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Zokon esett az őszinte beszéd. Sőt talán meg is haragudott érte
Ákos István. Mert hiába, csak ember az ember: nem szivesen szenvedi,
ha a gyengéit emlegetik, különösen pedig ha a tyúkszemére lépnek.

Hát hiszen, jó na! - én sem mondom, hogy táncolni való kedve
legyen annak, akire akkor olvassák rá, hogy tudása hiányos és hibás,
mikor éppen a tudását akarja fitogtatni. Én sem mondom, hogy vigad-
jon az, aki ülve vagy állva kritikát mond régebbi kollégáiról, kik messze
eltávoztak tőle, mert haladtak és kritikájára csak ilyen választ kap:
ne beszélj, hanem menj utánuk, ha sietsz, tán még elérheted őket!

De azért mégis nagyon furcsállom, hogy Ákos István hozzá intézett
nyilt levelemben semmi egyebet nem talált, mint olyan állításokat és
gyanúsitásokat, melyek őt becsületében megsértették és ezért gerjedt
haragra ellenem. Nem vitázom azt illetőleg, hogy tényleg megsértet-
tem-e én Ákos becsületét, vagy nem?' Akarhattam-e én ezt? - látni
való nyilt levelemből, amelyben ha voltak is pikáns kitételek, azok

I nem a becsület ellen törtek, hanem, mint tényeken alapuló következ-
tetések eredményei, érvekként szerepeltek. Tehettem volna-a én ezt? -
mostani viszontválaszomból ki fog tetszeni.

Mindenesetre konstatálni kivánorn, hogy nekem Ákos válaszára
viszontválaszt egyebek között már csak azért is kell irnom, mert fel-
hivott rá. Más tárgyú választ pedig nem írhatok, mint amely az ő
becsületének igazolására szolgál, mert eg~edül csak erre hivott fel s
erre adott alkalmat. Nem én vagyok tehát az oka annak, hogy eb. lap
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most tudományos és közérdekű dolgok helyett magánügygyel is kény-
telen vesződni. Ha tudom is azt, hogy ez nem olyan nagy baj, mint
amilyennek látszik, - mert hiszen megesik az ilyesmi néha olyan em-
berek között is, akik országok sorsát tartják kezükben, - mégis saj-
nálom, hogya körülmények kényszeritő hatása alatt éppen nekem
jutott ez a nehéz szerep, hogy csak olyat mondhatok és írhatok, ami
legföljebb a kiváncsi érdeklődésnek lehet tárgya, szolgálatot azonban
nem teszek vele semminek és senkinek.

Becsület! - Nagy,. sokat jelentő szó. Sok embernek egyedüli
mindene: földi szenvedések között vigasztalója, égbe vágyakozásakor
reménységének alapja! Ritkán veszem még az ajkamra is. A magamét
sohasem emlegetem. Ha a máséról hallok beszédet, óvatosságra, elnéző
türelemre intem a beszélőket. Most meg magamnak kell a becsűletről
beszélnem egyéni vonatkozásban! De kiméletlen úr az élet, hogy rákény-
szeriti. az embert akarata ellen is arra, amire kedve nincs!

De hiába! - a férfiság magában rejti, hogy necsak a magunk be-
csületének makulátlan tisztaságára ügyeljünk kényesen, hanem embertár-
sainkét se sértsuk meg; legalább alaptalanul ne mondjunk, ne tegyünk
soha olyat, amely az ő becsületükben csorbát ejt. Egyesegyedül a min-
denek felett való igazság kideritésének nagy érdeke engedi meg, hogy
áldozat legyen némely alkalommal az áldozatra megérett becsület.

Igy gondolkozván, előttem a becstelenség elkövetése egy parányi-
val sem aljasabb tett, mint a becsületnek megsértése. Mert ha magam
követnék el becstelenséget, a magam életét tenném semmivé, mig ha
valamely embertársam becsületet sérteném meg, annak tenném tönkre
az életét. Egyre megy tehát, én, vagy az a képzelt valaki: egy ember
lenne az áldozat. .

Én azzal vagyok vádolva, hogy egy kollegámnak, régebben tanitó-
mesterernnek, megsértettem a becsületét. Kemény és erős vád. Ha jogos
és igaz, akkor én nagyon bünös ember vagyok. Ha jogos és igaz volna
a vád, olyan értelemben is, hogy én egyenes célzattal, ok és alap nélkül,
az igazság szolgálata nélkül követtem el a becsületsértést, akkor nékem
nem volna maradásom embertársaim között.

Itt a vádirat, 'a Szemle legutóbbi számában "Válasz Igaz Mes-
ternek" cim alatt jelent meg, olvashatta mindenki. Ide teszem hát ma-
gam elé én is, elolvasom még egyszer sorait és irom rá védelmemet.
amint következik,

Kissé kúszált a vád, nem könnyü benne, vagy rajta eligazodni.
Két rendbéli azonban, mint látom. Igy mondja el Ákos: "A felszola-
lásra két állitás, helyesebben gyanúsítás késztet; az első az, hogy én
cikkemet megrendelésre, vagy aranyeső reményében irtam meg; a
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második, hogya Scherer- Beririza-féle tankönyv szolgai fordítás. Mind a
két állitás egyéni becsületemet sérti. Az első azért, mert úgy fest le a
kartárs ak előtt, mint jellemtelen, meggyőződés nélküli embert; a máso-
dik, mert kétségbe vonja becsiiletességemel, azt álliiuán, hogy én meg-
téoesztésül irtam annak a tankönyvnek cimlapjára azt a szot : irták."

Az én nyilt levelemben sehol sincs egyetlenegy mondat se, amely-
ből az az állitás vagy gyanúsítás volna kiolvasható, hogy Ákos "Nemzeti
irány" cimü cikkét megrendelésre írta. Őszintén szólva, arra, hogy
Ákosnal ilyen cikket akárki is megrendelhessen, még csak nem is gon-

doltam. Nyilt levelem elején azonban ilyen kérdést intéztem hozzá,
hogy: úgy-e, nem az aranyeső hullásának reményében irta rólunk azt
a görbe cikket? És úgy látszik, hogy Ákos levelem további részében,
ott, ahol tények és érvek szerepelnek, azt a feleletet találta erre a
kérdésre, hogy: de igen. Hát akkor meg mi a manónak utasítja vissza
a belőle támadt sértést?!

Nehezen érthető tehát a vádnak ez a része is, a következő meg
még nehezebben. Mert nézzük csak! Én kétségbe vonom Ákos becsüle-
tességét, mert azt állitom, hogy ő megtévesztésül irta annak a kérdéses
tankönyvnek a cimlapjára ezt a szót: iriák. Ezt a sértést pedig úgy kö-
vettern el, hogy arról a tankönyvről igy nyilatkoztam: szolgai forditás.
Már most Ákos felszólitása értelmében elégtételül ki kell mutatnom,
hogy az a tankönyv tényleg szolgai forditás. No, és ha kimutatom akkor
rendben lesz a becsület? - vagy ha nem mutatom ki, akkor lesz
rendben? Ki érti ezt?

Majd világot gyujtok én e sötét zűrzavarban mindjárt! Nem
szeretek én bujkálni és azt se szeretem, ha más bujkal.

