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T artalom : Mozgolódás. (Öt körirat személyi és anyagi ügyeink rendezése ügyében.)
A siketnéma tanuló figyelmének helyes irányítása. Szobolovszky István. — „A női
kézimunka-oktatás“-ról. Begidsánné Zattler Ida. — Nevelés és oktatás a német
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Új könyv.

M o zg o ló d á s .
A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ most ter
jeszti a siketnéma-intézeti tanárok óhajait, kívánságait tartalmazó em
lékiratot illetékes helyre. Ezzel teljesiti azt a kötelességét, melyet a
múlt 1907. évi kolozsvári közgyűlés reá rótt.
Egyesületünk ez irányú munkásságáról mindenikünknek tudomása
volt, mégis egész váratlanul, minden előzetes eszmecsere nélkül, mint
egy varázsütésre egyszerre több testület részéről nyilvánult meg az a
közóhaj, hogy személyi és anyagi ügyeink rendezésének valóban itt az
ideje. Ezért különböző köriratokkal fordultak egyes testületek a kar
társakhoz s egyöntetű cselekvésre szólították őket.
Mi a helyzet megvilágítására legalkalmasabbnak találjuk azt, hogy
a különböző köriratokat egymás mellé állítva közreadjuk. Ezek a ma
guk valóságában a legjobb és legigazabb kifejezői annak az ideges
izgatottságnak, amellyel mindannyian lessük és várjuk tarthatatlan
helyzetünk javulását. Csak azt jegyezzük meg, hogy a vélemények ily
spontán megnyilatkozását nagyon elősegítette a nm. vallás- és közok
tatásügyi Miniszter úrnak 1908. évi március hó 3-án 141515/1907.
szám alatt kiadott rendelete, amely rendelet a Tanterv módositásáról
intézkedik.
*

Kedves Kartársak! A nagyméltóságú Miniszter úrnak az óra
többletekre vonatkozó legutóbbi rendelete, a reánk vonatkozó folyó évi
állami költségvetés, nem kevésbbé a szegénységünk okozta s minden
felől egyformán hallható általános panasz arra indítottak bennünket,
hogy helyzetünk javítása érdekében a Miniszter úrhoz kérelmet intézzünk.
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Kérni fogjuk:
1. hogy kötelező heti óráink száma 22-ben állapittassék meg,
2. hogy a számunkra ez idő szerint nyitva levő VIII., IX., X. és
XI. fizetési osztályok közül a XI. fizetési osztály töröltessék el és a
megmaradó három fizetési osztályba arányosan osztassunk be, valaminthogy az igazgatók munkájukért külön, a nyugdíjba is beszámitható
tiszteletdijban részesüljenek.
Egyéb óhajtásainkat ez alkalommal nem akarjuk (X Excellenciája
elé vinni.
Mielőtt a kérelmet megszövegeznék, szeretettel megkérdezzük a
siketnémák intézeteinél működő összes kedves kartársainkat, nem
kivánnának-e velünk tartani ?
Ha minden intézetünktől egyhangú igenleges választ kapunk, az
esetben a kérvényt mi megszövegezzük és minden intézetünkhöz aláírás
végett elküldjük. Beadási idejéül a legközelebbi húsvéti szünidőt, vagy
egy utána következő vasárnapot, avagy legkésőbben a pünkösdi szün
időt tartanánk alkalmasnak, amikor is egyetemlegesen, kivétel nélkül
mindnyájan felkerekednénk és megjelennénk Önagyméltósága előtt,
hogy már a puszta megjelenésünkkel is meggyőző hatást gyakoroljunk
a tekintetben, hogy kérelmünk teljesítése immár elodázhatatlan.
Ha azonban nem tudnánk egy akaratra jutni, ha a különböző
vélemények megakadályoznák azt, hogy közös érdekeink istápolásáért
egyetemlegesen lépjünk fel: az esetben mint töredék, egészen magunkra
kívánunk maradni.
Nagyon megkérjük tehát a mi kedves kartársainkat, kegyeskedjenek
postafordultával tudatni velünk, hogy rokonszenveznek-e törekvésünkkel,
kivétel nélkül mindnyájan alá fogják-e Írni a fentiek szerint megszer
kesztendő kérvényünket és hogy hajlandók-e kivétel nélkül mindnyájan
kérvényünk beadása alkalmával Budapesten megjelenni?
Becses válaszuknak vártában, szeretetteljes üdvözletünket küldve,
vagyunk
Debreczenben, 1908. ápril 1-én. A siketnémák intézetének tanárai:
Gácsér József, Govrik Béla, Etnmer István, Winkler Sándor, Tóth,
Árpád. *) ■
*

Kedves Kartársak! Mindnyájunk lelkét két nagy kérdés foglal
koztatja. Az égyik a sorsunkon, megélhetésünkön való javítás és ezzel
sérelmeink orvoslása; a másik a tanterv módosításával kapcsolatban
heti óraszámaink kötelezettsége s az óratöbbletek jövőbeli beosztása.
Mindkét kérdésnek megoldása régi óhajunk. Az előbbivel az Egyesüle
tünk is mostanában akar felsőbb hatóságunk elé lépni; hogy a másik
kal is most foglalkozzunk, egy utóbb megjelent miniszteri rendelkezés
adott rá alkalmat.
Azt hisszük, összes kartársaink érzelmeiként mondhatjuk, hogy
mindkét kívánságunk teljesítését sürgősnek és alkalomszerűnek talál
*) Április 8-án eredeti tervükről lemondottak, s örömmel csatlakoztak ahhoz
a mozgalomhoz, melyet Egyesületünk indított meg. Az óratöbbletek dolgában a váci
kartársak indítványát fogadták el.
Szerkesztő.
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juk. Több intézet testületé ily értelmű felfogásáról értesültünk is. Ezek
különböző javaslatokkal gondolták az ügyet mindnyájunk megelégedé
sére kellő mederbe vinni. Mi e javaslatokat alaposan meghánytuk-vetettük s végre a következő megállapodásra jutottunk. A két kérdést
teljesen külön kell választani; e kétféle sérelmünket, kérelmünket
külön-külön kell, vagy tanácsos a miniszter úr tudomására adni. Az
eljárás a következő volna:
Egyesületünk egy bizottsága mostanában dolgozik egy memoran
dumon (Gönczi). Mi vácziak a húsvéti szünidő végére rendkiviili köz
gyűlést óhajtunk összehivni (Váczon lenne), melynek egyedüli tárgya a
a Gönczi-féle memorandum-tervezet, mely összes sérelmeink orvoslá
sát felvette (tanári cim, nyugdij, fizetés stb.). Az órák számáról itt szó
sem esnék.
Az óraszámokról való véleményünk az, hogy az osztályfőnökök,
tanárok óraszáma annyi legyen, mint az osztályukban az elméleti órák
száma (I—VI. 20., VII—Vili. 22.) Tudvalevő, hogy az új beosztás
alapján a külön órák tanítása több ember kezébe jutván, az ered
mény kétségessé válik, az erők szétforgácsolódnak. Miután egyikünk
kevesebb órát, másikunk többet tanítana, még az összhangzatos mun
kálkodást is kockáztatná. Szóval kérjük az ügy érdekében is az óra
szám olyaténképen való beosztását, mint azt már a növendékekre
megállapították.
A rendkívüli közgyűlésre csak a régi sérelmeink orvoslása ma
rad. Itt aztán mindnyájan és együtt, összes erőnkkel vállvetve, jövőnk
boldogulásáról, megélhetésünk javításáról fogunk tanácskozni. Ha azt
nem reméltetjük is, hogy a közgyűlésen mindannyian megjelenünk,
arra azonban biztosan számítunk, hogy minden intézetünk legalább
képviselteti magát.
Abban a reményben, hogy Tisztelt Kartársaink velünk egyértelműleg cselekszenek, maradok kiváló tisztelettel
Váczon, 1908. évi április hó 3-án. A tanári testület megbízásá
ból : Vatter Ferenc, bizalmiférfiú.
*

Kedves kartársak! Tekintettel immár tűrhetetlen anyagi helyze
tünkre, folytonos mellőztetésünkre, nemkülönben azon súlyos termé
szetű okokra, melyek tantervűnk legutóbbi módósitása nyomán támad
tak; .............. — megkerestük Egyesületünk vezetőségét az iránt, hogy
a húsvéti szünet idejére fizetésrendezésünk és tantervűnk módosítása
tárgyában Budapestre rendkívüli közgyűlést hívjon egybe.
Azt hisszük, fölösleges különösképen is hangsúlyozni, hogy addig,
amig a „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete“ fönnáll s inig
mi annak tagjai vagyunk, addig egyrészről komolyságunk, másrészről
pedig a célszerűség elvének követelménye, hogy egyetemleges érdekű
kérdésekben Egyesületünk zászlaja alatt tömörülve, törekedjünk viszo
nyaink rendeztetésére. A részleges mozgalmaktól megnyugtató ered
ményeket nem várhatunk ma, amikor minden téren csakis az össze
tartás, az együttérzés jelszavai uralkodnak.
Tartsunk össze tehát mi is rendületlenül! Ébredjünk mély letar
giánkból és cselekedjünk!
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Végre értsük meg azt, hogy jogos igényeink teljesitését és az
oktatásügy fejlesztését nem szabad tisztán csak „mások“ jóindulatára
bíznunk, hanem lankadatlan lelkesedéssel, esetleg nemes elszántsággal,
saját magunknak kell diadalra segítenünk.
Mutassuk meg, hogy együttérzünk, hogy együtt gondolkodunk,
nemcsak személyes dolgainkban, hanem akkor is, ha azt látjuk, hogy
oktatásügyünket veszély fenyegeti.
Meg vagyunk győződve arról, hogy Kedves Kartársaink osztják
föntebb kifejtett nézeteinket s igyekeznek részükről a rendkívüli köz
gyűlést szintén sürgősen kérelmezni s azon egytől-egyig megjelenni.
Szeged, 1908. április hó 3-án. Kartársi üdvözlettel a siketnémák
szegedi intézete tanártestületének összes tagjai.
*

