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Szakfelügyeletünk.
Első tekintetre többeknél talán meglepetést, avagy épen visz- 

szatetszést támaszt az, hogy amidőn a tanügyi és egyéb tisztviselői 
kar anyagi érdekeiért nem ritkán elkeseredett ¡harcot folytat, mi e 
kérdéstől látszólag független, egész figyelmünket igénylő, újabb 
kérdést vetünk fel s annak megvitatására hívjuk fel kartársaink 
figyelmét.

Előre kell bocsátanunk, hogy szakfelügyeletünk nem egészen 
helyes irányának megvilágítása épen olyan szoros összefüggésben 
van anyagi érdekeinkkel, mint magával az oktatásügygyei.

Nem hiszem, hogy van ember, akiit megnyugtat az, hogy pá
lyánkon óvről-évne szaporodnak a mellőzések, kihagyások. E tekin
tetben már annyira jutottunk, hogy az ez évi előlépéseknél már 
50%-os ilyen, keserűséget szülő ténnyel állunk szemben!

Ez a megdöbbentő helyzet kell, hogy felébresszen bennünket 
és — saját érdekeinken kívül — oktatásügyünk fejlődését is meg
óvandó, kell, hogy vizsgálódásunk tárgyává tegyük e kérdést, mert 
fel sem lehet tételezni, hogy fentartó hatóságunknak az legyen a 
célja, hogy 50%-os keserűséggel telt munkaerővel dolgozzék ott, 
ahol a szeretet melegének kell kisugároznia minden ember szeméből. 
Ilyen rendszernek az állandósulása nem jelentene mást, mint .okta
tásügyünk értékének ugyanannyi százalékkal való leszállítását. 
Éhez pedig sem a magyar kultúra hivatott őre, a minisztérium, 
sem a minisztériumot fentartó erő, a nemzet, nem adná meg hozzá
járulását.

. Vizsgáljuk tehát, honnét eredtek, mik a kiinduló forrásai azok
nak a mindinkább szaporodó mellőzéseknek?
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Fel sem lehet tételezni sem a minisztérium illetékes ügyosz
tályáról, sem oktatásügyünk vezető embereiről, hogy ilyen, az okta
tás fejlődését megbénító körülményhez csak úgy vaktából, avagy 
épen rossz (Szándékkal adnák meg hozzájárulásaikat, tanácsaikat. 
El sem képzelhetjük, még szórványos eseteknél sem, hogy a mellő
zések ellenszenven alapuljanak, hogy talán azért hagyjanak ki va
lakit, mert nem olyan kellemes külsővel bir, mint a rangsorban 
utána következő, vagy következők. Minden mellőzésnek meg kell 
lenni a támpontjának, mert különben a legnagyobb fokú rosszaié 
elbírálás illetné meg vezetőségünket. És ha keressük azt a támpon
tot, amellyel indokolják, indokolhatják illetékes helyeken az egyes 
mellőzéseket: rájövünk, hogy ezek az indokok ama jelentésekben 
találhatók fel, amelyeket hivatalos működésünkről beterjesztenek 
a munkánkat felülvizsgálni kiküldött miniszteri biztosok.

íme tehát eljutattunk a szakfelügyelet kérdéséhez!
Az a tény, hogy immár 50%-os mellőzéssel állunk szemben 

s az a körülmény, hogy az ok legnagyobb részben a rólunk beter
jesztett jelentésekben keresendő, mintegy jogot ad nekünk ahoz, 
hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, .mert nem viselhetjük magun
kon azrt a vádat, hogy 50%-os mellőzéssel sújtható módon végezzük 
kötelességünket.

Midőn tehát a szakfelügyelet jelen állapotát az alábbiakban 
megvilágítani kívánom, ismételten hangsúlyozom, hogy ezt okta
tásügyünk érdiekében is teszem.

Jól tudjuk, hogy munkánkat felülvizsgálni szokott minisz
teri biztosokként kikkel találkozunk. Mind szakemberek ők, vagy 
legalább is olyanok, akik foglalkoztak gyakorlatilag siketnémák 
oktatásával. A tőlük eredő jelentések annyival inkább kell, hogy 
értékkel birjanak felettes hatóságunk előtt. Mi is kell, hogy elis
merjük, hogy felülvizsgálási kiküldetésben járó embereink véle
ménye legalább megközelítőleg szakszerű. Mégis ki merem mon
dani, hogy felsőbb hatóságunknak a miniszteri biztosi jelentésekre 
épített véleménye nem áll azon az igaz alapon, hogy arra támasz
kodva, csak egyetlen embert is nyugodt .lelkiismerettel mellőzni 
lehetne. Mellőzni egy tisztviselőt csak akkor szabad, ha hivatását 
nem teljesíti. A gyógypedagógiai oktatás terén működők között 
ilyent találni vagy egyáltalán nem lehet, vagy csak nagyon ritka 
esetben, de semmi esetre sem 50%-ban.