1892-ben és az utánna következő három esztendőben tankönyvek
jelentek meg, amelyek a siketnémák intézetei négy alsó osztályában
lettek volna használandók. E tankönyvek elsejének cimlapján az ere-
detet illetőleg ez áll: Irták : Berinza János, Scherer István siketnéma-
intézeti tanárok; következő hármán pedig: Irták: Scherer István, a
siketn. okt. kép. tanfolyam vezető-tanára, Berinza János, a váci siket-
néma-intézet tanára.

Ezekről a tankönyvekről, kétséget kizárólag pedig az utolsó hár-
máról, megjelenésük után, 1895-ben vagy 96-ban, azt moJtdta nekem
Scherer István, hogy azokat ő irta. Úgy mondta pedig ezt Scherer
István, hogy azt félreérteni nem lehetett. És én ezen a jogon nevez-
tem azokat a tankönyveket Ákos István tankönyveinek, mikor nyilt
levelemben futólag birálatot mondtam róluk.

Azonban, amióta azok a tankönyvek napvilágot láttak, azóta
sokat változott a világ. Egyebek között Scherer Istvánból Ákos István
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lett. Ami Scherer Istvánnak érdekében állott akkor, hogy t. i. azokat
a tankönyveket egyedül az ő szerzeményeinek tekintsék, az már nem
áll érdekében most Ákos Istvánnak. Jó volna most a megtagadott
társszerző tekintélye takarónak !

Hát igy áll a dolog, tisztelt olvasóim! Igy csinál akiméletes,
őszinte beszédből Ákos István ;magára nézve becsületsértést, hogy
legyen mit előkelően visszaútasitani. Nem is ajánlom senkinek is, hogy
az itt mondottakból ellene tőkét kovácsolj on, mert úgy visszaútasitja
Ákos, mint a pinty!

Ákos mindenható tekintélynek gondolta magát, mikor "Nemzeti
irány" cimű cikkét megirta. Féktelen elbizakodottságában azt hitte,
hogy neki egy egész oktatásügy művelőinek munkálkodását leszólni,
a legnagyobb mértékben lekicsinyelni szabadalom adatott.

Es mikor akad valaki, aki képzelt trónusának ingatag alkotmányát
kirugja alóla és azt mondja neki: Tedd le azt a füstből készült, ön-
kezed szőtte palástot is s állj elém, mint ember, úgy kivánok beszélni
veled, adj számot tettedről: akkor Ákos mossa kezeit és igy nyilatko-
zik: Amit én mondtam, "az egyszerűen az én meggyőződésemet tük-
rözi vissza."

Meggyőződésemet ?! . . .. Miféle meggyőződést? Hol van az a
meggyőződés? Akárki is megmutatja, tisztelni fogom, mint egy szen-
tet! De azt a meggyőződést, melyet Ákos "Nemzeti irány" cimű cikké-
ben kiirt s mely szerint ö, amig közöttünk volt, munkánkban résztvett,
velünk "izzadva verejtékezett, addig bennünket a németekkel egy szin-
vonalon levőknek hirdetett; azután pedig idő multával, mikor már ő
tőlünk elkerült és tőlünk elmaradt, akkor meg azt hirdeti rólunk,
hogy a németek saruszijjait sem vagyunk érdemesek megoldani: az
ilyen meggyőződést nem tudom tisztelni, az ilyen meggyőződést csak
megvesszőzni, csak pellengérre állitani tartom érdemesnek.

És micsoda szándék szülte ez a' meggyőződést? Egy pár szóval
gyengéden rámutattam nyilt levelemben. De Ákos nem értette meg
egészen s amit megértett belőle, az ellen is tiltakozik. Hasztalan mon-
danók neki mi mindnyájan, akik cikkét olvastuk, hogy: ember! téged
kisértetbe ejtett valami, pedig sóvárgó szivednek titkos reménységét
ilyen herosztrateszi dicsőséggel nem fogod elérni soha; ő tiltakoznek
ellene s a kétszer-kettőt ötnek mondaná inkább, semhogy elálljon
attól: "egyenesen és határozottan visszaútasitom. "

Bárkinek is birói itélete alá bocsájtom, hogy döntse el, ki az
orozva támadó? Ákos István-a? aki a mi évszázados Iétünk legbecse-
sebb alkotását, a magyar nemzeti sz;empontból is mindnyájunk által
jónak, helyesnek ismert tantervünket épen "Nemzeti irány" cim alatt
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támadja meg és jelenti ki értéktelennek, aki e cim alá rejti gondola-
tait, hogy szép látszattal, de gyilkos gorombasággal a németek alá
gyürjön bennünket s ez által a szégyenbélyeget orcáinkra nyomja, -
Ákos István-e az orozva támadó, vagy pedig Igaz Mester, aki Ákos
István önös igyekezetének orrára üt s teszi ezt olyan név alatt, mely-
ről köztünk talán mindenki tudja, kit jelent, csak a tettető Ákos István
nem akarja tudni.

Én pedig semmibEm sem maradok adós. Nem szivesen és öröm-
mel fizetern meg ezt a tartozásomat, amellyel Ákos szerint talán a
meglopott erénynek tartozom, de megfizetem emberül, hogy rajtam
követelni való többé ne legyen.

Mi van még hátra? ....
Igen, igen, ez a szolgai forditás, erről még nem esett szó. Na,

lássuk hát!
Azt mondtam nyilt levelemben Ákos István tankönyvéről, hogy:

szolgai forditás. Értettem pedig, - ha nem is mondtam, - hogy
szolgai fordítás a IL, Ill. és IV. osztály számára irt tankönyv. Az első
osztály számára irott könyv, eszempontból itélve, a dolog természete
szerint kiesik a kritika rostája és kalapácsa alól.

Ákos azt kivánja tőlem: mutassam, vagy mutattassam ki, melyik
német munkának vagy munkáknak szolgai forditása ez a tankönyv?
Ejnye, ejnye! hát akkora éleslátást sem gondol bennem Ákos, hogy
én sokkal óvatosabb embernek ismerem őt, semhogy feltételezném
róla, mikép elővesz egy német tankönyvet és azt magyarra forditja,
aztán ideadja nekünk, mint eredeti magyar könyvet? És valóban,
szükséges-e nekem felhányni anémet tankönyvirodalmat állitásom be-
bizonyitásáért? Szükséges-e nekem kimutatni azt, hogy Ákos ezt, vagy
azt a mondatot melyik könyvből fordította, az egyes olvasmányokat
honnét vette át, a nyelvtani alakok fokozatos sorozatát, a tartalomnak
csoportositását honnét másolta? Hiszen ha én ilyen bolond dologra
vállalkoznám, akkor ez nekem több munkámba kerülne, mint amennyi
Ákosnak tankönyvet megírásához kellett, akkor az én intézeternnek
38 növendéke testben-Iélekbenmegéheznék.

Majd bebizonyítom én állitásomat úgy, ahogy nekem tetszik, már
annak módját illetőleg nem engedem meg, hogy akárki is hefolyásoljon.

