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Válasz Igaz Mesternek.

A "Szemle" legutóbbi számában egy álnév mögé rejtőző állitólagos
"Tisztelt Barátom" nekem ront s "Nemzeti irány" cimü cikkem birá-
latának köpenyege alatt személyemet támadja meg. Mondják, hogy az
álnév, - vagy ha jobban tetszik .- írói név mögött Gácsér József
rejtőzik. Én nem tudom. Nem is keresem. , .

A hozzám cimzett levélre nem válaszolnek semmit sem, annak
állitásait felesleges cáfolgatnom, hiszen aki elolvasta cikkem et s azt
mérlegelni tudja, az előtt nem szükséges bizonyitanom, hogy abban
sem sértő, sem rosszakaratú tendencia nincs, az egyszerűen az én
meggyőződésemet tükrözi vissza, amely meggyőződésnek őszinte nyil-
vánitásába csak rosszakaratúlag lehet belemagyarázni tanitótársaim
szorgalm ának és képességeinek kicsinyitését.

A felszólalásra csak két állitás, helyesebben gyanúsítás késztet;
az első az, hogy én cikkem et megrendelésre, vagy aranyeső reményé-
ben irtam meg; a második, hogy a Scherer=-Berinza-Iéle tankönyv
szolgai forditás. Mind a két állítás egyéni becsületemet sérti. Az első
azért, mert úgy fest le a kartárs ak előtt, mint jellemtelen, meggyőződés
nélküli embert; a második, mert kétségbe vonja becsületességemet, azt
állítván, hogy én megtévesztésül irtam annak a tankönyvnek címlap-
jára azt a szót: irták.

Az első gyanúsitást - józan ésszel I1nnak behizonyitását nem
követelhetvén - egyenesen és határozottan visszaútasitom.
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A masodiknakbebizonyitásara a legteljesebb szabadságot engedem
meg, sőt követelem is, hogy bizonyitson, mert szolgai fordításnak ere-
detije is kell hogy legyen s amikor valaki így gyanúsit, kell hogy a
bizonyítékokat kezei közt tartsa. '

Felszólitom tehát Igaz Mestert, mutassa, vagy mutattassa ki, melyik
német munkának vagy munkáknak szolgai fordítása a Scherer-Berinza-
féle tankönyv? .

Egyelőre nincs hozzá több szavam. Ákos István.

Néhány SZÓ a beszédtanitásróI.
A váci intézetben a HiU módszere szerint való tanitást ezelőtt

három évtizeddel Pertik Gyula kezdte meg, midőn hazatért kűlföldi
tanulmányútjáról. Bár azóta az élőszóra való oktatás módszere folyton
tökéletesedett s a jelelés csaknem teljesen kiszorult a tanitásból,az
intézetek ma sem dicsekedhetnek azzal, hogy a hangos beszéd meg-
adásával sikerül nekik a némát elszigetelt helyzetéből kiragadni és az
épérzéküek társadalmának visszaadni. Akad ugyan egy-két kiváló siket-
néma, akit a laikusok megcsodálnak, de a nagy többség beszéde oly
szegényes, annyira hiányos és fogyatékos, hogy magukat alíg tudják
megértetni a hallókkal. Mi lehet ennek az oka? ....

A beszédtanitás alkalmával számos jelenség vonja magára a szak-
ember figyelmét. Különösen szembeötlő az, hogy a felső fokon a
beszéd nem olyan tiszta, mint a tanitás kezdetén. Sőt a legtöbb fel-
sőbb osztályú növendéket alig lehet megérteni.

Cikkem keretében rámutatok azokra a fogyatkozásokra, amelyek
:-- nézetem szerint - a kiejtés tisztaságát a kezdőfokon veszélyeztetik,
a felsőbb osztályokban pedig a beszéd érthetőségét megzavarjálc Hogy
feladatomnak megfelelhessek, vizsgálódásom tárgyává teszem a siket-
néma mesterséges úton elsajátított beszédét és megnézem, hogy érvé-
nyesülnek-e abban azok a kellékek, amelyek az épérzéküek ajkáról
folyó előszót érthetővé, felfoghatóvá teszik.

A beszédet részeire bontható egésznek képzelhetjük, melynek
alkotó elemei a hangok, a hangok csoportositásából előálló szavak és
a mondatok. A kimondott szó vagy a mondat elvész az értelemre, ha
a hangképzés nem a megszokott módon történik, ha a hangok közé
- szavakká való kapcsolásuknál - idegen elemek vegyülnek, ha a
nyelvalakok nem felelnek meg a beszéd tartalmi részének, vagy ha a
beszéd nem eléggé folyékony és h~ngsúlyos.
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Az érthetőség első követelménye tehát, hogy a kiejtés természe-
tes legyen. A természetesség asiketnémák kiejtésében nem elérhetetlen.
Növendékeink a vokálisokat is, meg a konzonánsokat is az épérzéküek
kiejtését megközelitőleg tudják hangoztatni. A fonetikai oktatás terén
érjük el aránylag a legszebb eredményt. Amint azonban a szó, de
méginkább a mondat-alkotásra kerül a sor, mintha a kis némát emlé-
kezőtehetsége cserbenhagyná: hangjai elmosódnak, felcseréli őket s
igen gyakran idegen elemeket is kever közéjük. Mi lehet-e jelenség
oka? Minden hang kiejtése az izmoknak kisebb-nagyobb erőkifejtésévei
jár. Van erős és határozott artikuláció és van gyenge, határozatlan.
Az egyik akaraterőt igényel, a másik a szervezet kevesebb fegyelme-
zettségét és kisebb izomerőt. A hang elfajulásának főoka, hogya siket-
néma resteli a fáradtságot, mellyel a hangzó kiejtése .jár, kiméli lehe-
letét és izmainak erejét. A hangok felcserélése és elnyelése restség
következménye. Állitásomat egy példával világitom meg. Gyakran hal-
lunk Imre helyett Tmbrét mondani. A "b" beszúrása c szóban restség
következménye. Nagyobb erőltetés kell ahhoz, hogy beszédszervünket
az m képzése után az r-nek megfelelő helyzetbe juttas suk anélkül,
hogy az ajak megnyitásával b-t mondjunk, mintha az m-röl ab-re
megyünk át és csak azután a következő r-re. Ha feltételezzük, hogy
a hangok elromlása a beszélő organumokban az izomerő lankadásá-
nak következménye - és ezt aligha vonja valaki kétségbe - úgy a
siketnémák oktatójának e jelenséggel szemben más teendője alig lehet,
minthogy a: kiejtest szigorúan ellenőrizze és kényszeritse a növendéket
a szóban levő hangok létrehozásához szükséges izomműködés kifejté-
sére. Különösen az alsóbb fokon, ahol a későbbi években mutatkozó
visszaesés kiindul, legyünk következetesek és kitartók a rosszul képzett,
hanyagul ejtett hangok kijavitásában. Az ellenőrzést pedig gyakoroljuk
fülünkkel, szemünkkel egyaránt.