A mellőzések ilyen nagy százaléka tehát csak úgy következhe
tett el, hogy a jelentések alapján jutalmazni is óhajtott felsőbb ható
ságunk egyeseket azzal, hogy soronkívüli előléptetésben részesítette 
őket. Éhez, úgymond a törvény, joga van a minisztériumnak. De 
ha a büntetést nem lehet indok nélkül elképzelni, sokkal inkább 
nem képzelhető jutalmazás indokolás nélkül. Büntetni és jutalmazni 
a fizetési rangsorban való kedvezőbb, vagy kedvezőtlenebb helyzettel 
természetesen csak hivatalos működésért lehet. Minden egyéb műkö
dés kell, hogy más irányban nyerjen megfelelő elismerést vagy elité
lést. A jutalmazások indokait is hát azokban a hivatalos miniszteri
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biztosi jelentésekben kell keresnünk. Ha állítom, ¡hogy eme jelenté
sek igaz ala.pot nem szolgáltatnak a mellőzésekhez, csak természe
tes, hogy a jutalmazásokra sem tartom eme jelentéseket elegendő 
alappal bitóknak.

Miért nem nyújtanak, nem nyújthatnak biztos alapot a mai 
jelentések az egyes osztályvezetők hivatalos működését illetőleg?

Mielőtt eme szorosabb, közvetlenebb kérdésre fnegadnám a fe
leletet, ki kell jelentenem, hogy véleményem csak a siketnéma-ok- 
tatást illeti.

Mostanában, kivétel nélkül, ugyanazon öt ember szerepel az 
egyes intézetek, mondhatni az egyes emberek munkáit felülvizsgáló, 
elbíráló miniszteri biztosként. Mint már említettem, mindegyike 
gyakorlati ¡ember oktatás-águnkban, vagy legalább is annak tartja 
magát, tehát mindegyik bizonyos irányzatnak a híve. Miniszteri 
biztosi minőségükben is csak emberek ők is s így mi sem természe
tesebb, hogy a bennük kialakult s talán egyedül jónak ismert irány
zatot óhajtanák látni mindenütt, ahol ellenőrzés végett megjelennek.

így pl. egyiknek az a meggyőződése, hogy a siketnémát nem 
a nyelvalaktan tudatossá tételével lehet megtanítani beszélni, ha
nem a sok, folyékony beszéddel s így erre helyezi a fősúlyt s ahol 
ezt nem találja kellőleg kidomborítva, ott kevésbé értékesnek ítéli 
a munkát. A másik ellenben csaknem vesszőparipájaként lovagol 
azon, hogy igenis a nyelvalaktannak lehetőség szerinti, korai ön
tudatossá tételével lehet a siketnémát ügyes, korrekt beszélővé 
tenni; tehát ezt a rendszert keresi, kutatja, követeli.

A harmadiknak az a nézete, hogy az előírt tananyag-beosz
tásnak szigorú megtartása mellett lehet csak felépíteni a nyelvis
meretet s ahol az előírt anyagrész nincs mind feldolgozva, már ki 
meri mondani, hogy az anyag nincs elvégezve, tehát az illető osz
tályvezető nem dolgozott. A negyediknek meg épen az a véleménye, 
hogy, ha az elvégezett, illetve feldolgozott anyag nem is fedi az 
előírt anyagot, az nem tesz semmit, ha az alkalomadta kifejezési 
formák pótolják az elmaradtakat stb. stb.

Láthatjuk ezekből, hogy igaza lehet mindegyiknek, ameny- 
nyiben bármely irányban következetesen haladva, kellő, sőt talán 
szép eredményt is lehetne elérni; de a mai felügyeleti rendszer mel
lett, amidőn a leírt irányzatok úgy összekevertetnek, hogy az osz
tályvezetők maguk sem tudják, melyiket követik, kövessék; igen 
gyakran megesik, hogy a legszorgalmasabb munka mellett is a be
nyújtott jelentésben az áll, és pedig a biztos legjobb meggyőződése 
szerint, hogy az illető nem végezte kellő lelkiismeretességgel mun
káját.

Ha most ehez hozzávesszük a már hangoztatott körülményt, 
hogy a rólunk benyújtott jelentések szolgálnak s szolgálhatnak 
egyedüli alapul a rangsorban elfoglalt kedvezőbb vagy kedvezőtle
nebb helyzet elnyeréséhez: csak természetes, hogy mindannyian 
arra törekszünk, hogy a rólunk benyújtott jelentések kedvezők le7 
gyenek. Feláldozzuk meggyőződésünket, megtagadjuk egyépj^Mhi
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két s igyekezünk alkalmazkodni a miniszteri-biztosi kívánalomhoz. 
De minthogy egyik évben ilyen irányelvvel, a másik évben talán 
épen az ellenkező irány elvű biztossal van dolgunk, a növendék- 
anyag pedig nem olyan, mint a guba, hogy szőrrel kifelé, befelé 
fordítsuk, amikor akarjuk, így megtörténhetik, hogy a miniszteri 
biztosi tetszést nem érdemeljük ki, s ennek következtében esetleg 
mellőzésben lesz részünk. Míg ellenben aki eltalálja a miniszteri 
biztosi irányzatokat: rangsorbeli jutalmazásra tesz szert ezáltal.