Még tanár-gyakornok koromban vettem meg Ákos tankönyveit.
Azért vettem meg, hogy esetleg hasznát vegyem, osztályom növendé-
keinek kezébe adjam, a tanitás nehéz munkájáhan segitségemül alkal-
mazzam. (Akkor még szabad volt kinek-kinek belátása szerint azt és
abból tanitani, amit és amiből akart.) Mikor átolvastam a II. osztály
számára irott tankönyvet, kissé elszégyeltem magamat, azután beletet-
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tem a fiókomba: én ebből és e szerint nem tanitok, én ezt tanitvá-
nyaimnak kezébe nem adom, mert megmételyezi nyelvérzéküket. Meg-
botránkozásomban még akkor aláhúztam e könyvben egynéhány ma-
gyartalanságot és most is csak ez aláhúz ott részeket emlitem fel annak
bizonyitására, hogy ki e könyvet irta, németül gondolkozott, az előtt
nérriet tankönyv vagy tankönyvek voltak és abból a magyar beszéd
szellemével való törődés nélkül forditott szolgai módra, majmolással,
önálló eredeti magyar szellem érvényesitése nélkül.

Üssük fel a könyvet a 8. lapján! Ott olvashatók ilyen mondatok:
"Szorgalmas vagy te? Nem, én nem vagyok szorgalmas. Egészséges ő?
Nem, Ő nem egészséges." Tovább, a 9. lapon: "Az iskolában van a
fa? Nem, a fa nincs az iskolában." Még tovább, a 17. lapon: "Van
neked 'pénzed? Nem, nekem nincs pénzem. Nem, nekem nincs órám.
Nem, neked nincs kötényed stb." Más természetűek a 10. lapon: "Az
ajtó nincs vasból. Az ablak nincs vasból. Az óra nincs üvegből."

Ha valaki nékem a "halotti beszérl"-től kezdve Apponyi legutolsó
szónoklatáig terjedő magyar irodalomból be tudja bizonyitani, hogy
ezek a mondatok magyar észjárásnak termékei, akkor kalapot emelek
Ákos magyar nyelvbeli tudása előtt és sohasem veszem rossz néven
tőle, ha a nemzeti irányról ir és tankönyveit a nemzeti irány felé
való törekvésnek itéli.

Hogy miért nem magyarosak ezek a mondatok, azt nem magya-
rázgatom; a magyar nyelvnek annyira elemi törvényei ellen vétenek,
hogy olvasóimat sérteném meg, ha éktelen hibáikat magyarázgatnám.

De vegyünk csak fel még egynéhány példát! Teszem azt, a 9.
lapon van ez a mondat: "A kréta sincs fából." Ennek a mondatnak
az alakja rossz, a tartalma azonhan igaz. Tudnék még ajánlani Ákos-
nak egynéhány ilyen igaz tartalmú mondatot, pl.: A vas sincs arany- .
ból. A vaj sincs lisztből. Avagy nem épen ilyen igaz tartalmú-e ez a
mondat is: Az ökör sincs szamárból.

Aztán, mikor Ákos a 17. lapra odaírta kérdés és felelet gyanánt
ezt: "Van az ökörnek kabátja? Nem, az ökörnek nincs _kabátja",
miért nem folytatta ugyanabból a forrásból az igazságoknak elősorolá-
sát, tovább is igy: A tehénnek nincs gatyája. A senkának nincs
bajúsza. A szalonna nem ugrik. Az ibolya nem tud szagolni. A festett
puska nem tud lőni stb.

Forditottjai ezeknek a mondatoknak a 23. lapon találhatók, melye-
ken Ákos az igeragozást tanitja és amelynek az alakja jó, de a tar-
talma nem igaz. Ezek azok a mondatok : "Ő magas volt. Te magas
voltál. Én magas voltam. Ő nagy volt ..•.Te nagy voltál. Én nagy voltam. "
(Többesszámban is ott láthatók.)
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Nagyszerü! Ákos István reánk fogja, hogy mi meg mindig a
grammatikusok elhagyott útjain tévelygünk s ő mikor a fejlődésben
levő gyermeket az igeragozás titkaiba akarja avatni, ilyen mondatokat
ad szájába! Ilyet a német sem tesz! Errröl nem is mondom, hogy
szolgai forditás. Ezt Ákos magától sütötte ki.

És aki azt hiszi, hogy az itt felsorolt példákkal ki van meritve
Ákos tankönyv ének minden magyartalansága, az nagyon csalódik. Csak
fel kell nyitni azt a könyvet akárhol, van ott ilyen példa elég. De én
már tovább nem folytatom. Mindössze is még csak egy olvasmányt
idézek, hogy kitessék, milyen az összefüggő beszéd Ákos könyvében
és mennyire magyar a gondolkozása, a mondatfüzése. A 27. lapon
van egy olvasmány e cimen: )JAz egér. (( A szövege ez: )JA kis egér
éhes volt. A kamrában keresett búzát. Ott nem talált. Azntán a szobába
jött. A szobában talált kenyeret. Ö evett kenyeret. Talált cukrot is. A
cukor édes volt. Az egér evett cukrot is. Már jóllakott. A macska is a
szebába jött. A macska éhes volt. Az egér félt és szaladt. A macska
is szaladt. Az egér a lyukba bújt. A macska lesett. A macska nem
fogott egeret. ((

Vásári bódékori olvashatni, hogy: 100 koronát annak, aki ide
belép és nem nevet! Éppen ide illenék, hogy én is igérjek valamit
annak a magyar embernek, aki ezt az olvasmányt nevetés nélkül el
tudja olvasni!

Tudnivaló pedig, hogyasiketnémák számára irt tankönyvekben
a kicsi hiba is nagy hiba. Mekkora nagyok tehát ezek a hibák, melye-
ket a sok közül én itt felsoroltam, azt megítélhetik a gyakorlat terén
működö kartársaim is. A magam meggyőződése az, hogy amiként nem
lehet erkölcsös életre tanitani senkit olyan könyvből, melyben frivol-
ságok, erkölcstelenségek vannak, azonképen nem lehet magyar beszédre
tanitani a siketnémákat Ákos István tankönyvéből sem, mert ha velük
születnék is a siketnémákkal a nyelvérzék, ez a könyv megmételyezné azt.

Befejezem visszontválaszomat.
Pályám szeretete adta kezembe a tollat, mikor nyilt levelemet

megírtam. Most is az vezérelt. És miként önös cél életem tetteinek
rúgója sohasem volt, akként most sem. Ideálomat védtem az igaztalan
támadás ellen s ezt tenni a férfiak szent kötelessége. Máskor is meg-
teszem. Keblemre ölelem és szeretetemnek és becsüléserőnek minden
ajándékával elhalmozom azt, aki oktatásügyünk iránt jóindulatot mutat
s azt is, aki az őszinte meggyőződés hangján, okossággal, bölcsességgel
hibáinkat, tévedéseinket korholja, hogy elhagyjuk őket és a tökélete-
sedés felé haladjunk. Ámde, ki el nem titkolható önös céllal áll elénk
s kisebb tudással, mint a mienk, úgy korlfol, úgy tanit bennünket, hogy
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szégyenletünkben arcunkba szökik a vér s a szelídség haraggá változik
bennünk: annak támadását visszaverni még betegágyamból is talpra-
állok s nem hagyok magunkon száradni semmi szennyet.

Ezt jegyezze meg magának Ákos István, akinek megizenem még,
hogy nekem már nincs több - és azt hiszem, nem is lesz több mondani
valóm, de amiket most és a mult alkalommal mondtam, minden eset-
leges visszaútasitásával szemben fentartom és érettük férflasságornnak
egész erejével helytállok. Igaz Mester.

