek és pokolnak segitségét, hogy a gőzölgő kotyvalék, melyet
kazánjában főzött, arannyá változzék által. •

Igy történt aztán, hogya szeretetnek jó sokáig többé-kevésbbé
meddő maradt a munkája, mert nem taláÍta meg az aranyat: és a
tudósnak is hiábavaló lett a fáradsága, mert nem vezérelte a szeretet.

Ponce Péter pap volt, benedekrendi barát s igy az irgalmasság
gyakorlására hivatott. Amellett, ta;itó-szerzetnek lévén tagja, a tudo-
mányok művelése és terjesztése is feladatai között foglalt helyet. A
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tudása pedig, mivelhogy akkoriban nem részletezték még a tudomá-

nyokat annyira, bizonyára általános értékü, mindenre kiterjedő lehetett,

tehát valamelyest az orvosi tudományokhoz. a physiologiához is kellett

értenie. Ekkép megvolt benne minden feltétel, hogyasiketnémák oktatás-

médjának feltalálója lehessen és én mégis azt hiszem, hogy soha sem

törődött volna a siketnémákkal, ha a véletlen reá nem kényszeriti.

Az akkori pedagógus, ha tanitási szenvedélyét ki akarta elégíteni,

talált elég tanitandót az épérzéküek között is, és nem valószinü, hogy

magától asiketnémák tanitási médjának feltalálására adta volna fejét

akkor, mikor még az épérzékűek tanitási módszere is a fazekasmester-

ségben a vályogvetésnél tartott..

A meglevő belső tényezők mellett külsö okot kell tehát keres-

nünk, mely Ponce Pétert valósággal" rákényszeritette arra, hogy tépe-

lődjék magában, miként volna lehetséges a siketnémákat is tanitani ?

A kűlső inditó ok meglett. A spanyol udvarnagynak, aki minden

esetre nagytekintélyü, befolyásos és vagyonos ember kellett, hogy legyen,

három testvére siketnéma volt. Hogy szenvedhetné az ilyen magas állású

ember, hogy három testvére siketnéma s nagy szégyenére az ő előkelő

rangjának, némán és tudatlanul nőjön fel!

Inkább felkeres minden orvost, tudóst, tanitó-mesterembert és

kuruzslót ; igér nekik fűt-fát, csak segitsenek az ő szegény testvérein!

Az orvos és tudós azt mondták, hogy az ily fajta betegségnek orvos-

sága nincs megirva az avult foliánsoken s különben is emberemlékezet

óta csak az Üdvözitő korában hallottak a siketek és beszéltek a némák,

az pedig csak egyszer élt! A kuruzsló előszedte varázseszközeit : a rá-

olvasást, pénteki nap szedett füveknek gőzét, karácsony éjszakáján

hozott temető-keresztnek porhamujat és semminémű titkos hatalomnak

idézésével nem tudott segiteni a bajon.

Ki segit hát?

Ugyan ki segitene más, mint a tanitó-mesterernber, akinek min-

denhez kell értenie, mert különben hogyan tudná megtanitani az embe-

reket mindenre!

A benedekrendi eknek a tanitás terén már akkor is nagy hírük-
nevük volt. Azokhoz vitte hát a spanyol udvarnagy testvéreit s lelkükre

kötötte, hogy embereket neveljenek belőlük. És e jámbor s~erzetesek

megfogadták, hogy teljesitve lesz a kivánalorn, mert 'olyan mindenható

nagy úrnak mégis szégyenlették volna azt mondani, hogyilyesmihez

már ők sem értenek. .

És a Péter barát megmutatta, hogy mit tud. Úgy megtanitotta a

három siketnérnat beszélni, hogy öröm volt''' hallgatni őket. Nemcsak

beszélni tanitotta meg, de a tudományokba is beavatta s egyebek mellett
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a kor kivánta asztronómiaban is oly nagy jártasságra tettek szert növen-
dékei, hogy az arabokkal versenyeztek ezt illetőleg, pedig tudvalevő,
hogy az arabok az éjszakának legkompetensebb ismerői voltak akkor.