Kedves Kartársak! A siketnémák debreceni intézetének tanárai,
mint minden siketnéma-intézetnek, úgy nekünk is átiratban tudtunkra
adták, hogy memorandum útján kellene kérnünk oktatásügyünk nagy
lelkű miniszterét anyagi helyzetünk javítására. Debreceni kartársaink
a mindannyiunk előtt már ismeretes 2 pontban (a heti óraszámot és
díjazásunkat) foglalták össze kívánságainkat. Örömmel üdvözöljük
nemes törekvésüket, de mi ennyivel nem elégedhetünk meg, mert más
oktatási ágak tanárai is az egész oktatásügyök rendezését kérték,
mint pl. a polgári iskolaiak; mi sem tehetünk mást. Jegyezzük meg,
hogy soha sem kérhetünk eleget és soha sem rendezik ügyünket
annyira, hogy az csak némileg is megnyugvásunkra szolgáljon.
Más tisztviselők megbecsülésben s fizetésben haladtak, m i meg
siilyedtiink.
Kívánságaink, melyek egy memorandum alakjában volnának össze
foglalva, körülbelül a következők:
Legyen oktatásügyünknek külön törvénye, mint a középiskoláknál
van. E törvény ölelje fel az oktatásügyünkre vonatkozó mindennemű
intézkedéseket (pl. tankötelezettség, az intézetek egyforma szervezése,
szakfelügyelet, fizetés, előléptetés, kötelességeink részletes felsorolása,
fegyelmi ügyeink stb., hogy semminemű önkénykedésnek ki ne lehes
sen téve egyikünk se); tehát szolgálati pragmatika,
1. Mondassák ki a tankötelezettség s egyben a növendékek ellátása
állami feladat legyen, hogy az intézeti igazgatóknak ne kelljen még
a kenyérről is gondoskodniok. Ha a Liga a züllöttekről gondoskodik,
annál inkább megérdemlik az e nemű gondoskodást az ártatlan siket
némák.
2. Minden intéket legyen állami és 8 osztályú s legyen iparosok
tanfolyamával és leányok továbbképzőjével kapcsolatos.
3. A mai szakfelügyelet nem felel meg a követelményeknek. Legyen
külön szakfelügyelőnk, mert az igazgatók intézeteinek kölcsönös felül
vizsgálása nem lehet helyes. A szakfelügyelő legyen az oktatásügyünk
ügyosztályába berendelt igazgató.
4. Ügyünk szaktanácsa sem felel meg a követelményeknek mai
szervezetében, mert ott csak a fővárosiak és Vác vannak képviselve,
akik főként csak arra törekszenek, hogy egyik is, másik is előnyöket
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biztosítson saját intézetének, mig a vidékiekre csak mostohán gondol
nak. Igen nagy baj, hogy a szakkérdéseket csak a szaktanács szűk
körében intézik el, hogy oly fontos ügyek elintézésénél, mint a leg
utóbbi, az összes intézetek vezetői nem vettek részt, de még a szak
tanács kültagjai sem, holott a kérdés fontos volta megkívánta volna.
A szaktanács legyen szervi kapcsolatban az Országos Közoktatásügyi
Tanáccsal, mert jelenleg elszigetelve vagyunk.
5. Fizetésünk a küszöbön levő középiskolai tanárok fizetésrende
zése alkalmával rendeztessék úgy, hogy a közöttünk levő eddigi arány
jövőre is megmaradjon, t. i. 1—1 fizetési osztálylyal legyünk előbbre.
A középiskolai tanárok azt kérték, hogy az igazgatók a VI. és a
tanárok a VII. fizetési osztályokba is bejussanak; e szerint nálunk az
igazgatók a VH-be, a tanárok a VlII-ikba mindannyian jussanak be.
A XI. fizetési osztály, mint oktatásügyünk legsérelmesebbje, azonnal
töröltessék; de bármiként is rendeztessék fizetésügyünk, a polgári
iskolaiaknál semmi körülmények között sem lehetünk hátrább.
6. Az óratöbbleti díj legyen egészen egyforma a rendes, óraadó,
rendszeresített állásban levő és rendszeres állásban nem levőnél egy
aránt, aki szakmájára képesítve van. Egy óra dija 100 korona.
7. Az előléptetés legyen a „Széll“-féle javaslat alapján.
8. Kötelességeink. Azelőtt — képesítés nélkül, többnyire csak
protekcióval — alkalmazottak, tanári címet kaptak, középiskolai tanári
fizetést élveztek, könnyebb munkát végeztek, mert jellel tanítottak
heti 16—18 órán és csak 30 évig volt a kötelező szolgálat; ezzel
szemben most rendes képesítéssel tanítói cim jár, a polgári iskolaiakénál is kisebb a kezdő fizetés, nehezebb a munka, a heti óraszám 24,
40 éves a szolgálat, terhes a befizetés a tanítói nyugdíjba. Kérjük
tehát heti óráinknak számát legfeljebb 22-ben megállapítani; kérjük a
tanári címet, a 30 évi szolgálatot és az állami tisztviselők nyugdíjinté
zetébe való felvételünket.
A helyettesítés heti óráinak maximális számát okvetetlenül meg
kell állapítani, hogy valaki legfölebb csak heti 6 óra helyettesítésre
legyen kötelezhető és az is csak 1 hónapig történjék díjtalanul.
Az igazgatók heti óraszámát az intézet népességéhez és egyéb
külső viszonyaihoz mérten kell szabályozni.
Időről-időre igazgatói értekezletek tartandók (mint a középisko
láknál) s az ezzel járó költségeket viselje az állam.
9. Az egyes állások (igazgatói, tanári) pályázat útján töltessenek be.
10. A szaktanács legutóbbi intézkedése — az óraszámok leszállí
tása tárgyában — egyoldalúlag történt, mert annak magával kellett
volna és kell vonnia a tananyag redukálását, valamint a kevesebb
növendéklétszámot is, ezek nélkül lehetetlen tanítani, illetve ered
ményt elérni.
Akik a „Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé“-nek tagjai,
azok az Egyesületet szólítsák fel (egy testületnél működők együtt),
hogy az előbbieket tűzze ki okvetetlenül a húsvéti szünet alatt tar
tandó választmányi gyűlésre és hogy husvét utánra rendkívüli köz
gyűlést hívjon össze e tárgyban.
Megjegyezzük végül, hogy a debreceni kartársak átirata folytán
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tárgytalanná vált az általunk jelzett kisebbmérvű mozgalom; mi csat
lakozunk hozzájuk.
Jelen sorainkat minden siketnéma-intézet tantestületével és az
Egyesülettel közöljük.
Egyesült erővel ügyünknek győznie kell!
Arad, 1908. április 4. Kartársi üdvözlettel Éliás Jakab s. k., Balázs
Géza s. k., Ehling Jakab s. k., Hertilla Szilárd s. k., Rédiger Károly s. k.,
Tiffert György s. k.
*

A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ Tekintetes
Elnökségének, Budapest.
Alulírottak, mint a fentnevezett Egyesület tagjai, a f. hó 14-én
Vácon tartandó rendkívüli közgyűlésen leendő pontonkinti tárgyalás
céljából az alábbi inditványt terjesztjük be.
Indítvány. A tek. közgyűlés az elnökség által szétküldött tárgysorozaton kivül, esetleg a fizetésrendezéssel kapcsolatosan, összes pana
szainkat, sérelmeinket, óhajtásainkat vegye tárgyalás alá, ezeket foglalja
egyetlenegy jól megokolt memorandumba, ezt nyomassa ki és adja át
küldöttségileg a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr
nak, az országgyűlés mindkét háza elnökeinek, azonkívül küldje meg
minden országgyűlési képviselőnek, az összes fővárosi és a nagyobb
vidéki lapoknak is.
Akár ily utat választ a tek. közgyűlés, akár mást, mindenesetre
kérjük a következőknek pontonkinti tárgyalását.
I.

A siketnémák oktatásának kérdése csakis úgy oldható meg sike
resen, hogyha azt törvényhozási úton, külön törvénnyel rendezik, amint
az ország többi iskoláinak is megvan a maguk törvénye.
Ebbe a törvénybe fel kell venni a siketnéma gyermekek iskola
kötelezettségét, az összes intézeteknek mindenben egyforma szervezé
sét, a gyermekeknek államköltségen való ellátását, a tanerők képesí
tését, díjazását, előmenetelét, fegyelmi ügyeit, kötelességeik részletes
felsorolását, a szakfelügyeletet stb.-t.
Az erre vonatkozó törvényjavaslatot készítse elő egy ankét, melyet
a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hiv össze és
amelyben minden vidéki intézet is képviselve legyen.
II.
E törvény megalkotásáig is a legsürgősebb sérelmek egyelőre
rendelet útján orvosoltassanak. Ezek közül legfontosabbaknak a követ
kezőket véljük:
1. A növendékek -ellátására vegye fel a nagyméltóságú vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr a rendes költségvetésbe a szükséges öszszeget. Ha társadalmi úton akarjuk az eddigi módon folytatni, nem
sokára csődbe jutunk.
2. Minden intézet legyen állami, 8 osztályú, iparostanulók és
leányok továbbképző tanfolyamával.
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3. A mai szakfelügyeletet meg kell változtatni; egy ember láto
gassa a 16 intézetet.
Ma ezt a csekély számú intézetet 4—5 ember látogatja nem is
állandóan, hanem 2—3 évenkint felváltva. Olyan miniszteri biztosokat
is küldenek, akik évek óta gyakorlatilag nem is foglalkoznak már
siketnémák oktatásával, akik más légkörbe jutottak és azért. más
szemmel is nézik működésünket.
Egészségtelennek kell mondanunk azt az állapotot is, mikor egyik
intézet igazgatója a másiknak intézetét látogatja, különösen, ha nem
is egyformák, pl. siketnémáktól vakokat, vagy megfordítva; sőt a variáció
ennél jóval nagyobb. E látogatások alkalmával a helyszínén nem is
szokták észrevételeiket megtenni, úgy, hogy az esetleg szükséges vé
dekezés, felvilágosítás lehetősége ki van zárva.
4. A szaktanácsot vagy be kell szűntetni, vagy átalakítani, mert
sem összeállításánál, sem szervezeténél fogva nem felel meg az inté
zetek érdekeinek. Szervezete hibás, mert nincs szervi kapcsolatban
az Országos Közoktatásügyi Tanáscsal. Összeállítását azért tartjuk a
siketnéma-intézetekre nézve hátrányosnak, mert ott mindenféle más
foglalkozású egyének is dönthetnek szavazatukkal oly kérdésekben,
melyek kizárólag szakképzettséget tételeznek fel. A vidéki intézetek
igazgatói közül is be kellene hívni nehányat, különösen akkor, ha az
ők intézeteikről fontos dolgot tárgyalnak. A siketnéma-oktatás a minisz
tériumban egy szakember által legyen képviselve.
5. Az igazgatók — állami költségen — időről-időre értekezletet
tartsanak.
6. Az igazgatók heti óraszámát egyelőre rendeleti úton kellene sza
bályozni. Legfeljebb annyit tanítsanak, mint az állami polgári iskoláknál.
7. A tanárok heti óraszáma szintén annyi legyen, mint az állami
polgári iskoláknál: 22.
8. A díjtalan helyettesítés maximális óraszámát — úgy, amint
ez a középiskoláknál is megvan — okvetlenül meg kell állapítani; ez
legfeljebb heti 6 óra lehessen.
9. A dijtalanúl történő helyettesítés csak annyi ideig tartson,
mint a középiskolai tanároknál, tehát egy hónapig.
10. Az óratöbbleti dijat mindenkire nézve, aki szakmájára képe
sítve van, egyformán kell megállapítani: 100 koronában.
11. Minden egyes állást (igazgatói, tanári stb.) nyilvános pályá
zat útján kell betölteni.
12. A több órára szánt tanítási anyagot a leszállított óraszám
arányában redukálni kell. A növendékek létszáma az I. osztályban
legföljebb 8, a többiben 12 lehessen.
13. A semmiféle törvényen nem alapuló miniszteri rendelettel
megvont tanári címet adják vissza. Régente középiskolai tanári fizetés
is volt. Evvel nem kérünk méltatlan dolgot, csak a régi jog visszaadását.
14. Fizetésünket rendezzék egyidejűleg a középiskolai tanároké
val úgy, hogy — amint ez jelenleg is van — 1—1 fizetési osztállyal
maradjunk mögöttük, az egyes fizetési osztályokba és fokozatokba
történő beosztás is olyan arányban történjék, mint náluk. A lakáspénz
legyen annyi, mint a vasúti tisztviselőknél.