Az érzéktipusokról és hasonló jelenségekről.
Némethöl szabadon forditotta : Erdős István.

(Vége.)

Bleuler, Lehmann és újabban Flournoy erre nézve más vélemé-
nyen vannak, mivel ezen jelenségeket nem tartják patologikusoknak,
ellenben Ziehen, akinek szava inkább mérvadó, azt állit ja, hogy a má-
sodlagos érzéki észrevevések gyakrabban fordulnak elő szellemileg
egészséges egyéneknél, mint elmebajosoknál. S ámbár -- Ziehen sze-
rint - ezek elmefogyatkozásban nem szenvednek, Koch mégis psycho-
patikus fogyatkozásnak tulajdonítja a jelenség okát. Megjegyzendő, hogy
a már emlitett egyén öröklött terheltséggel sujtott családból származott
s nagyfokú ideggyengeségben szenvedett, amiért is bátran mondhatjuk
lelkileg betegnek.

Ezek ellenkezőjét állítja némely szemorvos, akik arra az épenség-
gel nem hihető feltevésre ragadtatjak magukat, hogy ennek oka a hal-
lási központ végidegeinek a látási mezőbe való tévedése. Ezt az állitást
azonban számos kísérlet cáfolja meg. Siarr F. "American Journal of
Psychology" (1893.) cimü folyóiratban azt állit ja, hogy a születés óta
való vakoknál sohasem találunk szineshallást, az élet első éveiben meg-
vakultaknál pedig ez nem ritkaság.

Sőt Zehender fentartással közölt (Klinische Monatsblatter für Augen-
heilkunde, 1894.), a fény és hang közös teoriájára alapitott feltevése
sem mondható valami szerenesés ötletnek, mert ha állitásai valók vol-
nának, mindenkinél jelentkezuének ezen rendellenességek. Magától érte-
tődik, hogy ezen tévedést Zehender teoriájának felállításakor észre sem
vette. Ö azt hiszi, hogy a szinészrevevés eredetileg általános volt s
csak később, célszerűségi szempontból maradt el, hogy e miatt zavarok
ne keletkezzenek. Sőt Starr megfigyelése, aki a születés óta való
vakoknál sohasem talált szineshallást, szintén Zehender hipotezise
ellen szól. <#
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Leghelyesebb tehát, ha ezen jelenségek okát, ide számitva a má-
sodlagos érzéki észrevevéseket is, lázárólag a képzettarsulásra vezetjük
vissza, tekintetbe véve azt is, amint azt a fentebb gyakrabban emlitett
eset elbirálásánál egy idegorvos is tette, aki azt állitotta, hogy ezen
jelenségből nem lehet következtetni az agynak sem beteg, sem normális
állapotára.

Egy nyelvészről mondják, hogy kora ifjúságától kezdve oly szines-
hallással birt, mely ugyanazon hang hallatára mindig a megfelelő szin-
érzést váltotta ki. Ha harmoniumon egy bizonyos hangot ismételten
szelaltattak meg, mindig ugyanazon szinérzés kisérte hallási benyomá-
sait anélkül, hogya hangok közötti különbséget, vagy hasonlóságot
képes lett volna észrevenni. (Ez a látásos tipus legjellegzetesebb vonása.)
A szinérzések már gyermekkorában oly élénken s meglepően ,jelentkeztek
nála, hogy gyakran hangos szóval adott kifejezést csodálkozásának a
hangbenyomást kisérő másodiagos érzéki észrevevések gyönyörködtető
volta felett, amiért környezete nem. egyszer ki is gúnyolta. Testvére
szintén szenved e bajban, amit azért szükséges megemlítenünk, mert
ez által nyilvánvaló, hogy ez esetben születés óta való dispozicióval
van dolgunk. S ámbár nevezett egész életén át egészséges volt, mégis
azt kell róla mondanunk, hogy psychopatikus fogyatkozásban szenvedett.

Miként magyarázzuk meg tehát azon jelenségeket, amikor a hal-
lási benyomások révén másodiagos fénybenyomások, fotizmák támadnak?
Tudjuk, hogyahangbenyomás izgalmai következtében csak a képzettár-
sulás útján jöhetnek létre szinképzetek. Azonban az észrevevésker rend-
ellenesen müködö agy nemcsak felveszi a külső ingert, hanem az izga-
lom oly ujabb ingert is szülhel nála, mely külbehatás következménye-
ként tűnhetik fel, s igy jön létre a hallucinációk valamely faja. S ha
áll Munk azon állitása, hogyapercipiálás s az emlékezés más ésmás
sejtben történik, akkor rendes körülmények között az emlékezeti kép
visszaidézése alkalmával az emlékezeti sejtben történik az észrevevés ;
ha azonban másodiagos érzések is lépnek fel, akkor az emlékezeti
sejtben támadt érzés a percipiáló sejtre is átragad, ami által abban
olyan érzés támad, mintha külsö behatások által ingereltetnék.

Még egy érdekes esetet kell felemlitenem, melyet Thorp egy angol
orvosi szaklapban. Zehender pedig egy későbbi "Klinische Monatsblatter"-
ben elevenit fel. Thorp gyermekkorában különös élvezetet talált azok-
ban a tarka-barka foltokban és csodálatos szinváltozásokban, melyeket
éneklés közben látott. Ezen jelenség később annyira kellemetlenül hatott
reá, hogy az énekléssel fel kellett hagynia. Miután e jelenség felől
néhány hónapig gondolkozott, úgy találta, hogy az a nyelv mozgásai-
val van okozati összefüggésben. Ebből a:zt a következtetést vonhatjuk
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le, hogy ebben az esetben az elsödleges érzések mozgásiak voltak.
Thorp megjegyzi továbbá, hogy a hang erősségének növekedéséveI a
barna szin veressé változott előtte. Hogy csakugyan a mozgási érzések
voltak előidézői e jelenségnek, azt kétségbe vonnunk nem lehet; noha
a szinképzetek és szinérzések nemcsak ennek révén közvetlenül, hanem
a hangképzetek közvetitésével is létrejöhettek. Ha ezen utóbbi lehe-
tőséget elfogadjuk, akkor a Zehender-féle állítást nem fogadhatjuk el.

Hogy a másodiagos szinérzések az agy beteges szüleményei, azt
egy másik tapasztalatom is bizonyit ja. Nevezetesen a már több izben
emlitett barátom egy gúla alakú templomtorony szemlélésekor a gúlá-
nak megfelelő hasáb körvonalait is látta. Hiszem, hogy ezt a jelenséget
senki sem tartja az agy normális müködése eredményének. S ámbár
ezen jelenség az eddig felsoroltaktói különbözik, okát mégis csak a
látási mező rendellenességében kell keresnünk.

Ill.
Végül ki kell mutatnunk azt is, hogy milyen haszonnal jár az

érzéktipusok ismerete a pedagógiára.
Abból kell kiindulnunk, hogya normális egyén lelki életének

elengedhetlen feltétele az összes érzékszervek egybehangzó müködése.
Megtörténhetik azonban, amint azt a siketnémáknal és vakoknál is
tapasztaljuk, hogy egy érzékszervet, - ha teljesen, avagy részben hiány-
zik, - szükségszerüen a többiek pótolnak. 'De ez sohasem lehet oly
tökéletes, hogy a hiány az egyén lelki életében észrevehető ne lenne.
Amit Volkmann (Psychologie 1. 44. §.) az érzékszervek esetleges fogyat-
kozásainak következrnényeiröl mond, teljesen megállja helyét a jelen
eset megitélésénél is. Szerinte az érzékszerv legcsekélyebb elváltozása
is pótolhatatlan veszteséget jelent a lelki életben. Ezek felismerése egy
pragmatikus lélektanra nagy jelentőségű volna, mivel igazi gyakorlati
támpontot nyujtanának a lelki individualitás fejlödésmenetének meg-
ismeréséhez.