A beszédszerv a hangoztatásker felismerhető és leirható alakot
ölt. A hány hang, annyi megfelelő alak és helyzetváltozás jő létre a
beszélő orgánum részeiben. Minden hangnak megvan a maga jelleg-
zetes vonása, mely hangzasaban kiséri, melyről a hang felismerhető
és utánozható is. E karakterisztikus vonások feltüntetése sok fejtörést
okoz a beszélni kezdő némának. Pedig tapasztalat szerint azok a siket-
némák érthetők meg leginkább, akiknek ajkáról a beszédet nemcsak
sorstársaik, hanem magunk is le tudjuk olvasni, akiknél tehát a határozott
artikulációval járó feltűnöbb ajak, szájmozgásokat észlelhetjük. Ugyan-
azért nem lehet hiba az, ha az alsó osztályokban a növendék az 0, U, il
stb. hangok képzésenél ajkát kissé jobban előrecsucsoritja, mint ahogy
azt egy halló, felnőtt ember teszi, sőt véleményem szerint a hangképzés
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idején buzditani kellene a kis némát, hogy a beszélni kezdő gyermek
példáját utánozza, kinél a megszólalás idején az ajak- és arcizmok
intenziv müködése nagyon is szembeötlő. Később, amikor beszédszervei
használatában kellő ügyességre tett szert, a felesleges mozgások maguk-
tól is elmaradoznak.

A beszédnek látás útján való ellenőrzését az a körülmény teszi
kivánatossá és indokolttá, hogy fülünk a növendék hibás kiejtéséhez
hozzászokhatik. A fül az ellenőrzésben nem eléggé megbizható, mert
mi legrosszabb kiejtésű növendékcink beszédjét is megértjük. A látás
hű képet nyujt afelől, hogyabeszédszerv felvette-e az óhajtott hang-
vagy hangcsoportnak megfelelő alakot, s igy az ellenőrzést bizto-
sabbá teszi.

Egy másik követelmény, melyet asiketnéma legkevésbbé szokott
szem előtt tartani, az, hogy a kifejezés alakja feleljen meg a beszéd
tartalmi részének. A grammatikailag helyesen beszélő siketnéma ritka,
mint a fehér holló. Sokan állitják, hogy növendékeinket anyelvalakok
helyes használatára, a szabatos beszédre nem lehet megtanitani. Én
az eredménytelenség okát abban látom, hogya beszédtanítás folyamán
nem egy meghatározott irányban haladunk, hanem véleLlenül bekö-
vetkező események szálai vezetnek bennünket össze-vissza a beszéd
labirintusában.

Az anyag és a nyelvalakok feldolgozásában tervszerűség és oly
beosztás szükséges, amely nemcsak a tanitás fokozatos egymásutánját
határozza meg, hanem minden egyes alak tudatossá tételére elegendő
időt is biztosít. Ma az alkalomszerűség kapcsán nyelv alakot nyelv-
alakra halmozunk össze, de arra már nem fordíthatunk elegendő figyel-
met, hogy a növendék a már előfordult kifejezési formát az eredetihez
hasonló esetekben alkalmazni is tudja. Növeli a bizonytalanságet az
alakok használatában az is, hogy a szemléleti köröket nem a keveset,
de jót-féle elv szem előtt tartás ával dolgozzuk fel. Új dologra térünk
át, mielőtt a tan itott anyag a gyermeknek húsává-vérévé válhatott
volna.

A tanterv az eljárás módját illetőleg teljes szabadságot biztosít,
de e szabadságot a szokásos tananyagbeosztás, illetőleg összeállitá-
sának kényszere erősen megnyírbálja. Az útasitások szerint a kon-
centrikus körből vett anyag egybeállitásánál összhangot kell terem-
teni a beszédkör, az anyag, a szóalak és az alkalomszerűség között.
Az anyagnak ilyen csoportosítása járhat ugyan azzal a haszonnal,
hogy tanításunk már a II. osztály tól fogva változatos- és többoldalú,
de mint a tapasztalat mutatja, megfelelő eredményre nem vezet. A
II. osztályban, ahol a nyelvalaktani oktatás megkezdődik, nem lehet
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célunk, hogy a gyermek már az első napokban valamennyi szófajt
megismerjen, használjon' és ragozni is tudjon. Hiábavaló törekvésnek
tartom, hogy minden beszédtanitási óra anyaga egy~egy kerek kis egé-
szet képezzen ; e helyett inkább úgy kell irányitani a tanítás menetét,
hogy mig egyrészről az alkalomszerű jelenségekből anyagot gyűjtünk
a törvényszerűség megismerésére, addig egy-egy kifejezési alakot,
szólásformát meghatározott idő keretén belűl begyakorolunk annyira,
hogy annak használatában tévedés ne fordulhasson elő. A tanitás
akkor válik gyümölcsözővé, ha a végzett anyagot a gyermek alkal-
mazni is tudja. Abegyakorlás és alkalmazás sok időt igényel s már"
az idő rövidségére való tekintetből sem kivánhat juk azt, hogy a nyelv-
alaktani oktatás kezdetén, az első hónapban tanulja meg a gyermek
ismerni a testrészeket s tudjon melléknevet, igét, többes ragot, mutató
névrnást, névutót, határozó-szót, kötő-szót tudatosan használni. Tantes-
tületi ülésen felülbirált s jóváhagyott részletes tananyagbeosztás sze-
rint a mult tanév első hónapjában a második osztályban tanítani
kellett a testrészeket, nyolc melléknevet, hét igét, a "k" többes ragot,
"ez, az" mutató-névmást, "alatt, mellett, előtt" névutót, "itt, ott"
határozó-szót, "is, és" kötő-szót. Szerényebb, de annál biztosabb ered-
ménnyel is megelégedhetünk, pl. azzal, ha a gyermek egy hónapi
tanulás után csak egy-két esetre vonatkozó annyi nyelvalakot, szófajt,
főnevet, melléknevet, igét stb. tud használni, amennyit az alkalom-
szerűség épen nyujtott, de a környezetében levő tárgyakat, a test-
részeket, ruházatot meg tudja nevezni, szóval ezekre a kérdésekre:
mi ez? mi az? mik ezek? mik azok? megtanult felelni.

Az alkalomszerüségekből vett anyag feldolgozásán kivül a kö-
vétkező hónap tananyagát képezhetné a "ki, kik, kié?" kérdésre
adandó feleletek. Azután adhatnánk fel ilyen kérdéseket: "milyen
ez a -" - mit csinál - - kinek van, nincs - - e?" stb. Köny-
nyebbről haladva a nehezebbre, a tanitás egész folyamán kiterjesz-
kedhetnénk minden egyes alak, szófaj, kifejezési formában rejlő
törvényszerűség megismerésére semellett az alkalomszerűség nyuj-
totta anyagból is felhasználhatnők mindig azt, ami céljaink elérésében
bennünket támogathat.

A tantervben hangoztatott alkalomszerűség elvevel merően ellen-
kezésben áll minden oly tervezet, mely bizonyos anyagot előre meg-
határozott időben kiván a tanitás tárgyává tenni. Ahol minden nap-
nak, miden órának megvan szabva a maga tennivalója, ott alkalom-
szerüségről - oly értelemben, amint az alkalomszerűség elvét a tan-
terv veszi - nem beszélhetünk. Lehet, hogy: a véletlen, úgy hogy vala-
mely nem várt jelenség épen kapóra jön, kezünkre játszik, de erre
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épiteni veszedelmes vállalkozás volna. Részletes anyagbeosztásra, mely
legalább hónapokra szabja meg az osztály végezni valóját, okvetlen
szükség van. A bizonytalanság elkerülése, a tanitás sikerének biztosi-
tása megköveteli, hogy eljárásunkat megfontoltság és tudatosság jelle-
mezze és hogyaszemléletről, a dolog természetéhez képest, előre
gondoskodjunk. Ez a gondoskodás természetesen csak akkor történhe-
tik meg, ha tudjuk, hogy niit kell tanítanunk. Ha tehát az alkalom-
szerüség elve úgy értelmezendő, hogyelsősorban tanitandó az, aminek
megértetésére a véletlen esemény kecsegtet, s csak ha az alkalom
nem nyujt anyagot a beszélgetésre, vegyük azt az előre megállapitott
kencentrikus körből, akkor a tanításnak ezen módját nem tartom
alkalmasnak arra, hogy általa az előirt követelményelmek megfelel-
hessünk. Az alkalomszerüség kapcsán némely dologra kelleténél több-
ször is visszatérhetünk, mig másokra talán sohasem kerülne sor. Az
a beszédanyag, melyet a tanterv az egyes osztályok számára kijelöl,
csak úgy a véletlenség szeszélye szerint bekövetkező eseményekre
támaszkodva, sohasem volna feldolgozható. Tehát előre megálla-
pitott, határozott terv szerint kell eljárnunk, amiből az következik,
hogy a tanitás folyamán nem kalandozhatunk mindig össze-vissza az
eseményekkel, hanem azokból csak azt használjuk fel, ami a tárgy
megértetéséhez, a dolog tisztázásához szükséges.