56

MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS

4 - 5 . sz .

15. A XI. fizetési osztályt töröljék el már az 1909. évi költ
ségvetésből.
16. A szolgálati idő legyen ismét 30 év. Ez is csak elvesztett
jogunkba való visszahelyezés.
17. Vegyenek ki minket az országos tanítói nyugdíjintézetből,
ottlétünk az elemi iskolai tanítókra nézve is sérelmes; szüntessék be
az 5°/o-os egyszersmindenkorrai befizetéseket és a 2%-os évi járuléko
kat; a többi állami tisztviselők módjára mi is csak a 33V3%-os tiszti
dijat fizessük, amint a mostani generáció idősebb tagjai is fizetik.
Jegyzet. Ha egy állami tisztviselő 420 K-val megy nyugdíjba,
összesen csak 1200 K-t fizetett tisztidij címén, mig mi (hozzávetőleges
számítás szerint) 4000 K-t fizetünk be a nyugdíjintézetbe. Az özvegyi
nyugdij annyi legyen, mint a vasúti tisztviselőknél.
Mérjen az állam minden alkalmazottjával szemben egyforma
mértékkel.
Arad, 1908. évi április hó 10-én. Éliás Jakab, Hertilla Szilárd,
Rédiger Károly, Ehling Jakab.

A siketnéma tanuló figyelmének helyes
irányítása.
Kétségtelen, hogy a siketnéma tanuló szellemvilágának megfigye
lése, tanulmányozása s ennek révén megismerése ép oly múlhatatlanul
kívánatos és szükséges a tanítás és a nevelés feltételeinek észszerű
keresztülviteléhez, mint pld. maga a speciális módszer alapos tudása,
annálfogva nem lesz érdektelen a siketnéma tanuló egyes lelkinyilvánulásairól, legelsőbben pedig a figyelméről egyet-mást szólani.
Mindnyájan, a siketnémák nevelésével s tanításával foglalkozók,
teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy a siketnéma gyermek lelkületében az épérzékűvel szemben számtalan eltérés, különbség található.
Ámde a siketnéma gyermek szellemvilágában rejlő különbségeket
csak az esetben láthatjuk teljesen elkülönítve a többi szellemi folya
matoktól, ha előbb ismerjük azon törvényszerűségeket, melyek minden
egyes egyén szellemvilágára vonatkozólag mintegy általános jelleggel
birnak.
A jelen esetben tudnunk kell, hogy minden egyes egyén lelkülete
egy-egy különálló, másétól teljesen elütő világot alkot, mely számtalan
s különböző természetű jelenségnek a birtokosa. E jelenségek mindegyike
általános vonásaiban véve egyező bármely egyén hasonnemű jelensé
gével, de elemzése végeredményében attól áthidalhatatlan űrt képez.
A szóban forgó állítás még ekkor is jogerős, ha az oly két nor
mális egyénre vonatkozik, akik a kor, nem, műveltség stb. tekintetében
egyazon kategóriába tartoznak.
Azonban mindezeknél sokkal szembeszökőbbek, elütőbbek s több
félék az eltérések az esetben, hogyha az épérzékű és a fogyatékos
érzékű, mondjuk a siketnéma szellemvilágának összehasonlitásáról van
szó. Az utóbbinál számbaveendők azok az eltérések is, melyek kizárólag
a siketség által előidézett okokból erednek.
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Ahhoz tehát, hogy a siketnéma tanuló bármelyes lelkinyilvánulását helyesen fejleszthessük s egyúttal irányíthassuk: szükségünk van
elsősorban azon általános törvényekre, melyek minden egyes egyén
szellemére vonatkozólag egyaránt kötelezők; másodsorban pedig ismer
nünk kell izről-izre a tanuló testi és szellemi világa nyilvánulásainak
állapotát, mineműségét, erejét, terjedelmi körét, másokétól való eltéré
sét, helyes, esetleg félszeg irányát; továbbá mindennemű és rendű
akadályait, akadályainak okozatait és végűi tudatával kell bírnunk az
irányítás összes számottevő feltételeivel s követelményeivel.
Mindezek előre bocsátása után azon kérdés tisztázódására utalunk,
hogy mi voltaképen a figyelem ?
Mielőtt azonban az imént elhangzott kérdésre röviden megfelel
nék, legyen szabad közbevetőleg megjegyeznem, hogy azért ragadtam
ki a nyilvánulások tömkelegéből legelsőnek a figyelmet, mert nyilván
való, hogy a figyelem a létező nyilvánulások között majdnem a leg
fontosabb munkakört tölti be. A figyelem nélkül az emberi elme a
legsötétebb éjszakához hasonlítana.
A figyelem alapjában véve nem egyéb, mint a tudat fokozott
energiája. Vagyis a figyelem azon erélymennyiség, mely a tudat meze
jén végbemenő folyamatok valamelyikét, rendesen a legizmosabbat, a
többi fölé emeli, megvilágítja, megacélozza, miáltal létét bizonyos időre
biztosítja, hogy kellőleg érvényesülhessen.
Azt az energiamennyiséget, melyből a figyelem mintegy táplál
kozik, az akarat szállítja. E miatt az akarat és a figyelem rendületlen
kapcsolatban vannak egymással. Általábanvéve kétféle figyelem léte
zését szokták hangoztatni. U. m. a) aktív, b) passzív figyelmet. Ámde
eme hangoztatás nem felel meg a való tényállásnak, amennyiben nem
a figyelem kétféle, hanem a figyelem okai kétfélék.
E szerint az okok mineműsége szerint van: önkéntelen s önkéntes
figyelem. Az önkéntes figyelem kizárólagos gerjesztője valamelyes
külső benyomás, mely érzékeink útján ösztökéli a figyelmet bizonyos
fokú ténykedésre; az önkéntes figyelem az, melynek indító okai egyesegyedül az egyén bensejében gyökereznek. A siketnéma gyermeknél a
mindkét figyelem sokkal szűkebb körben fejti ki a tevékenységét,
mint az épérzékűnél. Az önkéntelen figyelem körének szűkitője: a
siketség. Világos is. A siketnémánál a külső világ eggyel kevesebb
kapun érintkezik a lélekkel, abból kifolyólag kevesebb azon benyomá
soknak a száma is, melyek az önkéntelen figyelem gerjesztésére van
nak hivatva.
Az önkéntes figyelem kisebbitője nem más, mint a siketnéma
lazább akaratereje.
Mint minden lelkinyilvánulásnak, azonképen a figyelemnek is
vannak bizonyos feltételei, sajátságai, követelményei s akadályai.
Lássuk tehát legelsődben, hogy mik a figyelem legfőbb föltételei.
A figyelem helyességének egyik legfőbb feltétele, hogy minden
kor a kellő mennyiségű erély álljon rendelkezésére. Mert a figyelem
csak akkor teljesítheti kötelesséfszerűen a maga feladatát, ha ténykedési köréhez mérten elégséges eréllyel rendelkezik. Működése
közepette bizonyos fokig el kell nyomnia az összes fölösleges érzel
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meket, képzeteket s külső benyomásokat s csakis a szükségesekre kell
irányulnia.
Talán mindegyikünk észlelte, hogyha valamire feszülten figyelünk,
a környezetünkben történt dolgokról, mitsem tudunk.
Ha azonban valamelyes érzelem, képzet, külső benyomás stb.
erősebb a figyelemnél: erőssége fokához képest lazítja, csökkenti a
figyelem erejét, esetleg ilyenténkép hatalmába keríti s maga felé irá
nyítja annak ténykedését is.
Ebből láthatjuk, hogy hiába igyekszem a tanuló figyelmét vala
mely tárgy felé irányítani akkor, ha azt bizonyos érzelem, képzet,
esetleg egy vagy más külső benyomás kötötte le a maga számára. Ami
pedig a figyelem-energia mennyiségét és minőségét illeti, az felette
sok körülménytől függ. Összefügg az egyén egész mivoltával j de
különösképen: az idegrendszer állapotával, a vérmérséklet fokával, a
korral, a nemmel, az érzékszervek ténykedési körével, a környezet
benyomásainak számával, nagyságával stb.
Tudvalevő, hogy a siketnéma tanuló szellemvilága általános
ságban véve gyengébb, mint az épérzékűé. Ennek oka rendszerint
abban keresendő, hogy ama betegség, mely a siketséget előidézte: az
többé-kevésbé magát a szellemvilágot is lefokozta. Már pedig a nap
nál világosabb, hogy a kevesebb erély rövidebb ideig képes feladatát
pontosan teljesíteni, mint ellenkezőleg. Hasonlókép ily értelemben
nyilatkozik a siketnémák szervezetéről szóló tapasztalat is. Mert minél
erősebb, acélosabb a lélek hüvelye, annál fokozottabb lehet a szellem
világ munkaköre is.
A figyelem feltételei közé iktathatjuk a kíváncsiságot, illetve
ennek szüleményét: az érdeklődést. Az érdeklődés a figyelem legfőbb
indítója s vezére. Minél kizárólagösabban kapcsolódik az érdek a
figyelemhez, annál feszültebb a figyelem.
A siketnéma első tekintetünkre kíváncsibbnak bizonyul, mint az
épérzékű. Látszólag igaz is. De ez alkalommal nem szabad elfeled
nünk, hogy az épérzékű érdeklődése többoldalú, terjedelmesebb, mint
a siketnémáé. Tagadhatatlan ugyan, hogy a siketnéma látásával hatványozottabb kíváncsiságot s érdeklődést tanúsít, mint az épérzékű,
de viszont a hallás nyomán támadt érdeklődéstől teljesen mentes. Ez
szüli érdeklődésének egyoldalú voltát.
Azon kell tehát lennünk, hogy a siketnémánál fennforgó érdek
lődést reszletezőbbé tegyük. Némileg pótoljuk a hiányt azáltal is,
hogyha tanításunkat mindenkoron érdekkeltővé tesszük. Mert a tanuló
csak arra figyel, ami iránt voltaképen érdeklődik.
Megjegyzem, hogy minden érdeklődés hiján is figyelhet a tanuló
(látszólag), mert gyengébb akaratánál fogva engedelmeskedik a tanár
erősebb akaratának, de az ily jellegű figyelem teljesen értéktelen és
meddő eredményű.
A figyelem helyes irányításánál nagy szerepet játszik a változa
tosság is. A változatosság fogalma magába zárja azon közismert sza
bályt, mely szerint nem szabad egy és ugyanazon dologgal, a tanulást
illetőleg, huzamos időn át folyton foglalkoznunk, mert ezáltal a figye
lem rögzítő ereje gyorsabban fogy, mint abban az esetben, hogyha a
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végzett munkát, tehát a tanulást, bizonyos idő után egy másfajta
munkával váltanók fel.
A változatosság által a szellemi erők forrásai bizonyos fokig
kicserélődnek, mi enyhitőleg hat az összes szellemi központok műkö
désére, tehát a figyelemre is. A változatosság gyakorisága a siket
némáknál számos okból kifolyólag terjengősebb kört, kiván, mint az
épérzékűeknél.
A figyelem helyes irányításánál számbaveendő: a növendék kora,
neme, testi és szellemi fejlettsége stb. Tapasztalat bizonyítja, hogy a
leányok figyelme fokozottabb, mint a fiúké. Okát a leányok nagyobbmérvű kíváncsiságában lelhetjük.
A gyengébb szervezetű és fiatalabb korú gyermeket nem ösztö
kélhetjük oly mérvben s annyiszor a figyelemre, mint az erősebb szer
vezetű és idősebb korú gyermeket.
Befolyással lehet az idegrendszerre s ezzel egyetemben a figye
lemre: az év és a nap szaka, a légkör hőmérséklete, az időjárás stb.
Számtalan lélektani búvárlat bizonyítja, hogy a tanuló figyelme
az egész tanéven át folyton változik.
így pld. szeptember hó elején, tehát közvetlen a nagy szünidő
után s általában minden hosszabb szünet után (karácsony, husvét után,
sót mi több, minden hétfőn 8—Va9 óráig) fogyatékosabb, ingadozóbb,
mint a későbbi időben.
Mi lehet ennek a tulajdonképeni oka? Ennek okát kizárólag
abban lelhetjük, hogy a tanuló figyelme a fenforgó időben sokkal
nagyobb mérvű változatosságnak van alávetve, mint az iskolában s
ezen indoknál fogva, dacára a pihentebb elmének, kezdetben nehe
zebben pontosítható, egyeztethető össze, mint később.
Továbbá a figyelem nemcsak a fentiek, de az órák szerint is
változik.
így d. e. 729—11 óráig; d. u. 2—4 óráig emelkedik, azontúl
pedig egyre sülyed. Általánosságban véve, a figyelem hullámzásának
fokmérője mindenkoron a munka tartamától és minőségétől függ.
D. e. 11—12 óráig már annyira ernyedt a figyelem, különös
képen pedig a siketnémáknál, hogy minden munkára majdnem teljesen
meddőnek bizonyul.
Az utóbbi tünet okozóját kizárólag a szellemi túlerőltetésből eredő
kifáradásban kell keresnünk.
A dolog veleje úgy áll, hogy az az erély, mely a figyelem tény
kedéséhez volt szabva, elfogyott s ezután már csak az u. n. tartalék
energiából kénytelen táplálkozni, mi a szellemi kimerültséghez vezet.
Hogy a jó, vagy a rossz levegő minő hatással van az összes
szellemi folyamatokra, tehát a figyelemre is, azt hiszem, felesleges
hosszasabban fejtegetnem.
Azonban a teljesség okáért legyen szabad erre vonatkozó tapasz
talataimat röviden összefoglalnom.
Ugyanis a múlt tanévben egy oly teremben tanítottam, mely a
szellemi és testi higiena követelményeinek úgy — közepesen megfelel.
A folyó tanévben bizonyos okokból (az intézet már 5 esztendő
óta bérházban van) más, egy nedvesfalú, gomba- és salétromnövesztő