Sok minden dicséretes mellett ezeket mondják az egyidejű föl-
jegyzések a Ponce Péter által elért eredményekről. Hogy van benne
egy kis túlzás, az nemcsak valószínű, de bizonyos is. De az: is bízo-

nyos, hogy a túlzások az eredmények ismerőjének rendkivül nagyfokú
elragadtatását is tanúsítják.

Ekkép az igéret teljesitve lőn. Hire, neve, tisztessége nagy lett
ezért a Sansalvadorban levő quái kelostornak s csodálni lehet-e,
hogy halott jegyzékében úgy emlékezik meg Péter barátról, mint az
egész ház jóltevőjéről.

Ponce Péter halála után még egy spanyol foglalkozott a siket-
némák tanitásával, azután azonban jó hosszú időre feledésbe ment a
módszer, mert valószínű, hogy nem akadt udvarnagy és országbíró
családjából származó siketnémá, akikkel különböző tekintetekből érde-

mes lett volna foglalkozni. Mi csak megnyugszunk a história által elénk
tárt eme rövid életű kezdeményezésben, mert tudjuk, hogy nem tör-
ténhetett az máskép. Abban az időben az épérzéküek közül is oly

kevesen részesülhettek oktatásban, hogy egyáltalában nem vádolhatjuk
meg a kort, amiért a siketnémák rendszeres tanitásáról nem gondos-
kodott. Mindenesetre kedvezőbb volna oktatásügyünk mai állapota, ha
Ponce Péter első kisérlete követőkre, művelőkre akad vala, ha száza-
donkint nem kell vala egyeseknek a kényszerüség hatása alatt új ösvényt
törniök, hanem ha haladhattak volna a már megkezdett úton megsza-
kitás nélkül tovább, egészen korunkig,

-A legnagyobb kárát annak, hogyasiketnémák felfedezett oktatás-
módja feledésbe ment, az általános pedagógia látta. Valóságos újjá-
születés lett volna az általános pedagógiára nézve, ha Ponce Péter
találmányával megismerkedik s ha az ő tanitási elveit a maga hasz-
nára forditani igyekszik. Azt a sok ósdi, rozsdás tanitási elvet, amely-
nek a XVL, XVII. és XVIII. századokban az elemi tanitás gyakorlati
kivitele mogyorófapálcával kezdődött és mogyorófapálcával végződött,
egyszeriben felcserélhette volna modern, ma is érvényben levő elvekkel.

Az akkori iskola börtön volt, rab benne a tanítvány és kényszer-
munka az ő tanulása. Nem hiába irta hát homlokzatára sokkal későbbi
időben egy olasz iskola: "Jőjjetek gyermekek; ebben a házban nem
kinoznak benneteket, hanem tanitanak. « Az akkori iskola nem szár-
nyat adott növendéke lelkének, hogy repülve járja be a tudásnak isme-
retlen virágos mezöit, hanem man ót adott kezébe sütve-verve kény-
szeritette szaladni olyan mezőn, amely csak tüskét és bogáncsot termett.
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S mindennek az volt az oka, hogy az akkori tanítók hiányos,
hibás, ferde tanitási módszerükkel verejtéket izzadva tanítottak, mert
több volt abban a tanitásban az erö, mint az ész, holott irva vagyon
régi mesében, elhangzott akkor is, elhangzik ma is több példabeszéd-
ben: többet ésszel, mint erővel. Azt az embertelen bánásmódot, mely-
ben akkor minden tanítvány részesült, a tanítóknak a tanitásban való
járatlansága okozta. Türelmetlenségnek, hebehurgyaságnak, a mogyoró-
fapálca gyakori előkerülésének ez volt az oka.