V égűl, ami a folyékonyságot és a hangsúlyt illeti, az a siket-
némák beszédjében többé-kevésbbé észlelhető. Növendékeink kiejtése
akkor eléggé folyékony, ha a beszéd tartalmi részét megértették, ha
tudják, mit kell mondaniok. Hangsúlyozni is csak akkor szoktak, ha
mondanivalójukkal tisztában vannak, s a kifejezési formák használatá-
ban sem támad kétségük. A folyékonyságra és a hangsúlyozásra a
siketnémát kezdettől fogva szoktatni kell. A dolog nehezebb része itt
is az első fokra esik satanitás menetét különös en lassúvá teszi az,
hogy minden szót, minden mondatot valamennyi növendékkel el kell
mondatni. E fokon a karban való feleltetés, amelynél a kiejtés folyé-
konysága, érthetősége, a hangsúlyozás ellenőrizhetetlen, elvetendő.
Általában különös gonddal kell eltávolitani minden oly alkalmat, mely
a gyermeket a monoton beszédhez hozzászoktathatná, mert a későbbi
években a beszédbe hangsúlyt önteni már nem lehet.

Vác, 1904. szeptember hó.
Markovics Árpád.
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Siketnémák a törvény előtt.
Van Debrecenben egy Illyés Zsuzsánna nevü tanulatlan siketnéma

leány, aki anyátlan árvaként nevelődött fel abban a nagy városban.
Egész élete tűrés és szenvedésből állott. Az apja, akit több gyermekkel
áldott meg az Isten, durva lelkű parasztember. Nagy nyomorúságában
is, szereti az italt, gyermekei sorsával azonban keveset, vagy éppen
semmit sem törődik. Siketnéma leányát sem szánta inkább, mint a
többit. Adott is neki ételt, nem is, hol ügyet sem vetett helytelen cse-
lekedeteire, s hagyta kóborolni heteken által, hol meg rossz kedvében
elverte kegyetlenül. Igy nőtt fel a leány serdülő koráig, s szemrevaló
hajadon állapotában valamely lelkiismeretlen ember megejtette s fel-
keltvén benne az érzéki vágyakat, féktelen kicsapongó, céda életűvé
tette egy percnyi elvért. Amint a lejtőn alább-alább szállt a leány, em-
beri értéke mínd inkább fogyott az emberek szemében s végre olybá
tekintették ismerősei, mint akíbe sáros lábát beletörülni mindenkinek
szabad.

Kóborlása közben találkozott véle az egyik debreceni temető ár-
kában két neveletlen suhanc s egy korona kialkudott bérért megvásá-
rolták olcsó szerelmét. Mikor aztán az állati vágy kielégült, a szeret-
kezésért az utcai leánynak juttatott koronát sajnálta a két suhanc s hogy
inkább ihassanak egyet rajta, visszakövetelték a nyomorult teremtéstől,
aki azonban nem mutatott hajlandóságot arra, hogy visszaadja azt.
És ekkor a két suhanc a legaljasabb eljárásta vetemedett: ütötték,
verték, rugdosták a szegény leányt, s mikor a dulakodás közben elve-
szett koronát ketten' sem tudták visszaszerezni, egy harmadik, maguk-
hoz hasonló karnaszt hivtak segitségül, aki a megkinzott teremtésen
hiába kezdte előlről a torturát, az csak kiforditott üres zsebére muta-
tott, hogy hiszen elveszett az, amit rajta keresnek.

A debreceni' királyi törvényszék rablás kisérletének bűntettévei
vádolva a három elvetemült fickót, esküdtszék előtt tárgyalta az esetet.
A siketnéma leányt kihallgatás végett a kórházból kocsin kellett elhoz ni
a tárgyalásra, mivelhogy a legundokabb nyavalyákból akkor gyógyit-
gattak. Vallomását én tolmácsoltam a biróság előtt. A törvényszék az
esküdtek határozata alapján fogházbüntetésre itélte a vádlottakat.

*

Többször voltam már mint tolmács és szakértő ilyen tárgyaláso-
kon, amikor is vagy bűnbe keveredett, vag~ sértett siketnémának vol-
tam tolmácsa. Nem egy ilyen alkalommal szakértői véleményt is kellett
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mondanom a tanulatlan siketnémák beszámithatóságáról és büntethető-
ségéről. A bűnbe keveredett siketnémákat a büntetéstől minden alka-
lommal sikerült megóvnom. Úgy érveltem, hogy az isteni és emberi
törvényeknek tudását nem .lehet kivánni attól, akit azokra senki nem
oktatott. Az a társadalom, mely eléggé nem gondoskodott arról, hogy
békés rendjének alaptörvényeit a siketnéma is értse és tudja, amely
elnézi, hogy az ilyen siketnémát a népnek durvább lelkű tagjai jó helyett
csak rosszra tanitják: nem érezheti magát sértve, ha ilyen tagja a fenn-
álló rend ellen vét s éppen azért vele szemben büntető szabványait
nem érvényesitheti.

Sokszor elgondolkoztam a felmentő itéleteken, melyeket ilyen ese-
tekben magam provókáltam. Vajjon annak a felmentett siketnémának
további életében javára válik-é, ha semmi fenyitésben nem részesül,
holott lopott, rabolt vagy verekedett. És ha igy büntetlenül követheti
el a rosszat, vajjon nem kap-e vérszemet s nem alacsonyodik-e le előtte
minden tekintély, melyet azelőtt valamely oknál fogva respektálni kény-
szerült? Magamnak megadtam a feleletet e kérdésekre: némely esetek-
ben bizonyos csekély büntetés bizony nem ártana. Ámde a szakértő
nem az iránt kérdeztetik meg, hogy érdemel-e büntetést a vádlott és
ha ig-en, milyet? hanem az iránt, hogy bűnös tettének elkövetésekor
tisztában volt-e azzal, hogy mit csinál, s tettét a helyes-helytelen, sza-
bad- nem szabad szerint mérlegelni ' tudta-e? Erre a kérdésre pedig
nekünk, akik a tanulatlan siketnémák nagyfokú lelki szegénységét, hely-
telen nevelésüknél fogva a rosszra való öntudatlan hajlandóságukat
ismerjük, igennel felelnünk nem lehet.

Asiketnéma tudatlanságáért, helytelen neveléseért pedig a tár-
sadalom a hibás, e hibájaért tehát a· társadalomnak megtorlás nélkül
kell elviselni mindazt a' kellemetlenséget, melyben tanulatlan siketnéma
tagjai által részesül. Megtorló rendszabályai helyett tehát csak óvó sza-
bályokat alkalmazhat, melyek emberséges, modern "eszközökkel meg-
előzik, lehetetlenné teszik, vagy megakadályozzák azt, hogy a siket-
néma nagyobb mértékben megsértse a fennálló rendet.