60

MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS

4 - 5 . sz .

terembe kellett költöznöm. Ily körülmények közepette elképzelhető
annak a levegője, illetve minősége. Összehasonlitottam a növendékek
múlt évi figyelmét a jelenlegivel; a különbség 25%-nak felelt meg.
Vagyis a növendékek figyelme fülledt légkör miatt 25%-kal kisebb a
tavalyinál.
Az előbbiekben emlitettem, hogy a figyelem a légkör hőmérsék
lete szerint is változik. Nagy melegben, vagy hidegben ingadozóbb,
lazább, mint mérsékelt légkör hatása alatt. A figyelem feltételeinek
legjobban 13—17° R. felel meg. Hasonlókép befolyásolja a figyelmet
az időjárás is. A derült idő kedvezőbb a figyelem ténykedésére, mint
a borús. Az utóbbi mintegy ólomsúlyként nehezedik az elmére s gá
tolja a folyamatok működését.
Záradékéi át kell térnünk a figyelem számottevő akadályaira.
Minthogy azonban a figyelem akadályainak a száma felette nagy,
ennélfogva csakis a legfőbb akadályok kimutatására utalhatunk.
E körbe iktathatjuk az idegrendszer összes rendellenességeit,
továbbá oly szervi fogyatkozásokat, melyek a szellemi világot teteme
sen befolyásolják. Ilyenek az érzékszervek bizonyos fokú fogyatékos
ságai, tökéletlenségei, az aden. vegetatiók; ezenkívül különböző testi
betegségek stb.
Akadályok eredhetnek a szellemi élet bárminemű zavaraiból. így
pl. a félelemből, az elfogultságból, az érzelgősségből, az indulatosság
ból, a szórakozottságból stb.
Akadályként szerepel továbbá a testi szükségletek hiányos kielé
gítése, az alkohol és nikotin élvezete; az agy vérszegénysége, vérbő
sége s vértorlódása.
Káros hatással lehet a nagymérvű iskolai foglalkoztatás is, mely
eleinte a szellemi kifáradáshoz, később pedig a szellemi kimerülés
hez vezet.
Mielőtt a siketnéma tanuló szellemi túlterhelését ecsetelném,
birálat tárgyává kell tennem, vájjon a tantervben kiszabott heti tan
órák száma összeegyeztethető-e a siketnéma tanuló úgy testi, valamint
szellemi világával ?
Vagyis ki kell puhatolnom, hogy az egyes osztályok kereteibe
sorozott napi, esetleg heti munkaidő-tartam minő befolyással van a
siketnéma testi és szellemi világára?
Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy nemcsak intézeteink,
hanem más, különböző fokú és rendű iskolák tananyaga is nagyon
széles mederben mozog. Ebből kifolyólag a kiszabott napi- és hetiórák
száma felette nagy.
De kétségtelen az is, hogy ha valahol, úgy legelsőbben s külö
nösen a siketnémák intézeteiben jogosult ama panasz, mely a napi- és
hetiórák nagy száma ellen irányul.
A tantervek bizonyítják, hogy az elemi, polgári, középiskolák stb.
tanítási óráinak heti száma 20—28 óra között ingadozik, mig ellenben
a siketnémák intézeteiben 30—40 tanitási óra lát hetenként napvilágot.
Ennek révén meggyőződhetünk azon megdöbbentő s szomorú
valóról, hogy a szóbanforgó iskolák közül egyes-egyedül a siketnémák
intézete az, melynél a legmagasabb heti óraszám érvényesül.
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Ezek után kérdezhetjük, hogy mi jogosít fel bennünket arra,
hogy a siketnéma gyermeket hatványozottabb mérvben terheljük, mint
az épérzékűt? A laikus ennek láttára azt hinné, illetve tételezné fel,
hogy a siketnéma oly különös természeti lény, aki hatványozottabb
testi és szellemi munkára van képesitve, mint a normális gyermek.
Pedig, hogy az ebbeli tételezés nem felel meg a való tényállás
nak, sőt inkább éles ellentéte annak, azt a kétségtelen tapasztalatok
eléggé élénken bizonyítják.
Tudvalevő, hogy a siketnéma tanulónak tanulása közepette nagyobb
testi és szellemi energiát kell kifejtenie, mint az épérzékűnek, annálfogva gyorsabban lankad, mint az utóbbi.
És ez magától értetődik. Mert tudvalevő, hogy amit az épérzékű
öt érzékével végez, azt a siketnémának négy érzékével kell véghezvinnie. A siketnéma érzékszervei közül különösképen a szem van
megterhelve leginkább. Hogy mindenkor, de főleg a feszült figyelem
tartama alatt mekkora munkát fejt ki a siketnéma szeme, jelen soraim
keretein belül fölösleges fejtegetnem.
Minden egyes tanulónak egy megfelelő időre van szüksége, hogy
a tanulás által ejtett testi és szellemi csorbát kellőleg kiköszörülje.
Mit látunk a siketnéma tanulónál ? Azt, hogy a nagymérvű iskolai
foglalkoztatás miatt nincs elegendő ideje testi és szellemi fáradalmai
nak kellő kipihenhetésére.
A siketnéma tanulót nap-nap után oly nagyarányú és tartamú
munkával terheljük, mellyel épen nem, vagy csak fokozott erőmegfeszitéssel tud megbirkózni. A sok munka megfeszíti a siketnéma
tanuló idegeit, kiszipolyozza szellemi energiájának összes készletét,
ellankasztja a szervezetét s szüli a szellemi túlerőltetést. Vannak, akik
erre azt hangoztatják, hogy a kiszabott napi-heti óraszám szükséges,
mert kevesebb óraszám mellett nem végezhető el az anyag. Már
pedig az anyagból egy hajszálnyit sem szabad elvenni. Természetes
is. Viszont természetes az is, hogy az anyag kedvéért semmi szín
alatt sem szabad a siketnémát annyi napi és heti óraszámmal terhel
nünk, mint amennyi jelenleg hatályban van.
Hosszabbítsuk meg a képzési időt legalább 2 évvel, meglátjuk,
hogy a felhozott anomáliák teljesen eltűnnek.
Egyébként ennek lényegéről még más alkalommal szólok.
Szobolovszky István.