Természetesen az érzékszervek elváltozásai nemcsak a képzet-
szerzésre és azok feldolgozásának tniként jére vannak befolyással, hanem
az egyén jellemére és akaratára is. Nagyon is feltünően látjuk ezt a
Charcot által emlitett esetben; James is ezt magyarázza. Sőt Koch
lélektanában azt mondja, hogyasiketnéma felett á törvény teljes
szigora nem alkalmazható. Láthatjuk tehát, hogy a pedagógiának is
tekintetbe kell venni azt, hogy az érzéktipussal birók, akár kisebb, akár
nagyobb mértékben van náluk valamely tipus kifejlődve, individuális
oktatásban, nevelésben részesiteridők.

A lélektan történetében is találkozunk oly kisérletekkel, melyek
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az érzékszerveknek a kedélyre s az akaratra való befolyásával foglal-
koznak; igy tehát nem új dolog az, amit érzéklipusok neve alatt fog-
laltunk össze, ámbár felismérésük a legújabb kor vívmánya. Már George
és Schuberi is azon fáradoztak, hogy a különböző vérmérséklet rejtélyét
megfejtsék. de eredménytelenül. Újabban Beneke, Waüz és Paulhan
is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A pedagógiára pozitiv hasznot csak
a megfigyelésekből rernélhetűnk, melyeket első sorban is azoktól vár-
hatunk, akik az individuális oktatás szolgálatába szegődtek.

Különös figyelemmel kell kisérniök ezen jelenségeket azoknak,
akik azt tapasztalják, hogyanövendékeknél valamely tipus oly mér-
tekben van kifejlődve, hogy egyes képzetek felelevenitését hallucina-
ciók kisérik, Azonban ezen hallucinációkból nem kell minden esetben
valamely psychikus bajra következtetni, mert az egyén a legtöbb eset-
ben tudatában van annak, hogy a jelenség csalódáson alapszik. Mind-
azonáltal nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy az illetők psychopatikus
fogyatkozásban szenvednek, mint azt különösen Koch is állit ja.

Nem kell azonban azt hinnünk, hogy az érzékszervi tipusok peda-
gógiai jelentőségének felismerése csak a jövő kérdése. Az ellenkezőröl
győződünk meg azonnal, ha a jelenleg érvényben lévő módszeres elve-
ket e szempontból vizsgáljuk.

Ámbár általánosságban a legtöbb gyermek normális tipusú, mégis
a népiskolai növendéknek legalább is 5 Ofo-a látásos tipusú. Követke-
zésképen az épérzékü gyermek oktatása csak abban az esetben jár
kellő eredménnyel, ha a tanitás a képzetszérzés minden alakját tekintetbe
veszi. Normális tipus tehát csak akkor jöhet létre, ha a képzetnyujtás
sokoldalúsága még valamely tipus kifejlődésére szerzett hajlandóságot
is képes ellensúlyozni. Ámbár ezen követelmény nem új, mégis e tekin-
tetben a népiskola divatos tanitási módszerén sok javítani valót találunk.

Miután pedig jelen értekezesem célja egy kimeritő módszertan írása
nem lehet, meg kell elégednünk azzal, hogy csak nagy vonásokban
mutatok ra arra az oktatási módra, mellyel valamely tipusra való haj-
landóságot ellensúlyozni lehet.

A fentiekben már eléggé láthattuk, hogy az egyes rendellenességek
megitélésenél és azok javitásánál mikre kell figyelnünk, mindazonáltal
nem tudjuk eléggé hagsúlyozni, hogy óvakodjék a pedagógus ráerősza-
kolni a gyermekre a felfogásnak azt a módját, amely az ő énjének
felel meg, de ne türelmetlenkedjék még akkor sem, ha hosszabb munka
után sem koronázza siker fáradozását. A többségnél elért eredmény
még nem bizonyit eljárásának helyes volta mellett. Például a fejszá-
molásnál a feladat emlékezetben tartásának módja az, amelyre főképen
tekintettel kell lennünk. Egyesek csak akkor képesek azt megtartani,
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ha leirva látják; másoknak elég, ha elmondjuk nekik; mig vannak olya-
nok is, akik csak többszöri elmondás után tudják emlékezetükbe vésni.

Hasonló esetek fordulnak elő a feladat megfejtésénél is. Az. egyik
"fejben irásbelileg" végzi, másiknál a hallási képzetek működnek közre,
egy harmadik azonban csak ha suttoghat. képes a feladatot megfejteni.
A könyvnélkülözésnél az egyik gyermek csak nézi, a másik hangosan
mondja, a harmadik mozgásokkal kiséri aszöveget.

Sőt épen meg nem vetendö szerep jut a fegyelemnek is. Ime
egy példa! Egy elemi iskolai növendék a vallasóra alatt, mivel ekkor

.mozdulatlanúl kell ülnie, nem sokat tanul, ellenben a többi órán,
amikor a fegyelem már nem oly szigorú, az elsők közé tartozik. Ilyen-
kor a gyermek minden szavát mozgásokkal kiséri - szóval csupa élet!

Nem szükséges különösen kiemelnünk, hogy az elmaradott növen-
dékek nagy része a rendellenes tipusúak közé tartozik. Háladatos
feladatát képezi a tanítónak az ezekkel való külön foglalkozás. Amiért
is legfőbb kötelessége minden pedagógusnak, hogy ezeket a gyerme-
keket megfigyelje s keresse azt az útat, amelyen abnormis lelke meg-
közelithető. Mindazonáltal óvakodnia kell az egyoldalú tehetség tovább-
képzésétől, mert a tipusnak megfelelő központ elpusztulása esetén -
mint azt a Charcot által emlitett példanal is láttuk - a lelki életben
az egyensúly megbomlanék, mivel a többi központok fejletlenségük
miatt amannak szerepkörét nem tölthetik be. Valamely tipus fejlesztése
minden körülmények között - mondja Queyrat - hallucinációkra s
egyéb beteges állapotokra teszi hajlandóvá az egyént.

De eltekintve ezen eshetőségektöl, azt kell mondanunk, hogy
minden esetben a normalis tipus a legtermészetesebb. A nevelőnek
tehát az a kötelessége, hogy minden körülmények közt ezt szilárditsa
meg növendékeinél. Akinek az a véleménye, hogy ez által sok lángész

. fejlődésének útját állhat juk, attól csak azt kérdezzük, vajjon a lángész
lelkiállapotát minden körülmények között szerenesésnek tartja-e? ...