Ámde, midőn e humánus felfogás a gyakorlatban kivitelre talál,
különös en, mikor a bűnbe keveredett siketnéma a törvény kezei .közül
büntetlenül kikerül, egy parányit sem javul a tanulatlan siketnémák
sorsa. Mert mikor a mindenki szemében szálkaként szereplö siketnéma,
a valóságos falurossza rriegtorlás nélkül lophat, gyujtogathat stb., akkor
a falu ellenszenve még inkább ellene fordul s akárhányszor sokszorosan
szenved azért, amiért a törvény igazságos keze, ha ép érzékű volna is,
csak enyhén büntetne.

Nincs hozzá jogi készültségem. hogyasiketnémák egyéb jogvi-

•



11. sz. SZE M L E 193

szonyait is, illetőleg az azokban rejlő fonákságokat elfogadható módon
tárgyalhatnám. Az itt mondottakat is laikus észjárással, csak mint elme-
futtatást vetettem papírra.

Emberi érzékenységem s a tanulatlan siketnémák szánandó sor-
sának jobbraforditása iránti őszinte törekvés késztetett arra, hogy ked-
ves kartársaim becses figyelmét a hétköznapi munka mellől kissé elve-
zetve, a törvényszéki palotákban lejátszódó esetekre is felhivjam s
ilyennek feltárásával is nyilvánvalóvá tenni segitsem, hogy micsoda
nagy munka vár reánk. Nem a tanulatlan és tanult siketnémák külön-
böző jogviszonyai szabályozásának sürgetését értem csupán, - hiszen,
ha jól emlékezem, edologgal egyesületünk már foglalkozott is, - ha-
nem arra a rendkivül nyomorult helyzetre kivánok példával is rámu-
tatni, melyben a tanulatlan siketnémák egyenkint és összeségükben
szerte e hazában élnek.

Élénk világot vet erre egyik-másik törvényszéki tárgyalás, mely-
ben siketnéma is szerepel.

Én olyan szerenesés vidékről való vagyok, ahol gyermekkoromban
nem volt alkalmam siketnérnat látni, mert ott a tájon nem volt. Vakot
sem láttam, hanemha élemedett korút, Hülyére sem emlékszem s tébo-
lyodottra is csak egy csendes természetű öreg koldúsra, aki messze
vidékről nagynéha látogatott el hozzánk. Siketnérnat első izben csak
akkor láttam, mikor a Paedagogium közelében megnyilt asiketnémák
budapesti iskolája. Közvetlen megfigyelésböl tehát nem mondhatom,
hogy milyen a siketnémák sorsa a nép között, Hanem több törvény-
széki tárgyaláson, részint a tanúknak vallomásából, részint a siketné-
mákkal szemben vádlottaknak védekezéséből alkalmam volt kitanulni a
köznép gondolkozásat. Akárhányszor azt vettem ki az ilyen szóbeszéd-
ből, hogy a nép nem tartja olyan embernek a siketnémát, mint az ép-
érzéküt. Szerinte a siketnéma testét, lelkét megsérteni, őt vagyonában
is megkárosítani inkább szabad, mint az épérzékűt,

Ime a példa: Egy siketnérnat meglő bosszúból egy ember s ezért
az esküdtszék határozata alapján három és fél évi fegyházra itéli a
törvényszék a merénylőt, kinek felesége megértvén az itéletet, jajveszé-
keléssei tölti be a törvényszéki épület folyosóit, hogy az ő kenyérkereső
urát egy siketnémáért igyelitélték ! Azon a tárgyaláson pedig, melyet
cikkem elején emlitettem, az elnök dorgáló szavakkal illette az egyik
vádlottát, hogy: volt lelke olyan embertelenül bánni azzal a ~zegény
siketnémával ? - mire megbánás mutatása nélkül igy válaszolt a vád-
lott: hiszen kérem, az néma, nem lehet azzal máskép beszélni!

Ha, kinek több alkalma van ilyen eseteket megfigyelni, mindnyáját
ismertté tenné, égbekiáltó bizonyitékok lennének arra, hogy a siket-
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néma sorsa valósággal elviselhetetlen. Talán azért tűrik szegények állati
megadással sorsukat, mert kőzűlök legtöbb már édes szülőjétől meg-
szokja, hogy neki csak ütés, verés a napi kenyere.

Nem mernék ilyen erős váddal fellépni a magyar köznép ellen,
ha volt és jelenlegi tanitványaim szülőinek többjénél is. hasonlót nem
tapasztaltam volna, vagy nem tapasztalnék. Tisztelet a sok kivételnek,
de mégis szomorú jelenség az, hogy akad több - habár szegénysorsú
szüle, - aki saját gyermekéről lemond inkább örökre, semhogy szülei
gondjának egy kicsike észrevehető jelével is megajándékozná. Milyen
élete lehetett az ilyen gyermeknek intézetbe kerülése előtt otthon?

Sokáig érthetetlen volt előttem, hogy miért idegenkedtek tőlem
első osztályos tanitványaim, holott gyöngéd voltam hozzájuk. Miért
néztek reám gyanakvólag, holott arra okot nem szolgáltattam. Később,
tapasztalataim szaporultával megértettem: joga van mindenkitől idegen-
kedni s mindenkire gyanakvólag nézni annak, akinek majdnem min-
denki ellensége.

Eszembe jut az a törvényszéki tárgyalás, melyről e nehány sor-
nyi irásom elején szóltam. Magam előtt látom azt a betegségek által
agyongyötört, testileg, lelkileg megkinzott szegény siketnéma leányt,
aki az ő keserves panaszát elmondta nekem. Mintha valamennyi tanu-
latlan sorstársa helyett panaszkodott volna, úgy tűnt fel előttem. Sirt
bennem a lélek és köny tolult szemembe láttára, hallatára annak a
nagy panasznak ! Mi haszna van ez árvábbnál-árvábh teremtésnek abból,
hogy élete tönkretevői közül hármat utólért a törvény igazságos keze?
Hol van az az igazságos törvény, amely az ő füstbement életének
elkárhozott javait vissza tudná adni?! Mely bölcs intézkedés volna
képes kárpótolni őt egy életnek szenvedéseiért ? !

*
lVIindezeket pedig azért irtam le, hogy kedves kartársaimnak a

siketnémák oktatásügye általánositására törekvő amúgy is munkás
szándékát még munkásabhá tenni segitsem. Magamból indulok ki, hogy
miként bennem a tetterőt magasra fokozza minden alkalommal egy-
egy tanulatlan siketnémának a szemlélése, azonképen kartársaim is
bizonyára minden ilyen esetben fokozottabb mértékben átérzik a nagy
kötelességet, melyet elvégzés végett a kor nekünk mindnyájunknak
egyformán kiosztott. Nem elég nekünk az iskola falain belül elvégezni,
- habár a legmintaszerübben is a munkát, - nekünk meg kell érte-
nünk és a legteljesebb mértékben át kell éreznünk az iskoláinkból
kiszorult ezereknek néma jajkiáltásá és szivvel-lélekkel törekedniink
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kell megmenteni bennük a munkára, kűzdésre és boldogságra terem-
tett embert.

Kicsinek, nagynak egyformán megvan szerepköre e nagy munká-
ban, amelynek célja emberi szempontból magasztos, nemzeti szempont-
ból pedig a legnagyobb mértékben becsülésre méltó.

És miként minket a szivbeli érzékenység és az előrelátó okosság,
késztet a munkálkodásra, azonképen midőn az egész országot meg
akarjuk nyerni az eszme számára, szívhez és észhez szóló legyen a
beszédünk! Nagy, kiapadhatatlan kincsesbánya az ügyefogyottak szá-
mára a könyörülő sziv, s az eszme számára megnyert ész és akarat
óriási tettekre képes.