„A női kézimunka-oktatás“-ról.
„A női kézimunka-oktatás“ cikk Írójának, hogy saját szavaival éljek,
csak abban az egyben van igaza, hogy nem sokan osztják nézetét. Az
a remény ugyan mégis táplálja, hogy talán kartársai közül akadnak
olyanok is, kik rokonszenveznek eszméivel. De hogy ezek, akik csak
laikusok lehetnek, mekkora vétket követnek el önhibájukon kívül: jelen
soraimmal szeretném megvilágítani.
Azt kérdi a cikkíró: „Nem volna-e helyesebb, ba leányaink szá
mára is a slöjdöt honositanók meg?“
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Önkéntelenül is mosolyognom kell ezen a gondolaton, jelen tan
évben végez hat leánynövendékünk, mind 15—16 évesek.
Milyen nevelést adtunk volna ezeknek a leányoknak, ha mostanig
slöjdöztek, ha babaruhát varrtak, vagy ha babaruhára csipkét horgol
tak volna? De hogy még babaruhát varrjanak és babaruhára csipkét
horgoljanak, előbb meg kell tanulniok varrni és horgolni, amint a
beszédtanitást sem lehet mindjárt a mondatok és szavak kimondásá
val kezdeni. S ha 3—4 évig slöjdöztetnők leánynövendékeinket, abból
az következnék, hogy az egyes női kézimunkát sokkal nehezebben
sajátítanák el, mint az első évben.
Elemi iskolai tanítónők állítják, hogy azokkal a növendékekkel
legnehezebb a haladás, akik az óvodákból kerülnek ki, mert minden
ből játékot csinálnak. így járnánk mi is, ha az első években slöjdöztetnénk. Az elemi iskolákban ma már a játszva tanítás az elv és állí
tom, hogy az első években mi is csak úgy haladunk, ha a gyermekkel
játszva kezdünk foglalkozni, csakhogy nem úgy, mint azt a cikkíró
gondolja, hogy nem tudom hány évig — mert ő maga sem merte vilá
gosan kiirni — slöjdöztessünk.
Amitől, t. i. a megélhetéstől, a cikkíró a leánynövendékeket félti
s ennek okát a női kézimunka-oktatásban látja, arra némi megnyugtat
ható és aggályait eloszlatható válasszal, illetve példával is szolgálhatok.
Hála Istennek, 17-ik éve, hogy a siketnémák kolozsvári inté
zetében tanítok s ezen idő alatt kikerült növendékeim közűi egy sem
esett még abba a bűnbe, hogy azért, mert női kézimunkát tanult,
szüleinek oknélküli kiadást okozott volna, vagy épen terhére lenne
környezetének, hanem igen is értékesíti a tanultakat s az neki kenyérkereset forrása.
Az intézetből pár év előtt kilépett egyik növendékem, kiről eltávo
zása óta mitsem hallottam, karácsonykor a következőket irta: „Isten
áldja meg, amiért sok szép kézimunkára tanított. Sok kisasszony megy
férjhez, én hímezek nekik mindenfélét, van 130 forintom, tehenem,
disznóm, mind én vettem, keresek sok pénzt, vettem varrógépet, a
szószékre is én készitettem takarót stb.“ Érdeklődtem a leány iránt,
mert egy igen szegény özvegy paraszt asszonynak a gyermeke volt.
Az intézetben gyenge testalkattal, duzzogó természettel, hiú és lusta
ságra való hajlammal, de a kézimunkában elég ügyességgel birt. Meg
tudtam, hogy csak az a jártassága van a kézimunkában, amit nálunk
tanult, mert mint az anyja Írja, neki nem volt módjában, hogy tovább
taníttassa.
De nem egyszer előfordul, hogy a közel vidéken lakó volt növen
dékeim közül egy-egy eljön s vagy az igazgató úrnak, vagy nekem
eldicsekszik, hogy a női kézimunkával keres pénzt.
Ezek nagyon is indokolják azt, hogy a leánynövendékeket arra
kell szoktatni, hogy minden szabad idejüket kézimunkával töltsék,
mert az még a rosszra való hajlamot is kiöli belőlük.
A jelzett levél bizonyítja azt, hogy mennyi hála és szeretet
sugárzik ki abból azok iránt, kik lehetővé tették, hogy habár siket
néma is, kint az életben nemcsak magának, hanem még az öreg any
jának is tisztességes úton kereshesse meg kenyerét. Még a gazdagabb
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növendékek is, kik nincsenek rászorulva a kenyérkeresésre, eldicsek
szenek, hogy a női kézimunkával pénzt keresnek.
Ezekből tehát megértheti a cikkíró, hogy ügyünknek a kérdéses
cikkével szolgálatot nem tett, mert mindnyájunknak az a célja, hogy
növendékeinkből hasznos társadalmi tényezőket, munkás, kenyérkereső
embereket neveljünk.
Abban is igaza van a cikkírónak, hogy az ember élete labirintus,
de épen ebben a labirintusban bárhová vezetett valakit végzete, a női
kézimunka tudása kárára nem volt és nem lesz. Téves lenne azt
gondolni, hogy talán a női kézimunka-tanulás gátolná a növendéket a
beszéd tanulásában, mert hosszú időn át arra a következtetésre jutot
tam, hogy amelyik növendékem a legszorgalmasabb és legszebben dol
gozik, az beszél a legjobban és az a legjobb tanuló. (?) Épen ezért
kell a női kézimunkát már a legelső osztálytól a legfelsőig tanulni,
hogy az életbe való kijutáskor ne csak elméletileg, hanem gyakorlati
lag is tudjon a növendék. Ezt slöjdözéssel pótolni sohasem lehet.
Természetesen, ez a női kézimunka-tanítás nem épen olyanformán
megy, amint azt a cikkíró gondolja és leírta. Mert megtanítjuk a növen
déket, hogy a mintát ö maga rajzolja ki, tehát nemcsak „drukkol“-tatunk.
Ha diványpárnát készítenek (ilyen munkát csak a szülő kérésére
készítenek), rendesen maguk készítik el, mert azon is az Ízlést és az
ügyességet gyakorolják, még pedig sokkal jobban, mint a slöjdözéssel.
Dicséri a cikkíró a művésziesen összeállított tantervet, de itt is
látszik, hogy laikusán szólott hozzá. Ugyanis egyes osztályokban a
tananyag nagyon sok az óraszámhoz, máshol meg a tananyag nehéz a
növendék testi fejlettségéhez és ezért nagyon helyesen is jegyzi meg
a tanterv, hogy csak testileg fejlett növendékek végezhetik a gépvarrást.
De mi legyen a három részű felső-ruhaszabással a VI. osztályos inté
zeteknél, ahol alig van 6 munkaóra és azt Írja elő a tanterv, amit a
VII. és VIII. osztályos intézeteknél, ahol 13—14 munkaóra van és
hozzá mennyivel fejlettebb egy VII—VIII. osztályos növendék szám
tani tudása, ami fődolog a fehérnemű és felső-ruhaszabásnál? A VI-ik
osztályban végtelen nehéz megértetni a felső-ruhaszabást, de azért
még sem merném mondani, hogy. ezt el kellene törölni, mindaddig,
mig a kilépő Vl-ik osztályos növendékről akképen nem lesz gondos
kodva, hogy megszakítás nélkül folytassa tanulmányait, t. i. úgy értem
ezt, hogy egy leánynövendék élvezné a VI. oszt. elvégzése után is az
esetleges kedvezményeit és folytatólag tanulna még két évig felső-ruhavarrást, még pedig úgy, hogy az intézetből kijárna valamely varrodába.
Vagy pedig kötelezni kellene a szülőket, hogy leánygyermekeiket
a VI. osztály elvégzése után adják be a siketnémák budapesti ipari
iskolájába, mert tapasztalatból mondhatom, hogy majdnem mindenik
szülő úgy gondolkozik, hogy ha gyermeke hat osztályt végzett, már
tud eleget, nem kell többet taníttatni.
így tehát, nemhogy még meggátoljuk a növendékeinket az isme
retek fejlesztésében, hanem módot keli nekik nyújtani, hogy minél
tovább gyakorolhassák, mert a leánynövendéknél mindennek alapja
a női kézimunka-oktatás, ezt pedig slöjdözéssel pótolni nem lehetne.
Begidsánné Zattler Ida.
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Nevelés és oktatás
a német siketnéma-intézetekben.
— Kluy Péter tanulmányúti jelentéséből. —

(Vége.)

Olvasás.