Igy volt, nem volt máskép, nem lehetett máskép. Irni, olvasni
akarták megtanitani a gyermeket és nem ismerték az irás- és olvasás-
tanítasnak módját. Tudásra akarták vezérelni és nem szemléltettek vele,
nem is ismertették meg vele a tudásnak, gondolkozásnak egyszerü alap-
jait, nem kézzel fogható valóság megismeréséböl indult ki a tanításuk.
És bárYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC o m e n i u s a XVII. században hatalmas szóval hirdette a szem-
léltetésnek a tanitásban való óriási fontosságát, mindazonáltal az utóbb
következő századnak még szüksége volt P e s l a t o z e i erős szavára is, hogy

a szemléltetés elve a tanitásban kellő érvényre jusson. Ami pedig az
irvaolvasás tanításának mai módszerét illeti, az csak a mult század
közepe táján kezdett elterjedni s akadt tanító még e század végén is,
aki tanitványait silabizálva tanitotta meg olvasni, mint ahogy az én kis
falurunak egyik tanitója is tevé.

Ponce Péter tanítási módszerét nem ismerjük, a módszere által
elért eredményeket azonban igen. Tudjuk, hogy tanitványai olvastak,
hogy beszéltek hangos szóval és a korhoz képest igen szép ismereteik
is voltak. E mellett még azt is tudjuk, hogyasiketnémákat olvasásra
silabizálással nem lehet megtanitani, oda feltétlenül a hangoztató mód-
szer szükséges. Nem kevésbbé megdönthetetlen bizonyossággal állithat-
juk, hogy a hang kiejtésére. nyelvre, ismeretekre a siketnémák csakis a
legaprólékosabb szemléltetéssel vezethetők. Ezeknélfogva Ponce Péter-
nek a hangoztató módszert és a szemléltetésnek elvét ismernie kellett,
mert alkalmazta. Hogy pedig tanitványaival emberségesen bánt, az több,
mint bizonyos: egyszer, mert barát volt; másszor, mert tanitványai
nagy úri familiaból valók voltak; harmadszor és főképen pedig azért,
mert a siketnérnat sirás közben nem lehet okos szó kiejtésére birni.

Tehát már a X VI. évszáz végén a siketnémák oktatása révén
helyes irányba terelödhetett volna az épérzékűek elemi tanítása. Ha
bizonyos mértékben gátolta is ezt azon körülmény, hogy Ponce Péter
tanitási eljárását nem tette közönséges en ismertté, vagyis nem adott
ki róla könyvet, mely azt tárgyalta volna, mindazonáltal meg nem aka-
dályozta, mert az utánna következö B o n c t i.egirta és kiadta a mód-
szert Madridban "A hangok természetéről és a némák beszédre való



130 SZE M L E· 7. sz.

tanitásának müvészetéről" cim alatt. Csakhogy az általános pedagógia
erről sem vett tudomást. Sőt nem vett tudomást a XVII. évszáz vége
táján müködőYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n e m a n r o ! sem, aki pedig 1692-ben "Surdus loquens"
cimü munkájában egészen határozottan felhívja az épérzéküek tanitói-
nak figyelmét ama körülményre, hogy ha a betüknek nem nevét, hanem
hangját tanitják meg az olvasni kezdő gyermeknek, vagyis, ha a han-
goztató módszert alkalmazzak, sokkal előbb és sokkal könnyebben célt
érnek. Hát H e in i c k e S a m u , német kollegáinknak emez örök büszke-
sége, aki tanitói mivoltában, 1769. táján, mindeneknek nagy bámulatára
épérzékü tanítványait a hangoztató módszerrel tanította meg olvasni s

Abcés könyve nem kevesebb, mint 24 kiadásban jelent meg, talán
észrevevődött ? Dehogy! Rá se hederitett az általános pedagógia! Sőt
irván az irás- és olvasástunitásnak történeti fejlődéséről, P o n c e n e k ,

B o n e i n e k , A m m a n n a k , H e i n i c k é n e k nevét még csak nem is emlitik
az efféle tudós könyvek. Pedig ezek voltak az úttörők, az utánuk jövők
csak utánzók.