Erőt, egészséget, buzgó kitartást kivánok kedves kartársaimnak
az országhódító munkához s jutalmul a boldogitó öntudatot, hogy a
célhoz közel, vagy a célnál niindegyőnk nyugodt lelkiismerettel el-
mondhassa: Megtettem mind, amivel csak tartozám!

Igaz Mester.

Az érzéktípusokról és hasonló jelenségekről.
Németböl szabadon forditotta : Erdős István.

(Folytatás.)

II.
Végre azon kérdés megvilágitásához értünk, hogy miként magya-

rázza a modern lélektan az érzékszervi tipusok keletkezését.
A kisérleti lélektanból tudjuk, hogy képzetvilágunk minden procesz-

szusa a külvilág különféle behatásainak természetes folyománya, de ez
előfeltétele is egyszersmind amannak.

A szellemi működések központja minden valószínűség szerint a
nagyagykéreg milliónyi idegsejtjeiben székel, melyeket idegrostok kötnek
össze egymással.

Ha már most egy szervi ideg periferikus végét izgalomba hozzuk,
akkor ezen izgalom rendes körülmények közőtt eljut anagyagykéregig.
Itt az izgalom következtében egy idegsejt szintén izgalomba jön, aminek
lélektani következménye az, hogy öntudatossá válik, azaz érzünk. Ha a
periferikus idegpályában az izgalom megszünik, az idegsejtben hasonló
folyamat megy végbe, tehát tovább nem érzünk. Azonban az izgalom
következtében az idegsejtben változás állt be, s igy nem olyan többé,
mint annak előtte volt. S ha ugyanaz az izgalom ismétlődik, az ideg-
sejt már máskép reagál az ingerre, rnivel nemcsak ugyanazon érzés
támad benne, hanem vissza is emlékezik a;ra: tehát egy, az első izga-
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lomból eredő, de ez ideig lappangó állapot ismét felkeltetett ; egy
régebbi kép (emlékezeti), melyet egy időre látszólag a feledés fátyola
boritott, ujabb hasonló izgalom következtében ismét öntudatossá vált.

Oly emlékezeti képek, melyek újabh izgalom következtében ismét
öntudatossá válnak, rendes körülmények között akként helyeztetnek el
az egyes érzékszervek útján a nagyagykéregben, hogy ott pl. a látás
által szarzettek mindig egy s ugyanazon helyen raktároztatnak le, szóval
mezöket, szférákat képeznek, amelyek az egyes érzékszervek központjai.

Az emlékezeti sejtek (idegsejtek), melyek a társulási vezetékekkel
(idegrostokkal) vannak egymással összekapcsolva, az egyes központok-
ban még kisehb csoportokat is képeznek, mi által összetett képzeteket
is alkothatunk ; azaz egy, a látás birodalmába tartozó képzet feleleve-
nítése maga után vonhatja még egy másik, esetleg többnek felidézését is.
De az egyes kéregmezők vagy érzékszervi központok egymással is
össze vannak kötve s igy oly képzetek is jöhetnek létre, melyek több
központ körébe tartoznak. (Igy pl. a rózsa képzete a látási, szaglási,
s a tapintási központok körébe tartozhatik.)

Ha a nagyagykéreg egyes mezői körülbelűl egyenletesen vannak
kifejlődve s egymással rendszeres kapcsolatban vannak, az egyes köz-
pontok pedig egyenletesen müködnek : akkor közepes, normális tipus
keletkezik, amilyen a legtöbb embernek van.

Hogy a normális típusúak rendes szellemi mükődésében eltéré-
sekkel is találkozunk, melyek első sorban a képzetszerzés mikéntjétől
függnek, azon nem kell csodálkozni. Érdekes esetet hoz fel erre nézve
Queyrat, melyet önmagán észlelt. Ugyanis ha .Lukree" második éneké-
nek bevezető részére gondolt, akkor a verssorok nyomtatva jelentek
meg lelki szemei előtt; ellenben ha a "Marseillaise" -re, akkor annak
inkább dallama csengett füleibe; ha pedig egy régebben tanult dialógot
idézett emlékezetébe, akkor beszédszerveiben izomérzés támadt. Ezen
jelenség okát abban találja, hogy azok úgy jelentkeznek, amint őket
elsajátitotta.

Igy tehát megtörténhetik az is, hogy eredetileg normális agyban
egyoldalú képzés következtében valamely tipus jön létre. A képzés,
oktatás azonban soha sem oly tényező, mely a szó szoros értelmében
vett érzékszervi tipus kifejlődését maga után vonhatná, miért is ennek
okát kizárólag a születés óta való állapotban kell' keresnünk, mely
abban áll, hogya nagyagykéreg bizonyos része -- a többitől eltérőleg-
a rendellenes fejlődés feltétel ének csiráját már magában hordja. Ezt
állitja Galton is, aki ezen állapotot az öröklésre vezeti vissza. A tapasz-
talat. sok esetben igazat is ad neki. A zenei hallás örökölhetőségének
valószinűségét eléggé bizonyitják a ~ár fent emlitett zeneszerzők gyer-
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mekei, A látásra vonatkozó eseteket Arréat "La psychologie du peinlre"
cimű művében gyűjtötte össze. Sőt a már több izben emlitett ismerő-
söm édes apjánál is megvolt a látásos :tipus; egy később felemlitendő
esetben látni fogjuk, hogy másik két fiánál is előfordult az.

*
Lássuk a Charcot által emlitett eset lélektani magyarázatát. Tegyük

fel mindenekelőtt azt, hogya már emlitett férfiúnál, a látási mező
kiválóbb fejlődhetésének előfeltételei megvoltak, tehát ezen központba
leülönösen élénk s egymással szerves összefüggésben lévő emlékezeti
képek raktároztattak le, amelyek ugyan természetüknél fogva sok eset-
ben inkább egy másik központba tartoztak. volna, mégis a nekik meg-
felelőbb mezök helyett a látási szférába összpontosíttattak. S miután
ez által a látási mező különösen igénybe vétett, nem csodálkozhatunk
azon, hogy amál' fentebb emlitettnél izgatottság, álmatlanság s étvágy-
hiánnyal kapcsolatos zavarok állottak be s az emlékezet teljes, vagy
legalább is részleges elmosódását vontak maguk után, aminek követ-
kezménye lett a beállott lelki vakság.

Ezen jelenség magyarázata az, hogy bár lát az egyén szeme, azaz
perci piál, még sem érti, azaz nem appercipiálja a látottakat a már meg-
szerzett képzetekhez. de mint újakat sem képes ezeket megrögziteni.
Munk azt állit ja, hogy az észrevevés s emlékezés más és más ideg-
dúcban történik, még pedig úgy, hogy az egyik sejt (percipiáló-sejt),

az izgalmat megérzi, átveszi, elllenben a másik (Horicz szerint: emléke-
zeti sejt), melyre az izgalom átvitetik, megőrzi az emlékezeti képet. Ebből
magyarázható tehát az, hogy a fent emlitett egyén bár látta ismerősét,
még sem ismerte meg s újabb képzetet sem szerezhetett róla, mert
noha percipiáló sejtjei épek voltak, az emlékezeti képek megrögzi-
tésére szolgáló sejtek többé nem működtek. Ha azonban azt a tételt
fogadjuk el, hogy az észrevevés és emlékezés egy és ugyanazon sejtben
történik, akkor fel kell tételeznünk, hogy egy idegdúc még abban az
esetben is képes újabb izgalomra reagálni, ha az emlékezeti képet nem
is tudja többé megtartani.