Az olvasás, mint külön tantárgy, néhol már a II. (Boroszló, Köln),
másutt a III. osztályban lép fel. Vatter és Walther álláspontjai e tekin
tetben ismeretesek. Az olvasásnak mindketten nagy fontosságot tulaj
donítanak. Mig azonban előbbi az oktatás első napjától, szoros kap
csolatban a kiejtés, irás-olvasás tanítással, majd a szemlóltő-oktatással,
mint ennek egy kiegészítő részét kívánja tanítani és mint képző
eszközt már e fokon is igénybe veszi,— addig Walther szerint az olvasás
már bizonyos nyelvismeretet tételez fel, tehát csak legfelebb a III.
osztályban léphet fel. Ha figyelembe vesszük, hogy azért Walther is
elolvastatja már az I. és II. osztályban a végzett anyagot és azt, hogy
a frankfurti intézetben a középfoktól kezdve az olvasás mint önálló
tantárgy is fellép: kitűnik, hogy a két, látszólag ellentétes elvi állás
pont között a gyakorlatban alig van lényeges eltérés. Mindketten hang
súlyozzák az olvasástanitásnak közelebbi viszonyát a szemléltető
oktatáshoz, az alsóbb osztályokban mindketten külön speciális olvasó
könyveket tartanak szükségesnek, a legfelsőbb osztályokban ellenben
népiskolai olvasókönyveket kívánnak a gyermekek kezébe adni. Olvasást
hallgattam a frankfurti intézetben a felsőbb csoportban, hol közmon
dásokat tárgyaltak igen tanulságos módon; Hamburgban a III. osztály
ban, hol a „Légy rendes!“, Berlinben a városi intézet VIII. osztályában,
hol az „Életmentés“, Leipzigben a VII. a) és b) osztályokban, hol „A
mesterséges szigetek“, illetőleg a „Rajna“, Kölnben, hol a VII. osztályban
„A dió“ és Nürnbergben, hol a legfelsőbb halló csoportban az irgalmas
szamaritánushoz hasonló történetet tárgyaltak. Egyik intézetben a kéz
írás és a régebbi iratok olvasását is gyakorolták. A tárgyalás módja
mindenütt az volt, hogy előb rövidebb mondatokat olvastattak, ezeket
az osztályfőnökök különböző kérdésekkel kikérdezték, az ismeretlen
kifejezéseket megmagyarázták s igy haladtak végig; aztán újból élűiről
kezdve, másodszor már nagyobb szakaszokban olvasták. Néhol elmond
ták utólag az olvasmánynak a tartalmát is ; Nürnbergben az egyes
epizódokat le is rajzolták. írásbeli dolgozatul a tárgyalt olvasmányt
két helyen kapták fel. Olvasókönyvek: Vatter: Dér verbundene Sachu. Sprachunterricht; Walther: Lesebuch; Köhler-Kruse: Lesebuch für
die Mittelstufe; Hill-Köbrich: Elementar Lese- u. Sprachbuch für die
Taubstumme; Koller M.: Wie sagst du?; Reuschert: Aus dér Welt.
Ein Lesebuch für Taubstumme; Merkl: Deutsches Lesebuch für Taubstummen-Schulen. I —V. Teil.
Fogalmazás.

A dolgozatírásra és fogalmazásra általában nagy gondot fordíta
nak ; a külalaknak azonban sehol sem tulajdonítanak oly nagy fontos
ságot, mint pl. nálunk. A gyermekek a legtöbb intézetben már az I.
osztályban teljes pontossággal leírják a tanult anyag egyes mondatait.
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Az írásbeli dolgozatok tárgyai: másolás, diktálás után való irás, napi
események leírása (néhol állandó naplót vezetnek), levelezés, a tárgyalt
anyag lemásolása, a tárgyalt anyagnak emlékezetből való leírása, kér
désekre való felelet, nyelvtani dolgozatok, levelezés stb. Münchenben
az egyik osztályban az osztályfőnök megemlítésre érdemes gondot
fordít a levelezésre. A növendékek sok levelet Írnak szülőiknek, isme
rőseiknek és úgy ezeket (természetesen kijavítva), mint az azokra
nyert válaszokat beírják egy vaskos füzetbe, hogy aztán e levelek nekik
állandó mintául szolgáljanak. Hogy az eljárás mellett egyes növendékek
igen szépen tanulnak meg fogalmazni, kitűnik egyes levelekből, amelyek
bármely hasonlókorú épérzékűnek is dicséretére válnának. A levelezés
gyakorlati értéke igen nagy lévén, az eljárás mindenesetre figyelemre
méltó. Mint önálló tantárgy a fogalmazás az V., illetőleg VI. osztályban
lép fel. Némely intézetben az eredmény e tekintetben igen szép. Hogy
mily szépen fogalmaznak pl. a frankfurti intézet növendékei, ennek
legszebb bizonyítékát szolgáltatta két levél, melyek jelenlétemben
érkeztek az igazgató címére két végzett növendéktől. E levelek fogal
mazása oly közvetlen volt, az irályuk és a helyesírás oly kifogástalan,
hogy középiskolai tanuló sem tud azoknál különbet Írni.
Nyelvalaktan.

A nyelvalaktan több intézetben már a II. osztályban (Berlinben,
Kölnben, Béesben), a legtöbb intézetben azonban a III—IV. osztálytól
mint külön tantárgy szerepel. Vatter már az alsó fokon nagy jelentő
séget tulajdonit e tantárgynak és a szemléltető-oktatás kapcsán a
nyelvalaktanra is kiterjeszkedik, oly módon, miként azt egy fentebbi
részletben bemutattam; teljesen önálló nyelvtant csak a felsőbb fokon
tanit. A nyelvalaktan tanítása a többi intézetekben is általában oly
módon történik, hogy a tárgyalt anyagból, olvasmányból levonják, vagy
több mintamondattal feltűntetik a tanítandó alakot, majd pedig hasonló
mondatokat képeztetnek szóban és Írásban a növendékekkel.
Gyakorlatul az ily mondatokat át is alakítják. Egyik V. osztály
ban (Berlin kir. int.) a megadott nyelvalakhoz (képzőhöz, raghoz) ala
kítottak a gyermekek mondatokat. Több helyt a nyelvalakok részére
külön füzetek vannak a gyermekeknél; Münchenben pedig a nyelv
alakokat feltűntető falitáblák vannak az osztályokban. A nyelvalaktani
elnevezéseket legtöbb helyen a felsőbb osztályokban tanítják csak, de
néhol (pl. Boroszlóban) már az alsóbb osztályokban is. Szükségesnek
tartom megjegyezni, hogy e körülmény egyáltalán nem látszik elő
mozdítani a nyelvalakok helyesebb használását.
B eálism eretek.

A reáliák tanításánál általában a már felsorolt és az általánosan
követett és helyeseknek ismert elvek érvényesülnek. Különösebb meg
figyeléseimet a következőkben foglalom össze:
A számtan tanítása néhol már az I. osztályban (pl. Béesben),
néhol az I. oszt. második felében (pl. Boroszlóban és Nürnbergben),
de legtöbb helyt csak a II. évben kezdődik. Általános az orosz számoló
gép használása, de néhol (pl. Leipzigben) a legkülönlegesebb szerke-
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•zetű számológépek vannak alkalmazásban. Ilyenek: a Fritsch, Tillich
és Troeltsch-féle számolókészülékek. Csaknem minden intézetben 1—2
számolási órán is hallgattam a tanítást, de gyakorlati példákkal szá
molni csupán Frankfurtban és egyik hamburgi felsőbb osztályban hal
lottam. Nem állítom, hogy kizárólag nevezetlen számokkal számolnak,
de mindenesetre feltűnő, hogy az előbbi említett intézeteket kivéve,
mindenütt az egész órán át ezeket gyakorolták, pedig tapasztalatból
tudom, hogy kellő figyelem és szakértelem mellett már az alsóbb osz
tályokban is igen szép gyakorlati példákat lehet a gyermekkel meg
fejtetni. Frankfurtban egy népiskolai számtankönyvből vették sorba a
példákat és fejtették meg fejből; óra végén pedig feladatúi kapták,
hogy írásban folytassák a további példák megfejtését. Leipzigben a
törtek szemléltetéséhez kis papirszeletkéket használtak, amelyek Va,
Vs, 1/s stb. nagyságban voltak elvagdalva és mindenikre rá volt Írva a
tört. Bár minden gyermeknek volt ily kis gyűjteménye, különös előnyét
— az eredmény szerint Ítélve — nem tapasztaltam.
Mint hazánkban, úgy külföldön is gyakori a panasz, hogy mig
egyes növendékek általában jó, sőt kitűnő eredményt tanúsítanak
egyéb tantárgyakban, addig a számtannál képtelenek előhaladni. E
bajon Hamburgban és Frankfurtban oly módon segítenek, hogy az
egyes osztályokban egyidőben van a számolás s a felsőbb osztálybeli
igen gyenge tanulók ez órákon valamely alsóbb megfelelő osztályba
osztatnak be.
A földrajz tanitása általában a IV—VI., a természetrajz a V—VI.,
s a történelem és természettan a VII—VIII. és a mértan is a VIII.
osztályban néhol veszi kezdetét. A földrajznál a térképnek, a termé
szetrajznál, valamint a történelemnél is a képnek mindenütt kellő
szerep jut. A növények alaposabb megismertethetése és megfigyelése
céljából Frankfurtban az intézeti kerthelyiségben a legkülönbözőbb
konyhanövényeket termelik, Boroszlóban pedig valósággal kis füvészkertet létesittettek. Tankönyvekül használtatnak: Schmalz: Aufgaben
buch für mündliches u. schriftliches Rechnen stb. Schlott: Das verei
nigte Kopf- u. Tafelrechnen, I. Hirzel: Rechenbuch, Debus, Kruse,
Finckh u. Warnecke-Realienbuch stb. Vatter: Kleine Naturlehre;
Kollar-Baldrian: Erdkunde für österreichische Taubstummen-Schulen;
továbbá népiskolai könyvek, főleg a számtan, történet, természetrajz
stb. tanításához.
Igen szép képek: A Meinhold-Lehmann, a Dybdahl, Engleder,
Hartinger és Lehmann-Leutemann-féle képgyűjtemények. Néhol igen
szép preparátumok is vannak és különösen kiválóak a frankfurti
intézetben használatos Eichlers-féle természetrajzi készítmények, ame
lyek természetbeni állapotban mutatják be az ásványokat, az állatok
bőrét, jellegzetesebb testrészeit (pl. köröm, pata, agyar), a növényeket,
azok virágait, termését és valamennyinek az iparban való feldolgozását.
Vallásoktatás.