Szakirodalmi szemle.
A "Blatter für Taubstummenbildung" f. évi aug. 15-iki

számában Baldrian: "Mely okokból szükségesek a különleges tankönyvek
asiketnémák iskoláiban ?" cimen értekezik. Tekintve, hogy e kérdés a
a tankönyv-pályázat révén nálunk is aktuális, azt hiszem, hogy nem
végzek felesleges rnunkát, ha e sok tekintetben egészséges felfogású
cikk tartaimát röviden megismertetem. Sok siketnéma tanitónak még
ma is az a felfogása, hogya siketnémák iskolaiban elegendő egy kűlön-
leges olvasókönyv. Olyan tankönyvre, melyet a reáliák tanitásánál hasz-
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nálhatnánk fel, némelyek szerint nincs szükségünk, még pedig azon
okból, mert felhasználhatjuk e célra az elemi iskola tankönyveit is.
Ha közelebbről vizsgáljuk e tankönyveket, rögtön láthatjuk, hogy azok a
mi szempontunkból bizony édes-keveset érnek. Tankönyveket csak akkor
adhatunk gyermekeink kezébe, ha azok a könyv tartalmának megfelelő
értelmi képességgel birnak és megfelelő nyelvismeret felett rendel-
keznek. A tapasztalat, sajnos, azt bizonyit ja, hogy ez az eset még nyolc
évi képzés után sem áll be. Ilyen tankönyveket tehát nem adhatunk
gyermekeinknek, mert azok sem az előadás módját, sem pedig az anyag
kiválasztását illetőleg nem felelnek meg a követelményeknek. Ezek olva-
sásával a siketnémák sohasem élik bele magukat a felnőttek kifejezés
formáiba.

Az oktatásra szánt minden perc leglelkiismeretesebb kihasználásá-
val sem tudunk ilyen eredményt elérni. Annyira igenis vihetjük növen-
dékeinket, hogy velük alapos magyarázat után egy olvasmány tartalmát
megértetjük, de mi tulajdonképen magasabb célt tűztü nk ki magunknak.
Nagyobb eredményt pedig csak akkor értünk el, ha a siketnéma önálló
szellemi munkával, az 'ő értelmi képességének megfelően leirt anyagot
fel tudja fogni és nem akkor, amikor cselekvő helyett passiv részvé-
tellel nehéz tárgyi és alaki viszonyok megértésére vezetjük rá.

De hogy a magasabb célt elérhessük, külön azt szolgáló eszkö-
zökre, nevezetesen különleges tankönyvekre van szükségünk.

E könyvek asiketnémák és épérzéküek olvasókönyvei között áll-
nának s hivatásuk az volna, hogy gyermekeinket előkészítsék az épér-
zéküek könyveinek a megértésére.

De meg azért sem használhat juk a népiskola tankönyveit, mert
bennünket az anyagkiválasztásban is az a gondolat kell, hogy vezessen,
hogy olyan tárgyi viszonyokat is a legkörülményesebben kell tárgyal-
nunk, amiket a népiskola csak futólag érint.

Eltekintve attól, hogy mi növendékeink szemleletének nevet adunk,
sokszor az anyag keletkezését, célját, mirevaló forditását illető téves
nézeteiket is helyre kell igazitanunk. Röviden, olyan dologra is figye-
lemmel kell lennünk, a mit a népiskola, mint magától értetődöt, tanítá-
sának alapjául vehet és arra tovább épithet. A mit a halló úgyszól-
ván véletlenségből ismer, az nálunk tanitás anyagát képezi, mert csakis
igy pótolhatjuk az anyaiskolát és csakis igy adhatunk asikelnémának
megfelelő szemléleti, tárgyi és alaki ismeretet. A most divó rendszer,
az oktatás mostani külsö körülményei mellett, a siketnémákat úgy ki-
képezni, mint az épérzékűeket, nem lehet. A siketnéma különleges
állapotára való tekintet, mint a már mondottakból kitetszik, könyveiben
is kifejezést kell hogy nyerj en. -Hogv az épérzéküek könyve nem lehet
aprólékos, nem szenved kétséget. Miután tehát az elemi- iskolában a
mi követelményeinknek megfelelő könyvek nincsenek, első és legfonto-
sabb kötelességünk az volna, hogyasiketnéma oktatás különleges
voltának megfelelő ilyen könyveket teremtsünk.

Anémet siketnéma tanítók nagy része cikkező véleményén van,
a mit az a körülmény is mutat, hogy nemrégiben a reáliakat tárgyaló
könyvet adtak k -;"" "

E munka röwd .dön belül második kiadást is ért, ami valószinűvé

•
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teszi, hogy a szaktanítók szükségesnek tartják ezen eszközt a siketné-
mák nyelvi és értelmi képzése szempontjából. Az intelligensebb laiku-
sok, ha őket a siketnémákról és azok lelkiállapotáról felvilágositjuk,
legtöbbnyire arra a következtetésre j utnak, hogy növendékeink olvasás
útján, kellő alapképzettség mellett, tovább képezhetik magukat. Mi, akik
ismerjük a fogalom magyarázat és anyelvalakok tanításának nehéz-
ségeit, kihámozhatunk fenti véleményből annyit, hogyasiketnéma
igenis tovább képezheti magát olvasás útján, de csakis akkor, ha azok
a könyvek, irások az ő szellemi képességének és nyelvismeretének
megfelelően vannak megszerkesztve. Különben ez a továbbképzés
már az iskolában, illetőleg akkor .kezdődik, mikor a gyermek az elő-
adás idején kivül a már feldolgozott anyagot könyvekből ismétli.

. Ezek volnának az okok, amelyek szükségessé teszik a különleges
tankönyveket. Lássuk most már azok hasznát.

A különleges tankönyvek haszonnal értékesithetők első sorban
a beszédtanitás szempontjából. Iskoláinkban a gyenge eredmény egyik
főoka a kellő begyakorlas hiánya. Tényleg, mennyi is az a heti 20-24
tanitási óra, a halló gyermekek folyton tartó beszédgyakorlatához képest?

Nekünk tehát arra kell törekednünk, hogy a siketnérnat annyi
formában ösztönözzük az utánzásra, ahányban csak lehet. Az élőszó-
val való beszéd megtanulásának legalkalmasabb eszköze kétségkivül a
beszéd maga. Sajnos, nem tudjuk mindig a legjobbat adni, de 'ez vi=-
szont nem ok arra, hogy a gyermek semmivel érje be. A könyv gyengén
helyettesiti ugyan a beszédet, de a semminél jóval több és jóval értékesebb.
A könyv abból a szempontból is hasznos, hogy a gondolatoknak irás-
ban való kifejezésében mintául szolgálhat a siketnémának. A könyvek
elvi ellenségei azt mondhatják, hogy a gondolatnak élőszóval való ki-
fejezése legjobb minta és gyakorlat arra, hogy valaki le is tudja írni
azt. "Tanitsuk meg növendékeinket helyesen beszélni s akkor jól is
írnak !" De itt van a bökkenő! Aki helyesen tud beszélni, tud-e az jól
irni is? A mindennapi élet tapasztalata mást bizonyit. A hallók élő-
szóval helyesen fejezik ki gondolataikat és mégis milyen nagy azoknak
a száma, akik az irásban közönséges irka-firkanal többre n.em viszik.
Bátran mondhatjuk, hogy az ilyenek is megnyugtatóbb eredményt tud-
tak volna felmutatni, ha értelmi képzettségüknek megfelelő minta ál- (
lott volna rendelkezésükre. A legtöbb népiskolai könyv nyelvezete
annyira válogatott, hogy még a legközelebbi célt sem tudja szolgálni.
Viszonyoknak, eseményeknek egyszerű, természetes módon való elő-
adása nemcsak a mi növendékcink szegényes nyelvkészletének felelne
meg, hanem szolgálatot tenne a halló tanulónak is, mert hozzaszoktatná
a helyes gondolatkifejezéshez és stylusát is javitaná. Ha tehát a stylus
szempontjából az épérzékü sem igen nélkülözheti a mintát, mennyi-
vel inkább szükséges az a siketnémának, aki az idő rövidsége miatt a
nyelvet leolvasás útján nem tudja egészen elsajátítani. De ez a minta
legyen az ő szellemi és nyelvi képességéhez mért!