Megtörténik az, hogy a régebben szerzett emlékezeti képek elpusz-
tulása es etén más helyen fejlődik ki a megfelelő mező, ami pl. akkor
fordul elő, ha előrehaladottabb korúak újra megtanulnak olvasni. Ez
azonban csak akkor lehet, ha az emlékezeti központ azon része, mely
eddig nem vétetett igénybe, az emlékezeti képek kipusztulásával nem
szenvedett sérülést. A Charcot által megfigyelt egyénnek látási mezeje
azonban teljesen el volt pusztul va, tehát }zeddig kevésbbé használt
hallási központ vette át a vezető szerepet.
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James "Principles of Psychology" cimü müvében megjegyzi, hogy
ezen esetben nemcsak az emlitendő meg, hogy itt központcsere állott
be, hanem az is, hogy a nevezett egyén jelleme is megváltozott, aki
Charcothoz intézett levelében irja: "Régebben nagyon érzékeny voltam,
képzelőtehetségem élénken müködött és sok minden iránt lelkesedtern,
ellenben most nagyon csendes shideg vagyok, fantáziám soha sem ragad
el. Gond és bú nem emészt többé. Nem rég veszitettem el édes anyámat.
Halálán nem tudtam keseregni, pedig ha képét, avagy életének egy
mozzanatát vissza tudnám varázsolni, tudom, hogy fájna elvesztése."

Jegyezzük meg itt, hogy egy érzékszervi tipus s a lelkivakság,
lelkisiketség nem egy s ugyanaz a dolog, köztük még mindig nagy kü-
lönbség van. Az érzékszervi tipusoknál csak a megfelelő központ fej-
lettebb, de azért a többi sem hiányzik.

*

Térjünk ismét vissza a látásos tipushoz, amelynek megvilágitása,
mivel ez a leggyakoribb, a legtöbb eredménnyel kecsegtet, pl többi

. tipussal való foglalkozás, mivel azok nem eléggé ismertek, nem járna
a szükséges eredménnyel, de különben is haszontalan munkát végez-
nénk, mivel a látásos tipusról mondottakat a többire is alkalmazhatjuk.

Azon jelenség, hogy egyesek a látásos tipus révén a számok hosszú
sorát képesek megtartani s ezekkel minden nehézség nélkül tudnak
müveleteket végezni, ép oly természetes, mint az, hogyahallásos tipu-
súak hangsorokkal ugyanoly munkára képesek, - hosszabb magyará-
zatra nem szorul. Ernezeknél a képzettársulási vezetékekkel összekötött
idegsejtekben az izgalom közvetitésével a megfelelő állapot ép úgy
jön létre s teremtődik meg fizikai előfeltétele a létesülő képzetsorozat-
nak, mint amazoknál. Igy történik meg azután rendes körülmények
között az, hogy egy megrögzített számcsoport egy részének felidézése
által az egésznek képe válik öntudatossá. Igy tehát lehetséges az is,
hogy az egytől 10-ig terjedő számkört különböző tárgy képe helyettesiti.
Az állandó egymásután pedig a képzetsorok gyakori megújulásanak
következménye, mint azt pl. gyakran látott képeskönyv, vagy egyéb
jelenségek ismételt szemlélésénél s azok visszaidézesenél tapasztaljuk.

Egy nő a hét napjainak egymásutánját köralakban képzelte el,
ami valószinüleg az óra számlapjának szemléletére vezethető vissza.

Sokkal bonyolultabb azonban a dolog akkor, ha a látási képek
fogalmakat helyettesitenek, mint azt fentebb láttuk, amikor "a lopás"
fogalma a "a golyó" képét idézte fel. Ily esetekben főleg a lélektani
fogalom lényege az, amely bennünket elsősorban érdekelhet. amennyi-
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ben ilyenkor mindig összetett képzettel találkozunk, amiről különben is
nagyon könnyen győződhetünk meg, ha azt elemire bontjuk. Pl. a rózsa
fogalmának felbontásakor a piros, fehér és sárga virágok képét, vala-
mint. a szaglás és tapintás körébe tartozó képzeteket találjuk meg. A
szétbontás annál hosszadalmasabb, minél több valamiről a szerzett
képzetek száma. A valóságban a fogalmak nem jelennek meg összes
alkotó elemei kkel együtt, hanem csak a legjellemzőbb ek válnak ki. Igy
annál, akinek látásos tipus a van, a nyomatott vágy írott szókép veheti
at a vezérszerepet. Rendkivüli esetben a lélektani fogalom összes jel-
lemző tulajdonságaival egy másik képzet is társulhat, mely bizonyos
mértékben az előbbieket kiszoritja s helyettesiti azokat, amint azt "a
lopás" fogalmának "a golyó" képzetével való felcserélésében látjuk.

Bi1Ut a szineshallást is képzettársulásra vezeti vissza. Szerinte
a beszédet szinképek is kisérik, malyeket azonban a normális tipusú
egyén nem vesz észre, ellenben azok, akik főleg a látás segélyével
szerzik ismereteiket s ezen felül még a szinek iránt is különös érzékük
van, elsősorban is a szinre figyelnek, rnivel ez sokkal erősebb hatást
gyakorol rájuk s igy megtörténik az, hogy a többi ingerről tudomást
sem vesznek.

Hogy mi az oka annak, hogy a szineshallásúak bizonyos hangok
hallatára mindig ugyanazokat a szineket látják, arra szabályt felállitani
nincs módunkban, mert ennek megállapítása első sorban ama köríil-
ménytől függ, hogy mi idézte azt elő, ami pedig legtöbb esetben a rég-
multban történt, amire az illetők nem igen tudnak visszaemlékezni, de
meg másodsorban az eddigi kisérletek sem nyujtanak még annyi anyagot,
hogy azokból megbizható statisztikát lehetne késziteni.

Binet szerint a szineshallás főleg ideges embereknél szokott elő-
fordulni, tehát patologikus természetű. Ha ezen állitásat elfogadjuk,
akkor csakis azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ennek egyedüli oka
az agynak psycho-patikus elváltozásában keresendő, ami főkép akkor
van igy, ha a reprodukálast nemcsak szinképzetek, hanem viziók, u. n.
másodiagos érzéki észrevevések kisérik, mint azt fentebb is láttuk.

(Folyt. köv.)

Könyvismertetés.
A vakság és a vakok oktatása. A művelt nagyközönség szá-

mára irta,'. Váradi Zsigmond. Amidőn lapunk feladatához hiven tudo-
mást vettünk arról, hogy oktatásügyünk szegényes irodalma egy művecs-

. kével gyarapodott, egyúttal jóleső érzéssel .•.konstatáljuk, hogy e könyv
egyszersmind nyereséget is jelent.
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Az ujabb gyógypedagógiai irodalom műveit két csoportra oszt-
hat juk: az egyik csoportba tartoznak azok a könyvek és dolgozatok,
amelyek szigorúan szakszempontból foglalkoznak a fogyatékos érzéküek
oktatásával; a másikba meg - s itt mindjárt hozzátehetjük, hogy ez
utóbbiak vannak túlsúlyban- azok, amelyek a nagyközönség számára
irodtak. Szakkönyvelmek, különösképen jó szakkönyveknek ez idő sze-
rint nagy szűkiben vagyunk, de azért követ vessünk-é azokra, akik
tehetségüket és tudásukat nem azok irására forditják? A meddőségnek
közel fekvő oka van, kár volna e kérdést megbolygatni.