A vallásoktatásnak az összes németországi intézetekben rendkívül
nagy fontosságot tulajdonítanak. Már a legtöbb helyt a III. osztályban
megkezdik a bibliai történetek magyarázásával és tárgyalásával. E
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tárgy néhol elkülönítve, néhol együtt a vallásórával felhalad egész "á
VIII. osztályig és egy-egy osztályban heti 4—6 órában is tanittatik.
A bibliai történeteket leginkább az osztályfőnökök, néhol azonban az
igazgatók tanítják s a vallásórákon is Németországban — a kölni
intézetet kivéve — mindenütt világiak oktatnak. A növendékek leg
nagyobb része ágh. ev. vallású lévén, többnyire világi testületi tagok
felváltva látják el a vasárnapi istentiszteletet is. Kölnben és BécsDöblingben rendes kinevezett róm. kath. hitoktatók vannak. Az isten
tiszteletek legtöbb helyt az intézet nagytermében tartatnak; Nürnbergben
pedig az ágh. ev. vallásúak és a római katholikusok felváltva az inté
zet díszes kápolnájában tartják meg. Hamburgban és Lipcsében naponta
tanítás előtt közös teremben gyülekeznek a növendékek és a reggeli
imádságot az itt egybegyűlő testületi tagok jelenlétében bizonyos ünnepies
hangulatban közösen végzik. Használatos tankönyvek: Vatter: Ev.
Religionsbuch, Köbrich : Religionsbüchlein, Rechberger: Erstes Religions
Büchlein, Streich u. V atter: Ausgewáhlte bibi. Geschichten. Ugyan
azoktól Biblische Geschichten in Fragen; Weiszweiler: Bibi. Geschichte
stb. Továbbá népiskolák számára irt könyvek. A bibliai történetek
tanításához legtöbb helyt igen. szép és néhol valóban igen díszes képek
vannak használatban. Ilyenek: a Wangemann és főleg a HoffmannLohmeyer-féle színezett képek.
Rajzolás.

A rajzolásban egyes intézetek feltűnő szép eredményt mutatnak
fel. Figyelemreméltó, hogy a rajztanitás kivétel nélkül minden intézetben
az alig néhány év előtt felmerült újabb módszer szerint — amelynek
elvei új rajztanitási tantervűnkben is érvényre jutottak — történik.
Berlinben a kir. intézetben a gyermekek előbb emlékezet után rajzol
nak, majd kerek és szegletes idomokat gyakorolnak; ezt követik a
különböző ecsetgyakorlatok, majd utána gyümölcsöket, virágokat,
konyhanövényeket, faliszőnyegeket, agyagedényeket rajzolnak természet
után. Hasonló a tanmenet Lipcsében is, de itt állatokat is rajzolnak,
festenek és a felsőbb osztálybeliek már olajfestést is tanulnak. Ugyanitt
a gyermekek rávezettetnek az önálló tervezésre is; egyik-másik növen
dék valóban igen szép könyvtábla-, címer- és üdvözlődiszitéseket ter
vezett. A fiúk és leányok egyébként külön-külön csoportokban nyernek
oktatást a rajzból. Boroszlóban különösen madarak természet utáni
rajzoltatása által értek el feltűnő eredményt. Páratlanul szépek a raj
zok a frankfurti intézetben. A rajzolás itt is teljesen természet után
történik. Előbb egyszerűbb alakokat, szerszámokat rajzolnak, majd
edényeket és főleg virágokat. A tanár rajzoltatás előtt megmutatja az
egyes tárgyak jellegzetes vonásait, sőt esetleg külön le is rajzolja a
nagy falitáblára, azonban mielőtt a tanuló hozzáfogna a rajzoláshoz,
letörli. Különös törekvése a tanárnak, hogy a növendékek bizonyos
önállóságra emelkedjenek és hogy törekvése nem eredménytelen, mu
tatja az a körülmény, hogy bár 25 gyermeket is tanít egyszerre és
bár ezek két-három csoportot is képeznek, mégis a legszebb sikert
produkálják. Nürnbergben, Kölnben és Münchenben hasonlóan az
újabb irányzatok szerint történik a rajztanitás. Megemlitendőnek tar
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tóm, hogy Münchenben a gyermekek összegyűjtik a kapott szebb képes
lapokat, amelyeket az igazgató is időről-időre kiegészít és szabad
idejükben azokból egészen tetszés szerint válogatva, róluk igen szép
másolatokat készítenek.
N ői kézimunka.

A női kézimunka-tanitás tekintetében — a müncheni intézetet
kivéve — egy sem közelíti meg a váci, budapesti vagy a szegedi ered
ményt. Legtöbb intézetben alig terjed tovább egy kis horgolásnál, kötés
nél, hímzésnél és varrásnál. Még Frankfurtban is főleg csak arra szo
rítkoznak, hogy a leánykák apróbb ajándékokat készítsenek hozzátar
tozóiknak. Münchenben ellenben a horgolás, kötés, hímzés, csipkekészités
és varrás a legnagyobb fokozatosságot tűnteti fel és a kész munkák úgy
szépség, mint Ízlés és az elkészítés tökéletessége tekintetében a leg
nagyobb igényeket is kielégitik; e tekintetben határozottan meghalad
ják a fentebb említett intézeteinknek is igen szép eredményét. A hasz
nálatos tanszerek ugyanazok mint nálunk; megemlitendőnek vélem
még, hogy a Berlin városi intézetben a női kézimunka csoportos
tanitásához igen sűrűn kockázott falitáblát használnak, állítólag igen
jó sikerrel.
Boroszlóban a leánykák háztartást is tanulnak és felváltva a
konyhában is segédkeznek.
K ézügyesség,

A fiúk kézügyességi oktatása általában az agyag, a papirmacheé
és a famunkára terjed ki. Az eredmény — Münchent kivéve, hol az
agyagmunka tanítása a legszebb sikerrel történik — mindenütt jóval
mögötte marad sok hazai intézetünknek. E tekintetben határozottan
előbbre vagyunk. Feljegyezni érdemes tapasztalataimat a következők
ben foglalom össze: Boroszlóban maga a gyermek választhatja meg,
hogy melyik nemét óhajtja tanulni a kézügyességi oktatásnak. Fa
munkán kezdetleges, de azért a gyermekek előtt igen kedves tárgyakat
készítenek fenyőfából, kizárólag késsel; a papirosmunka-órákon elké
szítik az intézet részére szükséges összes füzeteket, elég szép kivitel
ben. Agyagból a legkülönbözőbb dolgokat utánozzák. Amelyik gyer
meknek egyikhez sincs kedve, az ruha- vagy cipőjavitást tanúikat
kézügyesség helyett. A berlini kir. intézetben az összes fiúk 10 éves
korukig agyagmunkát, azontúl papiros- vagy famunkát tanulnak. Az
agyagmunkákat vizfestékkel befestik. Agyag helyett plastilinát is hasz
nálnak, mely a célnak igen jól megfelel, de nagyon költséges. A fa
munka lombfűrészelésre, kristályfaragásra és kisebb ládikáknak az
elkészítésére terjed ki. A Berlin városi intézetben a kézügyesség taní
tása 3 csoportban: alsó, középső és felső csoportban történik. Lipcsé
ben a papirosmunkán főleg dobozokat készítenek és könyvkötészetet
tanulnak. Frankfurtban az egész kézügyességi oktatás igen kezdetle
ges. Kevés lombfűrészelés és kevésbé tökéletes ■ kristályfaragás az
egész; a növendékek főleg apróbb emléktárgyakat készítenek. Mün
chenben az agyagmunka tanítása mintaszerű (Részletes leírása nyom
tatásban is megjelent: H. Wild „Die plastische Tonarbeit“ cimű füzet
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kében), az elért eredmény a legfényesebb. Egyszerre 20—30 gyermek
dolgozik magas, az álló Íróasztalhoz hasonló állványok mellett s mind
annyian elejétől kezdve természetes tárgyak után mintáznak. Sorra
kerülnek a legegyszerűbb tárgyak, majd gyümölcsök, konyhanövények,
azután virágok és állatok mind igen szép fokozatos és tökéletes
kivitelben.
Testgyakorlás.

A testgyakorlás, illetőleg tornázás, leginkább a Berlin városi inté
zetben részesül különös ápolásban s főleg a szabad és rendgyakorla
toknál vannak különös tekintettel a tüdő, illetőleg a lélekzőképesség
fejlesztésére. Az itt követett eljárás Gutzmann A.-nak tornatanitási
vezérkönyvében részletesen megtalálható, behatóbb ismertetésével nem
foglalkozom. A kir. intézetben figyelemreméltók a leánynövendékek
állás, lábujj hegyen és járásközben végzett szép, könnyed, sokszor tánc
szerű gyakorlatai, amelyek a test hajlékonyságának és szép tartásának
az előmozdítását célozzák. A leányok tornaoktatását egy intézetet
kivéve mindenütt nők végzik és a rendgyakorlatok között a tánclépé
sek gyakorlása is elég gyakori. E tárgy az összes intézetekben heti
.2—2 órában szerepel; azonban egyes intézetekben (mint pl. a Berlin
városiban) ezeken kívül még 2—3 játékóra is van.
A teknikai órákat részben intézeti szakférfiak, részben bejáró
egyének látják el; általában 120 korona óránkénti tiszteletdijért. Néhol
a teknikai tárgyak oktatása is a beszédtanitás szolgálatában áll; külö
nösen felemlitendőnek tartom Frankfurtot, hol a rajzórákon a tanulók
igen szép szókincsre tettek szert. Ezzel teljesen ellentétes példára is
találtam Lipcsében, ahol siketnéma tanítónő tanítja a női kézimunkát.
Elképzelhetni, hogy ez órákon a növendékek mily keveset beszélnek.