Amman és Heinicke után még egy jó darabig várnia kellett az
épérzéküek elemi tanításának arra, hogy a hangoztató módszert imitt-

amott alkalmazzak, s végre is asiketnémák tanitása révén jutott hozzá.
Ugyanis S i e p h a n i és G r a s e r német padegógusok azon való törek-

vésükben, hogyasiketnémák tanitását a hallökéval egyesítsék s ez
által több siketnémának taníthatását tegyék lehetövé, megismerkedtek
asiketnémák tanításának módjával s benne a hangoztató módszerrel
is, aztán kiadott munkáik révén világga kürtölték e módszernek a

betüztető módszerrel szemben való szárnos előnyeit.
Sajátságos jelenség és a külföldit utánzó kedvünket nem kis mér-

tekben jellemzi, hogy nálunk is Stephani és Graser munkái kapcsán
terjedt el a hangoztató módszer, holott S im o n A n t a l , aki asikelnémák
váci orsz. kir, intézetének első igazgatója volt, Graser előtt 13 évvel
megírta a magyarok használatára " I g a z M e s t e r " - é t , melyben oly meg-
győző erővel s oly szép magyarsággal ajánja a halló kisdedek tanitói-
nak a hangoztató módszer alkalmazását!

Simon Antalt elfeledték a magyarok s dr. Kiss Áron is könyvet
írván a nevelés és oktatás történetéről, művének még második, j a v i t o t t

kiadásában sem emlékezik meg Simon Antal "Igaz'Mester-"éről s csak
egy későbbi kiadásban, a váci intézet egyik volt tanárának, ha jól
tudom, a mostani kolozsvári igazgatónak útbaigazító tájékoztatása után
jutott illő méltatás Simon Antal kezdeményezésének, melynek a hazai
oktatásügy ugyan édes kevés hasznát látta, mivelhogy Simon Antal nem
ném et, hanem magyal' vala. .•

A hangoztato. módszerért . ellenszolgáltatásképen azt nyertük az
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általános padegógiától, hogy Stephaninak, Grasernek és másoknak kez-

deményezéséből nagyobb lendületet vett asiketnémák oktatásügye -

Németországban. Az elv ugyan, melyből kiindultak. helytelennek, kivi-

hetetlennek bizonyult bár, mindazonáltal végeredményében a törekvés

elérte célját : a siketnémák intézetei megszaporodtak. (Folyt. köv.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H A Z A I H IR E K .

•

Nárai Szabó Sándor dr. osztály tanácsos úr, egészségének

megjavitása céljából, július 3-án üdülni megy. Távolléte alatt ügyes-

bajos dolgainkat más fogjá. elintéz ni. Szívből kivánjuk, hogy e pihenés

az óhajtott eredménnyel járjon.

Egyesületi élet. A Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos Egye-

. sületének választmánya junius 12-én Vácon gyűlést tartott. A napirend

legfontosabb tárgyai az Évkönyv és az évi felterjesztés voltak. Az

Évkönyvre vonatkozólag elfogadta a választmány a titkár tervezetét és

elhatározta, hogy az lehetőleg mielőbb kiadassék és szétküldessék az

egyesület tagjainak. Miniszterünknek és osztálytanácsosunknak, valamint

az egyesület disztagjának küldöttség fogja átnyujtani az Évkönyvet.

(Mint értesülünk, az Évkönyv a napokban már ki is kerül a nyomdából.)
Áz évi felterjesztést a titkár szerkesztette és azt egész terjedelmében

magáévá tette a választmány is. Az évi felterjesztés kísérö levele

lesz az Évkönyvnek. Jövő számunkban közölni fogjuk. A pénztáros

jelentése alapján a választmány elhatározta, hogya tagdíj-hátralékosok

szólittassanak fel kötelességeik teljesitésére. Tagul felvétettek :YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW e i s e r

A d é l (Vác), L i c h / e n s t e i g e r J ó z s e ! (Eger) és S o m m e r G y u l a (Vác).

Klis Lajos, a siketnémák budapesti állami iskolájahoz kineve-

zett igazgató-tanár, julius hó 15-én veszi át ali iskolát és foglalja el

hivatalát.