Oktatásügyünk egyes ágai jelenleg még csak gyermekkorukat élik,
nem végez tehát fölösleges munkát az sem, aki a laikus közönségnek
ir és igy iparkodik a társadalmat a nagy munkának, a fogyatékosok
ügyének megnyerni. Csak hozzáértés, meleg ügyszeretet vezesse a tollat,
mely ily munkára vállalkozik. Ha csak csekély mértékben is sikerül
a nagyközönség minduntalan aláhanyatló érdeklődését ébrentartani, vagy
éleszteni; ha csak néhány embernek ad is felvilágosítást arról, hogyan
és miképen óvhatja családját a bajtol ; vagy hogy hogyan nevelje fogya-
tékos érzékű gyermekét: a mü elérte célját és erkölcsileg igazolva van.
Váradi könyvét néhány szóval jellemezhetem. Elénken, ügyesen meg-
irott könyv ez. Mondanivalójának egyszerű formában való, fordulatos,
sokszor szines előadása, nemcsak oktat, de élvezetet is nyujt szak-
férfiúnak -laikusnak egyaránt. A vakokról utóbbi időben lapokban, köny-
vekben sokat irtak és mégis - a dolgát értő, a gondolkodó, a tisztán
látó, az ügyet meleg szivvel szolgáló férfiú dicséretére legyen mondva -
szerző aránylag rövidre szabott müvében meglepően sok az új, amit
tudni a közönségnek, de különösen vak gyermekek szüleinek nagyon
fontos.

Ott van például a könyv IL, Ill. és IV. fejezete. Az egyikben a
vakságot, a vakság miként való megállapitását ; a másikban a vakságot
előidéző okokat, azoknak különféle nemeit ismerteti kirneritő részletes-
séggel; a harmadikban a vakság gyógyitása és a vakság megelőzésére
irányuló óvóintézkedésekről ad értékes és hasznos tanácsokat. A vak
gyermek és a vak gyermek nevelése a szülei házban cimü fejezetek-
ben a vakok szellemi és lelki életéről, szokásairól, jelleme módosulá-
sáról, a látás érzetének mi módon való helyettesitéséről; továbbá a
vak gyermeknek kicsiny korától 8-9 éves koráig való testi és értelmi
neveléséről ad felvilágosítást, Igen élvezetesen adja elő az egyik feje-
zetben a vakok oktatásának rövid történetét. A vakok oktatásának és
nevelésének céljáról szólva, arra az álláspontra helyezkedik, hogy a
vakok oktatásának végcélja csak az lehet, hogya vak saját munkája
jövedelméből tudja magát eltartani és azért a tanításnak a kezdet kez-
detétől arra kell irányulnia, hogy megfelelő intellektuális képzés mellett,
a vakot önálló és az épérzéküekkel versenyezni tudó iparossá képezze
ki. A zene tanitását a vakok intézetében csak mint kedély képző eszközt
tartja megengedhetőnek. Zenei pályára csak kivételes esetben, kitünö
tehetségü vakok engedhetők. Értekezésének további tárgyai: a vak
gyermek. iskolai nevelése és oktatása; az előkészitö osztály szüksége ;
az elméleti osztályok, az iparos osztttlyok, a zene-osztályok, az ismétlő
osztályok célja. Megismertet az olvasás-, irás-, földrajz-, a rajz-, mértan
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és számtan-tanítással stb. Ir a vakok segélyezéséről és végellátásáról,
ennek miként való keresztülviteléről. Nézete abban domboredik ki,
hogy a vakot a bölcsőtől a sirig vagyunk kötelesek szeretetünkkel, gon-
doskodásunkkal elhalmozni. Könyvét a vak gyermekek az épérzéküek
iskolájában és útasitás a szülöknek, kik vak gyermeküket intézetbe
akarják adni, cimű fejezetekkel zárja be. Munkáját néhai lovag Wech-
selmans« Ignác, a vakok jótevője emlékének szenteli. Az a meleg sze-
retet, mellyel szerző munkáját megírta és a vakok ügye iránt nemes
érdeklődest akar ébreszteni, mindenesetre megérdemli, hogy e köny-
vecskét szélesebb körben karolják fel, mert biztos vagyok benne, hogy
e müben megirt eszmék termékenyitő ereje a vakok oktatásügyét egy
lépessel előbbre visszi. r.

HAZAI HIREK.

Látogatás. Dr: Berzeviczy A. vallás- és közoktatásügyi mIllISZ-
ter a mult hó végén 4 napig Kolozsvárt tartózkodott, mely alkalom-
mal meglátogatta asiketnémák és a vakok intézetét is. Kiséretében
voltak: br. Feilitzsck Arthur képviselőházi alelnök, gr. Béldi Ákos fő-
ispán, Halász Ferenc és • Szász Károly miniszteri osztály tanácsosok,
Seuácsina Géza polgármester, dr. Kiss Már egyetemi rektor stb. A
minisztert a siketnémák intézetében Tarilzky Ferenc igazgató fogadta.
Az intézet disztermében, az ünnepi ruhába öltözött növendékek lelkes
éljenzéssei fogadták az érkezőket. Itt a tantestület nevében Tariizky
Ferenc igazgató, a növendékek nevében pedig Dreó Ferenc VI. oszt.
tanuló üdvözölte a ministert, kit a növendék értelmes beszéde annyira
meghatott, hogy beszédbe ereszkedett velük. A rajzteremben a rajz-,
a munkateremben pedig a női kézimunka-kiállítás nyerte meg a mi-
niszter tetszését. Az intézet egyéb helyiségeinek megtekintése után
szivélyes búcsút vett az őt kisérőktől s megelégedését fejezte ki az
intézetben uralkodó rend és tisztaság felett. Asiketnémák intézetéből
a vakok intézetébe ment, hol Schannen Péter, az intézet vezetője
fogadta és kalauzolta a minisztert.

.Náray-Szabó Sándor alapitvány. A siketnémák váci orsz.
kir, intézetének tanári testülete az intézet fennállásának 100 ik eszten-
dejét azzal is óhajtotta megörökíteni, hogy a jubileumi ünnepséggel
kapcsolatosan kifejtett többrendbeli ténykedésének pénzösszegben fel-
mutatható eredményét jubileumi alapitványként nárai Náray-Szabo
Sándor dr. osztály tanácsos érdemeinek elismeréseül és iránta való
tiszteletének, hálájának jeléül az intézethez és az ő nevéhez kötötten
felajánlotta a vallás- és közoktatásügyi minjszternek. Erről az igazgató-
ság alapító levelet állitott ki és jóváhagyás végett felterjesztette a vallás-
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és közoktatásügyi miniszterhez. Ö Excellentiája f. évi 46455. számú
rendeletével az igazgatóság javaslatát elfogadta és az alapító-levelet
jóváhagyta. Az alapitványösszeg 1904. január 1-ig 1661 korona 69 fillért
tett ki. Az alapitvány gyarapítására szelgalnak még azon jövőbeli aján-
dékok, adományok és más jövedelmek, amelyeket az igazgatóság és
testület maga alkot és e célra szán, vagy melyeket a közönség kifeje-
zetten e célra ad, vagy amelyek az igazgatóság és tantestület tetszés-
szerinti rendelkezésére bocsájtatnak. Az alapitvány célja az, hogy a
váci intézet egy növendéket tanulmányai közben, vagy egy onnan ki-
került ifjat (férfit vagy nőt) ipari pályára segitsen. Az évi kamat jöve-
delem minden év október 19-én adatik ki. Az alapitványösszeg addig
tőkésittetik, mig annak évi kamat ja 250 koronát nem tesz ki.