Egyesületi élet.
A „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete“ folyó évi
április hó 14-én Vácott, a siketnémák intézetében, rendkívüli köz
gyűlést tartott. A közgyűlés egybehivása 31 tag (a váci, a budapesti
és szegedi testületből) kérésére történt. A közgyűlésen az összes
tagoknak majdnem kétharmada volt jelen. A kaposvári siketnéma-intézetet kivéve, minden intézet képviselve volt. A közgyűlés tárgyát
a) cím- és nyugdíjügyünknek törvényen alapuló és kilenc évtizedes,
illetőleg 102 éves szokásjogon való revideálása és méltányos elbírá
lása, b) képzőnknek a siketnéma-oktatás intenzív fejlesztése érdekében
szükséges reformálása, c) személyi javadalmazásunknak régebben élve
zett fizetésünkhöz■ és mai terhesj munkánkhoz mért méltányos és
arányos rendezése érdekében a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi magyar királyi Miniszter úrhoz és a képviselőházhoz benyúj
tandó emlékirat megvitatása képezte. A tervezet előadója Gönczi
Gyula választmányi tag volt, akinek fáradságos munkájáért a közgyű
lés jegyzőkönyvi köszönetét mondott. A közgyűlés rövid megszakitással
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délelőtt 9 órától esti 6 óráig tartott. Több intézet tanári testületé
indítvánnyal járult a közgyűlés elé. így az aradiak a fizetésrendezés,
nyugdíjügy, a szakfelügyelet és még egynéhány, a pragmatika körébe
vágó kérdés tárgyában tettek indítványt. A pragmatikát érintő kérdé
seket a közgyűlés más alkalomra halasztotta s egy tervezet elkészíté
sével s egy későbbi választmányi gyűlésen való előterjesztésével Gönczi
Gyulát bizta meg, akinek figyelmét a közgyűlés az aradi kartársak
által felvetett eszmékre is felhívta. A szegedi testület a heti órák
száma tárgyában nyújtott be indítványt. Miután ezt a kérdést a leg
több tanári testület a váci tagtársak által kibocsájtott körlevél szelle
mében már le is tárgyalta, a közgyűlés állásfoglalása feleslegessé vált.
Az ungvári tanári testület az emlékirat benyújtásának módjára tett
indítványt, mely szerint az emlékiratot a közgyűlést követő napon egy
monstre küldöttség vigye a kormányhoz. Miután ez a módozat kivihe
tetlen nehézségekbe ütközött és a múlt közgyűlés határozatával is
ellenkezett, a közgyűlés napirendre tért felette.
A közgyűlés határozata értelmében az elfogadott emlékirat teljes
egészében ki fog nyomattatni és aláírás végett az összes intézetekhez
az elnökség el fogja küldeni. A kész emlékiratot, amelyhez a Gácsér
féle, a siketnémák iskolakötelezettsége tárgyában készített törvény
javaslattervezet is csatoltatik, küldöttség viszi a nm. vallás- és közok
tatásügyi kormányhoz és a képviselőház elnökéhez. A küldöttségszervezését az elnökség vállalta magára. Az országgyűlési képviselők
figyelmét a nevükre küldendő emlékirattal és törvényjavaslattervezettel
hívja fel. A siketnémák tankötelezettségéről és intézeteink ellátásáról
szóló törvénytervezet a törvényhatóságoknak is meg fog küldetni. Az
emlékirat átadása alkalmával gondoskodás történik a fővárosi lapok
ban megjelenő ismertető cikkekről.
A rendkívüli közgyűlés Apponyi Aliért gróf, m. kir. vallás- és
közoktatásügyi minisztert, Wlassics Gyulát, a közigazgatási biróság:
elnökét, egyesületünk dísztagját, Náray-Szabó Sándort, ügyosztályunk
vezetőjét, elnöki titkárt és Scháffer Károlyt, egyesületünk tiszteletbeli
elnökét táviratban üdvözölte. Wlassics Gyulától az elnökség a követ
kező választ kapta: „A szives üdvözlésért hálás köszönetét nyilvánítja
Wlassics.“ A közgyűléshez a következő ,táviratok érkeztek: „Szivem
mélyéből üdvözlöm az egybegyűlt szeretett kartársaimat és jő ered
ményt kívánok a gyűlésnek. Scháffer.“ — „Kartársaknak üdvözlet,
munkátokra áldást, sikert! Paul!.“ — „Üdvözlöm a megjelenteket,
kívánok eredményes támogatást. Betegség miatt távol Hövényes.“
A rendkívüli közgyűlést megelőző napon a választmány is ülést
tartott, melynek legfontosabb tárgya a. közgyűlés előkészítése volt.
A választmányi gyűlésen rendes tagoknak felvétettek: Benedek
Abrahám, Budapest — Györgyffy Ákos, Vác — Mayer András, Vác
— Rózsa Géza, Ungvár —- Rieger György Jolsva és Tóth Árpád,
Debrecen.
—s.
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Meghalt. 44 éves volt, mikor meghalt. Azt mondják, előbb sokat
szenvedett az ő lelkében, megőrült tőle, aztán kín volt nézni élő-halott
állapotát, mignem a halál is megszánta.
Szegény ember! Óh, de nagyon sajnálom.
Ismertem, igen jól ismertem. Szeretet nem láncolt hozzá, de
egykor bámultam.
H aj! mivé lesz az em ber! Kit annak idejében sokan féltek, nem
kevésbbé bámultak, az, mikor megszűnik cselekedni, alkotni: megőrül
és meghal.
Csak füst és pára az élet, minden erény, mely ékesíti, minden
gyarlóság, mely elcsúfítja: anyától születik s úgy hívják az anyát,
hogy: múlandóság.
Égjen bár a lelked emésztő tűzben, lobogó lelkesedésed ostro
molja bár az eget, vasszorgalmad igyekezzék bár aranyat csinálni az
utca sarából, szerelmed melegét érezzék bár milliók: meghalsz, hideg
tetemedet beleteszik az anyaföldnek egy szűk üregébe, azután még az
érzékeny szivűek is kitörölvén szemükből a könnyűt, tovább mennek
és nagynéha ha emlékeznek rád.
A lelkem mélyében megdöbbent a valóságnak még az elgondo
lása is, hogy akiknek sorsát szemmel kisérem, azok közül mily soka
kat buktat el az élet, meg a halál a legtragikusabb módon.
Roboz József is elbukott . ember volt. Élt és szeretett a maga
módja szerint, cselekedett és alkotott fáradhatatlanul, a közfigyelmet
is magára vonva, megérdemelt dicséretben és dicsőségben is volt
osztályrésze nem egyszer, az elismerés naponkénti lelki tápláléka volt
egykor, önbizalma, bátorsága ehhez képest növekedett, mignem vala
hol elhibázta . . . . rettentő volt érte bűnhödése : sárral is megdobálták,
hatalmát is elvették, csendes emberré tették és az idegen vádaknak
és az önvádnak mardosó kínjai között elvesztette lelki egyensúlyát:
megőrült és meghalt.
Annak a lázas munkának, annak a kemény tusakodásnak, küz
delemnek, amit ez az ember átélt, őrület és halál lett a jutalma . . . .
J a j! ----Még akik hozzá közel állottak, kartársai között sem tudott szeretetre, állandó becsülésre szert tenni, sőt ezek között ellenségei is
támadtak, akik vesztére törtek.
Mondják, gyarló ember volt. Valóban az volt. De hát ki hiba
nélkül való ?! Egyikőnk ebben, másikunk abban gyarló, sőt némelyőnk
fényes polcra jut, köztiszteletben fürdik, mert ügyes arra, hogy hibáit
elrejtse, erényeit pedig cégérre akassza. Már most kivegyük-e Isten
kezéből a büntető ostort és az őrületnek, a halálnak útjára kergessük-e
azt, kit gyarlónak Ítélünk, mi, szintén gyarló emberek?
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Ennek a tolinak nem az a célja, hogy igazságot tegyen abban,
amiben immár igazságot tenni hiábavaló. Ami akármely oknál fogva
is megtörtént, amiért könny hullott és a kétségbeesés jajszava panasz
ként és vádként felkiáltott az égre, ami a halál által befejeztetett:
azt visszacsinálni, azt egészen jóvá tenni, embernek nem adatott.
Ez a toll igénytelen gazdájának csak egynéhány gondolatát veti
papirra, mely gondolatok a megdöbbenés hatása alatt keletkeztek. Ki
olvassa el, ki nem? Ki esik gondolkodóba rajta s ki megy tovább,
mert hajtja az élet? — azzal ugyan ez a toll semmit sem törődik.
Roboz József meghalt. Eltemették. Valahol Nagyváradon temet
ték el. Volt-e virág a koporsóján? — Elhangzott-e sirgödrénél egy pár
szives szó, csakúgy emberségből? — Senki sem tudja, mert senki
sem volt ott.
Nem b a j! Mindegy már a virág, meg a szóbeszéd annak, aki
meghalt, aki szenvedései árán megérdemelte a halált.
De ugyan Roboz József mást semmit sem érdemelt-e meg, csak
a halált?! — azt a kinos halált?!
E j! — felejtsünk! Olyan kényelmes és kellemes dolog felejteni!
Felejtsük el, hogy Roboz József sok harcoknak közepette a siketnémák,
vakok, hülyék és gyengetehetségűek oktatásügyét újjáteremtette. Hogy
ezeknek területéről az orthodox, elavult pedagógiai elveket száműzte,
hogy mindegyiknek fejlődéséhez megadta az alapot, a lendületet. Hogy
egy egészen új oktatási ágnak, a hibás beszédűek oktatásügyének
megteremtője volt.
De ám felejtsük el gyarlóságait is, mert csak igy lesz szegény
nek örök pihenése nyugodt és zavartalan . . . .

—... Új könyv. =

„A betűknek elemeikre való felbontása és
a némák beszédre való tanításának művészete.“
Irta : Ju an Pablo B onét.
(Madrid, 1G20.)

Franciából fordította: ADLER SlMON.

A siketnéma-oktatás irodalmának ezt az első termékét a „Magyar
Siketnéma-Oktatás“ a múlt évben kezdte meg mellékletkép közreadni.
Azonban, hogy olyanok is olvashassák ezt az értékes munkát, akik
lapunknak nem előfizetői, a „Siketnéma-Intézeti Tanárok Országos
Egyesülete“ könyv alakban is kiadta azt és most a „Magyar SiketnémaOktatás“ szerkesztőségénél (Kecskemét, Templom-utca 95.) 2 koronáért
kapható.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