Képesitő vizsgálat. A gyógypedagógiai oktatásra képesitő

vizsgálatok junius hó 11-én és 14-15-én folytak le a siketnémák váci

orsz. kir. intézetében. Az első napon az irásbeli, az utóbbi 2 napon

a szóbeli vizsgálatok. Amazon 9-en, emezen a kilencen kivül még 3-an

vettek részt, akik kiegészítő képesitő vizsgára jelentkeztek. Sikeresen

vizsgáztak a következők : D e s c h e n s zk y F e r e n c ) W i s s y J á n o s ) H r i o n á k

L á s z l o , P i r o s k a K á r o l y ) Z á b o r s zk y A r p á d ) W o l lw b e r J á n o s ) P l i c h t a

B é l a ) S c h r e l n e r M ik l ó s , L i c h t e n s i e i g e r J ó z s e ! és S za b a d o s o s o « E

nevezettek szolgálattételre már mindannyian'" ki voltak rendelve, mint

II. éves hallgatók, - ketten pedig csak kiegészítő vizsgára jelentkez-
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vén, már régebben letették a képesitőt, - tehát e vizsgajukkal örven-
detesen beváltották a nekik előlegezett bizalmat, s a hozzájuk fűzött
reményt. Szivélyesen üdvözöljük őket.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A la p v iz s g á la t . A gyógypedagógiai tanitóképző tanfolyam 1. éves
hallgatói, számszerint 11-en, június hó 29-én tették le a váci intézet-
ben az első évi alapvizsgát a gyógypedagógiai tanulmányokhól. Komoly
készülteégre valló feleleteikkel azon reményre jogositanak fel, hogy a
gyógypedagógia oktatásügye nemcsak számban, de erőben is izmosadni
fog általuk. A jövő évi viszontlátásig is bizalommal üdvözöljük őket.

F e lo lv a s á s o k a s ik e tn ém á k r ó l .YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG á c s é r J ó z s e f é s S c h o l t z

L a j o s ) a siketnémák debreceni iskolájának tanárai, az ottani orvosok és
gyógyszerészek egyesületében junius 18-án előadást tartottak, melyről

a "Debreceni Ujság" f. évi 176. száma a többek közt a következőket
irja: "A hallgatóság valóságos tűntetésre ragadtatja magát: gratulálják,
tapsolják, éljenzik. Igazán megható, hogy a természettől örök néma-
ságra kárhozottak az emberi sziv, tudomány és művészet révén néhány
hónapi oktatás után meg tudják mondani a nevöket. De tudnak ök
még ezenkivül sok mindent. Az irásuk meg egyenesen csudálkozast

keltett.: Többet és jobbat minden érzékük teljes birtokában sem tud-
hatnának. A gyűlés igazán emelkedett hangulatban oszlott szét s az
egylet tagjai bajtársaiktol az emberi nyomorúság elleni küzdelemben
azzal váltak el, hogy "a viszontlátásra." G á c s é r J ó z s e fn e k ez alkalom-
mal tartott felolvasását lapunk legközelebbi számában közölni fogjuk.
Nevezett tanárok a debreceni ev. ref. tanitónöképző és felsőbb leány-

iskolában és az ev. ref. férfi-tanitóképezdében is tartottak előadá-
sokat, junius 6-án és 23-án. Ez utóbbi helyeú"'a"nagyszámban jelen
volt képezdészek és tanáraik mellett D o m a h i d y E l e m é r főispán és
O lá h K á r o l y kulturtanácsnok is végig hallgatták az előadást, mely itt
is elméleti tájékoztatóból és gyakorlati bemutatás ból állott. A két elő-
adás révén mintegy 120 leendő tanitó és tanitónő nyert szakszerű

tájékoztatást asiketnémák tanitásáról.
Z á r ó v iz s g a . .Mult számunkban közöltük, hogy a váci intézet

évzáró vizsgaja akkor még nem volt kitüzhető, s fennforgott annak
lehetősége, hogy a tanitás átmegy julius hónapra is. Mi egy percig
sem gondoltuk, hogy a miniszter úr a törvény ellenére intézkednek
(1868. XXXVIII. 54. §. és 1883. XXX. 20. §.) s a tanitást julius hóban
is kötelezővé tenné, de most annál megnyugtatóbb, hogy a megfeszített
munka érdemét méltányolván, s a felmutatott eredményt mérlegelvén:
ennek alapján az évzáró vizsgát junius 30-ára engedélyezte .

.•.

•

Sziládi László nyomdáj a Kecskeméten .
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