Kinevezések és megerösitések. A vallas- és közoktatásügyi.
miniszter f. évi október 6-án kelt 81127. számu magas rendeletével
Mlinkó Istvánt, a siketnémák egri intézetének igazgató-tanárát; továbbá
Lovács Józsefet, a vakok budapesti, Pauli Istvánt, a siketnémák kolozs-
vári, Szotfrid Józsefet és Válek Jánost, a siketnémák váci, Váradi
ZSi.~11IOndot,a képezhető hülyék budapesti intézetének tanárait a IX.
fizetési osztály Ill. fokozatába ; Schnellback Ferencet és Horváth Pált,
a siketnémák kaposvári, Markovics Árpádot, Kegler Ferencet és Kondra
Miháiyt, a siketnémák váci, Kabán Józsefet, a siketnémák kolozsvári,
Desckenszky Ferencet, Szabady Gézát és Medgyesi Jánost, asiketnémák
budapesti, Szabados Ödönt, a siketnérnak és vakok szegedi, Ehli11g
Jakabot, a siketnémák aradi és Halenkooits Fannii, a képezhető hülyék
intézetében müködő kartársainkat a X. fizetési rangosztály Ill. foko-
zatába nevezte ki. - Veress Lajost, a siketnémák egri, Valter Ferencet
és Hövényes Antalt, a siketnémák váci intézetében müködő kartár-
sainkat pedig állásukban megerősitette.

Pertik Gyula nyugalomban. A siketnéma-oktatásügynek
egyik ősz bajnoka, Pertik Gyula, a siketnémák váci intézetének tanára,
35 évi munkálkodása után nyugalomba vonult. Tanártársai előtt október
18-án tartott rendkivüli közgyülésen olvastatott fel a rendelet, melyben
Önagyméltósága az ősz nesztor nyugdijaztatása iránti kérvénvét elfo-
gadta. A gyülésen Borbély Sándor igazgató meleg szavakban mondott
búcsút kartársai nevében a távozónak. Az igazgató szavai után egyik
VIlI. osztályú növendék mondott köszönetet sorstársai nevében annak,
aki 35 év alatt annyi siketnéma ajkát megnyitotta. A búcsúzó szavakra
válaszolva, meghatottan, köny telt szemekkel azon kéréssel mondott kö-
szönetet a kartársi szeretetnek ezen ünnepélyes alkalommal való meg-
nyilvánulásáért a távozó, hogy tartsák meg őt kartársai abban a sze-
retetben, mely szeretettel ő fog viseltetni ezután is a siketnéma-oktatás-
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ügy terén tovább müködők iránt. A távozó kartárs iránt való szeretet
intenzivebb nyilvánulása folytatódott azon búcsú-lakomán, melyet a testület
tagjai a távozó tiszteletére október 22-én rendeztek a Cúria-szállóban.
E búcsú-lakomára meghivattak az összes siketnéma-intézetek testületei,
kik közül a budapesti intézet testülete küldöttségileg jelent meg, a
többi pedig levélben vagy táviratban üdvözölte a távozót. Az emelke-
dett hangula Lban lefolyt estélyen Bihari Károly, Klis Lajos és Borbély
Sándor méltatták az ősz bajnok érdemeit. Igen szép emlékiratot kül-
dött a kolozsvári intézet a következő búcsú-szavakkal:

Üdv Neked Ősz Nesztor, aki mostan félrevonulva
Itt hagyod a küzdtért és nyugalomba vonulsz !

Zajtalan, csendes volt a Te hosszú pályafutásod ;
Bár százak köszönik Néked az emberi szót,

Jelszavad "Efata" volt s a sokak közt Tied' az érdem,
"Nagy Hillnek" tanait, hogy ide általhozád,

Régen küzdöttél. Útadon a könnyek enyésztek :
Mert némák ajakát megnyita mesteri műd ;

Babért nem keresél ; mégis az felkeres Téged
A legszebb érdem: társaid hódolata.

Ég veled l Élj nyugton, aki nyugton nézhet a multba':
Élj a jelennek most s társaidat ne feledd!

Üdvözlő iratokat küldöttek még: Arad, Debrecen, Eger, Jolsva, Kaposvár,
Kecskemét, Körmöcbánya, Sopron, Szeged és Temesvár tantestületei.
Az üdvözlő iratok felolvasása után Pertik emelkedett szólásra, kartár-
sainak egészségére és eredményes működésére üritvén poharát, azon
reményének adva kifejezést, hogyakartársi együttérzés ezentúl is
fenn fog maradni a távozó és maradók között. Ezen alkalommal fel-
hivjuk t. olvasóink figyelmét a Gyágypaedagágiai Szem.le 1899. évfolya-
mának 12-ik számára, ahol Pertik életrajza és müködése le van irva.

p6sa Lajos a siketnémákért. Szeptember hó 29-én és 30-án
a debreceni szinházhan Posa Lajos nagynevü költőnk és felesége, fele-
részben a siketnémák debreceni intézete, felerészben pedig a Dankó-
szobor javára meséket mondottak a debreceni gyermekeknek. A szin-
ház mindkét napon zsúfolásig megtellett hallgatókkal. aminek követ-
keztében 587 korona és 4 fillér jutott az intézet céljaira. Debrecenben
való tartózkodása alkalmával asiketnémák intézetét is meglátogatta a
költőpár, s ott való látogatásukat alábbi emlékirással örökitették meg:
"Áldja meg az Isten asiketnémák e szcni hajlékát, áldja meg mind
a kél kezével e gyámoltalanok nemesilőil, ez ártatlan szenuedők l1agy-
szivíi, isteni türelemmel felpaizsozoli apostolait. ((

"
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PÁLYÁZAT.
A siketnémák váci orsz. kir. Intézetenél betöl-

tendő felügyelői állásra 360 korona évi dijazás, teljes ellátás
és orvosi gyógykezelés javadalmával pályázat hirdettetik.

Főkötelessége leend az illetőnek a fíúk feletti felügyeletet
teljesíteni. Egyéb kötelezettsége felöl az igazgatóság szóbelileg
tájékoztatja. Pályázhatnak nőtlen, 24-40 éves, egészséges szer-
vezetü, kifogástalan magnviseletű férfiak, akik sajátkezűleg irt s
a vallás- és közoktatásügvi miníszterhez cimzett kérvényüket az
aluli rt igazgatósághoz személyesen tartoznak 11-12 óra között
ben yujtani.

Melléklendő végzett tanulmányaról az utolsó bizonyitvány,
az esetleges szolgálati bizonyítvány, kcresztlevél, orvosi és ható-
sági erkölcsi bizonyitvány. Határidő november 15.

Vác, 1904. október 10-én:
Borbély Sándor

igazgató.

Pályázati hirdetés.

11. sz.

A Kruncsichné szül. Bchubert Julia alapitványá-
nak több évi felszc., .'" kamatának elnyerésére
pályázat hirdettetik.

E 400 korona 4 felé osztottan fog a pályázóknak odaítél- 4
tetni. Pályázhatnak reá vallási és nemi különbség nélkül mind-
azon szegénysorsú erkölcsös és jó magaviseletű volt növendékek,

. kik a VIlI. évfolyamot a siketnémák váci kir. orsz. intézetében
az 1904., 1903., 1902., 1901., 1900. es 1899. tanévben végezték.

- A vallas- és közoktatásügyi miniszter úrhoz cimzett bélyeg-
telen folyamodás mellé csatolni kell tehát a vm. osztály bizo-
nyitványát. Aki ezen kivül csatolja még másnemű bizonyitványát
is, hogy t. i. mi a foglalkozása, hol és mily eredménnyel töltötte
az intézeti tanfolyam elvégzése óta idejét és mily magaviseletű
volt az idő alatt, az a saját érdekében cselekszi ezt. A pályázat
határideje 1905. január 1. A kérvények a siketnérnak váci kir.
orsz. intézetének igazgatóságahoz küldendők.

Borbély Sándor
igazgató.

Sziládi László nyomdája Kecskeméten.
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