Szerény követelményeket tamasszunk gyermekeinkkel szemben, de
hogy azt biztosan elérhessük, ne vonakodjunk attól, Qgy könyveiket egé-
szen az ő kivánalmaik szerint szerkesszük meg. Nem aj..az, ha a nem
szakemberek sok előttük felfoghatatlan dolgot.t lálnak is bennök. Az
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egyszerűségre való törekvés mindenesetre nem mehet át a nevetségesbe!
Ez állásponttal szerző csak azt akarja jelezni, hogy a könyvekben plasz-
tikai szemlélhetőségre, világosságra és egyszerűségre kell törekedni.

Az olvasás megkedveltetése szempontjából is hasznosak a külön-
leges könyvek. Ha a siketnéma nem fedezi fel önmagában azt a képes-
séget, hogy ő az irásban kifejezett gondolatokat felfogni, öntudatában
összegyüjteni és rendezni tudja, akkor aligha érez magában hajlamot
az olvasásra. De ez csak úgy lehetséges, ha olyan könyvet adunk a
kezébe, amely az ő egyéniségének és mérsékelt nyelvismeretének meg-
felel. Ha olyan könyvből kénytelen olvasni, amely rá nézve anyagilag
és alakilag ismeretlen dolgokat tárgyal, akkor az első eredménytelen
kisérlet után kedvetelnűl a sutba dobja azt. Minden szándék keresztül-
viteléhez kedv kell, mert a kedv sarkal a cselekvésre! Igy vagyunk a
siketnéma olvasástanulásával is. A mi növendékeink az önálló, értel-
mes olvasásban nagyon gyenge eredményt mutatnak fel. Szó sincs
róla, hogy valami könyvet vagy annak tartaimát szakember segitsége
nélkül fel tudjanak fogni. Asiketnéma illusztrációval félig-meddig meg-
magyarázott dolgokat, képes hirlapok napi hirét, olvassa a legszivesebben.
Ha a kiképzett siketnéma sem tudja, hogy mit kezdjen a hallók könyvé-
vel, akkor egyenesen felebaráti kötelességünk, hogy olyan könyveket
teremtsünk számára, amelyek az ő szellemi képességét és nyelvismeretét
bővithetik. Egy különleges "Vallástan "-tóI, "Olvasókönyv" -től, "Szám-
vetési példatár" -tól, "Földrajz" -tól, "Természettan" -tól, "Történelem"-
től stb. nem kellene idegenkednünk. Ezek a könyvek, amely ekből a
siketnéma iskolába járása idején tanul, hű kisérői lehetnek nagyobb
koráhan az élet útján. Ez a kis kézikönyvtár nemcsak kedves emlék
volna, hanem a nyelvismeretek megtartásának, esetleg fejlesztésének
fontos eszköze is.

Különleges tankönyvek ajánlatosak a siketnémák fejlettlen gondol-
kozás módjára való tekintettel is. A siketnémának van gondolkozási
képessége, ámde fejlesztésének leghatalmasabb eszközét, a beszédet,
nélkülözi. Ha tehát a gondolkozási képességét ki akarjuk müvelni, akkor
e célra legjobb eszköz a beszéd, még pedig úgy irott, mint hangos
formájában. Logikai vonatkozások: alap, következmény, feltétel, való-
színűség stb., csak a beszédben és a beszéd által lehetnek a gon-
dolkozás tárgyai és az irás által lehetnek tárgyai a szemléleti nyel v-
oktatásnak. A siketnémák számára szerkesztett tankönyveknek nem
lesz meg azon hibájuk, hogy túlságos követeléseket támasszanak a
siketnéma gondolkozásával szemben, hanem alkalmazkodnak annak
szellemi képességéhez. És amikor ezt erősítik, egyszersmint elősegitik
a nyelvben való gondolkozást. A siketnéma iskola első és eminens
feladata, hogyasiketnémákat a beszédre megtanitsa és .azért minden
tanitási óra a beszédtanitás szolgálatában álljon. De az e szem-
pontból adott anyag legyen egyszersmint olyan anyag, amelynek
az életben hasznát veheti. Mert különben előállhat az az eset, hogy
minden, a beszédkészséget fokozó igyekezetünk ellenére, asiketnémák
nagyon kevé . .a <t~al felfegyverkezve hagyják el az inté-
zetet. Enn zabad megtörténnie, •. mert manapság az élet még
a legszerényebb _-embertől is bizonyos fokú tudást követel.
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Ha a tudomány különböző ágaiból csak annyit adunk növendékeink-
nek, amennyivel a legegyszerübb ember is rendelkezik, akkor nyelv-
ismeretüket is bővitjük, amennyiben az egyforma nyelvalakokat mindig
változó anyagon kénytelenek használni, am} az alakok fontosságát előt-
tük nyilvánvalóvá teszi és őket azok önálló használatára ösztönzi. Ha
a tudásnak ezen elemeit azonban nem tervszerüen adjuk, akkor köny-
nyen megeshetik, hogy olyan anyag tárgyalása is elmarad, ami a
siketnémára nagyon fontos volna. Adjunk tehát a siketnémáknak szak-
emberek által szerkesztett olyan könyveket a kezükbe, amelyekben a
praktikus tudás elemei a mindennapi életre való tekintettel könnyü for-
mában vannak előadva.

És evvel részben rámutattunk arra is, hogy ilyen könyvek nagy-
ban elősegitik az életre való előkészítést, mert minden, ami benne
foglaltatik, arra irányul, hogy a gyakorlati életet, a valót,· - sajnos alig
ismerő siketnémát- felvilágositsa és bevezesse a reális világba és neki
a napi élet eseménveiröl, a polgári és ipari foglalkozásról magyaraza-
tot adjon. Ha kilép az életbe, legalább nem áll teljesen ismeretlen
dolgokkal szemben. De hogy e célt elérjük, legyen a földrajz, termé-
szetrajz, polgári jog ismeret stb. egyszersmint az élet hüséges tükre is.

Végül a különleges tankönyvek egészségi szempontból is ajánla-
tosak, mert fölöslegessé teszik azt a rengeteg sok irást, a mit könyvek
hiányában, sajnos, kénytelenek vagyunk növendékeinktől megkövetelni.
Az irás, bármennyire óvatosak vagyunk is, árt a gyermek szervezeté-
nek, de különösen tüdejenek és szemének. Ha könyvet használunk, a
hosszadalmas irás idejét a beszédre használhat juk fel, az anyag begya-
korlásra pedig a bizonytalan értékü irás helyett a könyvet adhat juk
tanulóink kezébe. r.

HAZAI HIREK.

lúh·ele.". Jelen számmal lapunl: 6-ik évfolyamának utolsó
szán·:át adjuk. Tisztelettel kérjük azért olvasóinkat, hogy akik még
előfizetési dijaikat nem kiildötték be, sziveskedjenek azt minél előbb be-
kiilde1Zi, mivel lapunkat egyedül az előfizetésekből tartjuk fenn, ami
nagymérvű kiadásainkat még akkor sem fedezi, ha olvasóink hátralé-
kaikat kiegyenlitik.·· Egyszersmind tiszteletlel kérjük azon kartársainkat
is, akik lapusikra eddig még nem fizetiels elő, hogy arra előfizetni szi-
oeskedjenek, mivel csakis kartársaink melegebb érdeklőcjése melleii tari-
hatjuk fenn lapunkat, Húnt az egyéni vélemény szabad megnyilatkoz-
hatásának képviselőjét.

Kinevezés. Náray- Szabó Sándor dr.
osztály tanácsost, ügyosztályunk vezetőié 0__. s
lyunk osztálytanácsossá nevezte ki. 1\1"őn a legin
kalmával örömmel fejezzük ki a tanácsos ak
I
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egyszersmind felhivjuk olvasóink figyelmét a "Gyógypaedpgogiai Szemle"
1900-ik évi juliusi számára, ahol cimzetes osztálytanácsossá történt ki-
nevezése alkalmával életrajzi adatait közöltük. Az ott megirt fáradtsa-
gos munka gyümölcsének egész sorozata tűnik fel azóta. A kecskeméti)
szegedi) jolsuai, körmöcb!myai) soproni) u11gvári siketnéma intézetek;
a kecskeméti) szegedi és szombathelyi vakokat foglalkoztató műhely;
továbbá a hülyék borosjenői foglalkoztató intézete mind azóta létesül-
tek s az ő érdemeit hirdetik. Isten tartsa meg ügyünk felvirágoztatá-
sára sokáig.

Tisztelgések. A Siketnéma-Intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének
küldöttsége november hó 24-én tisztelgett Berzeuiczy Albert dr. minisz-
ternél és Náray-Seabo Sándor dr. osztálytanácsosnál. A miniszternek
a szokásos évi felterjesztést nyujtották át, az osztály tanácsosnak pedig
az egyesület évkönyvének egy tisztelet példányát vitték és kinevezése
alkalmából üdvözölték. A küldöttséget Klis Lajos egyesületi elnök ve-
zette; tagjai voltak: Németh László alelnök, Bihari Károly titkár,
Borbély Sándor választmányi tag, Deschensky Ferenc és Szabadi Géza
egyesületi tagok.

Hymen. Erdős István) asiketnémák és vakok kecskeméti inté-
zetének tanára, október hó 12-én vezette oltárhoz Kerekes Mariska
kisasszonyt. Tanúk voltak: Németh Lászl6 és Kerekes József igazgatók.
Kartasi szivből kivánunk hosszantartó boldogságot.

Megerösitések. A vallas- és közoktatásügyi miniszter Zádor
Endrét) a soproni intézet igazgató-tan árát 81,124/1904. számú rende-
letével; Scholtz Lajost) asiketnémák debreceni intézetében müködő
.kartársunkat 81,125. számu rendeletével; Istenes Károlyt) a siket-
némák budapesti, Sándor Lajost) a vakok budapesti intézeben mű-
-ködő kartársainkat 89,895/1904. számú rendeletével. Vitár Reszőt) a
vakok intézetének gondnokát 81,954. számu rendeletével, állásában
megerősitette.

Dr. Ranschburg Pál idegorvos a "Gyermeki Elme Fejlődése
és Működése" cimen egy könyvet irt, melya gyógypedagogiai oktatás
ügyet szolgálja. A mű igen nagy tudással van megirva s irodalmunk-
nakvdiszére fog- szolgálni.-Bővebb ismertetését későbbi- számunkban
közöljük.

Felolvasás a siketnémákról. Vidéken müködő kartársaink
hol itt, holott, ahol szerét tehetik, de feladatukhoz hiven nem szűn-
nek meg a gondjaikra bízottak érdekében felemelni szavukat. Leg--
újabban Un hogy Wenczel József kartársunkPere-
cséeybcn; os tanító egylet okt. hó 18-á_utartott..
köz siketnémákról.
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Foglalkoztató a vakok számára. Szembathelven november hó
28-án nyilt. meg a vakok számára egy új foglalkoztató műhely. Ennek
létesitésében nagy érdeme van" Bezerédy alíspánnak, akinek köszönhetö,
hogy a műhely jövője már teljesen biztositva van.

A siketnémák debreceni intézetéhez szolgálattételre még
szeptember havában kinevezett Szobolouszky István állásának elfoglalá-
sában késedelmeskedett s ezért _ez iskolai évben elesett már attól,
hogyasiketnémák oktatásügye terén gyakorlatilag működhessék.

Elszámolás. A váci testület Cházár András serlegére befolyt
pénzekből a .következőkben számol el.: 1. Adakoztak: Gácsér József
10 K., Borbély Sándor 5 x., Pertik Gyula 4 K., WeiseI' Adél 5 K.,
Pápay Mariska 5 K., Klis Lajos 4 x., Zádor Endre 4 K., Válek János
4 K, Lichtensteiger József 3 K., Istenes Károly 3 K., dr. Csáky János
20 K., Vissi János 4 K., Vatt er Ferenc 4 K., Kegler Ferenc 4 K;
Hrivnák László 5 K., Wolkóber János 2 K, Schreiner Miklós 2 K,
Kondra Mihály 2 x., Rédiger Károly 2 K., Hövényes Antal 3 x., Her-'
csu th Kálmán 5 K., Mlinkó István 5 K, Markovics Árpád 4 K., Klug
Péter 2 K., Nagy Péter 5 K., Stanczel János 3 K., Völker· József 4 K.,
Szotfrid József 5 K.50 f., .Erdős István 3 K, Greiner László 2 K,,
Wenczel József 2 K., Szabados Ödön 2 K., Bihari Károly 5 K., Veress

, Lajos 2 IL, Ehling jakab 3 x., Kabán József 3 K., Éliás Jakab 5 K.,
Taritzh.l' Ferenc 3 K., Ulrich Géza 2 K., Paul István 2 K., Incze Károly
2 K., Zattler Ida 1 K., Orbán Ilona 1 K., Székely Erzsébet 1 K., Schaffér
Károly 4 K., Kolunbán Károly 1 K, Gönczi Gyula 5 K., Németh László
5 K. Összesen: 182 -K. 50 f. Ehhez járul még 5 lL 30 f. kamat, összesen
187 K. 80 f. 2. Kiadás. A serleg (fedeles, 800 finomságú, aranyozott
ezüst) ára 130 korona, szállitási és postaköltség 2 K, 44 f., összesen
132 lL 44 f. Levonva 187 K. 80 f. bevételből 132 K. 44 f. kiadást, ma-
rad 55 K. 36 f. A fenti összegből a serlegre megfelelő felirást kell
még vésetni, továbbá, hogy kellő gonddal örizhető legyen, egy dísze-
sebb és jó minőségü tokot kell készittetni a serleg számára. A további
költségekröl és a megmaradt összeg hováforditásáról is számot ad majd ,-
annak idején a váci testület megbízásából és nevében Szoifrid József.
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