Ennek tulajdonítható azután, hogy pályánkon a szerencse 
csalfa játéka egyeseknél haladást hoz, másaknál pedig ellenszenvet, 
keserűséget eredményez hivatása iránt.

Azt hiszem, fölösleges erősebben hangsúlyozni, hogy szakfel
ügyeletünk eme rendszere több oldalról veszedelmes. Kárára van az 
ügynek, mert keserűséggel telt kedélyű munkásaktól szeretettel, 
gyönyörrel végzett munkát várni nem lehet. Maga a tanítási rend
szer ki nem fejlődhet. Az egyéniségek ki nem alakulhatnak. Kap- 
kodókká, sőt — kimondani is alig merem — képmutatókká válnak 
az emberek s igyekeznek egyes fogásokkal bekötni a miniszteri biz
tosok szemeit csak azért, hogy róluk kedvező jelentés adassák.

ügy vélem, hogy ennyi indok bőségesen elegendő annak iga
zolására, hogy valóban elérkezett az ideje annak, hogy szakfel
ügyeletünk reformálásáról eszmecserét folytassunk, mert a mostani 
állapot sem személyi, sem oktatásügyi szempontból nem megfelelő.

Hogy mi volna a helyes megoldási mód, arról ezúttal nem 
szólok, de jelzem, hogy ez irányban is meg van a’ kialakult vélemé
nyem, amelyet alkalmilag nyilvánosságra fogok hozni.

Medgyesi János.

Javaslat a siketnémák iskolái tanitástervének 
módosítására.*)

(Folytatás.)

3. Módszeres utasítások.
A) A  kiejtési gyakorlatokra vonatkozólag.

a) „A tulajdonképeni kiejtési oktatást az I. osztályban meg
előzik: a bizalomkeltós, figyelem-, rend- és fegyelemre szoktatás. 
E szoktatás kezdetben egészen játék, hovatovább azonban az el
érendő cél érdekében csak külsőleg játék, a tanár tudatában pedig 
komoly előkészület a kiejtés-oktatáshoz.“

,,Igy a szabadjára eresztett játék alkalmával az egyik gyer
meknek felkiáltó, vagy társát szólító hangja, nevetése, vagy sírása 
intő jel a tanárnak arra, hogy néma növendékeinek tagolatlan hang

*) E javaslatot — amit szerzője a minisztériumba is beküldött — mi, 
hogy a felvetett eszmék tisztázására és megvitatására módot adjunk, részle- 
tenkint közzétessziik és kérjük a minél több oldalról való hozzászólást. A szerk.
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ját megfigyelje s jegyzésbe vegye, fiogy később valamely hang kép
zésénél az kiinduló pontul szolgálhasson. A képek, rajzolatok szem
lélése és a cselekvések utánoztatása mulattató volta mellett figye
lemre is szoktat s utánzásra, esetleg hangos felkiáltásra készteti a 
tanulót.“

,,A tornászati mozgások: taps, karlökés, karemelós, karlendí
tés stb. játékszerű jellegük mellett is figyelemmel tevőleges mun
kával, a ritmusérzék fejlesztésével járván, a kiejtés (fonétika) út
ját egyengetik.“

.„A fúvógyakorlatok (égő gyertya, papirszeletek, papirmalom, 
bodzabél-golyóoskák, disznóhólyag stb.) és a lélegzési gyakorlatok 
különböző módjai észrevétlenül, de fokozatosan vezetnek a tulaj- 
donképeni fonétikai oktatáshoz.“

b) „Lélegzési gyakorlatok a hangképzés idején abból a köz
vetlen célból folytatandók, hogy a levegőnek a szóban levő kiejtés
hez szükséges be- és kilélegzése úgy mennyiségileg, mint időtarta- 
milag célszerűen történhessék.“

c) A beszédhangok kifejlesztésénél ajánlatos a következő sor
rend szerint haladni: b, a, o, u, d, ó, ú, á, v, 1, e, m, i, ;n, é, j, r, í, 
g, ö, ő, zs, ny, gy, z, p, f, t, k, ü, ű, s, ty, sz, h, cs, c.

d) Az egyes hangok ne egymagukban, hanem alkalmas társa
ságban tanítandók meg. Az első hangosoportok a beszélni tanuló 
halló kisded gügyögésének mintájára állítandók össze. Pl.: bababa- 
baba, bobobo, bububu, dadada, abubu, adá, dodó, dádá, lolo, vává 
stb. Csak 8—10 hang ilymódon való kifejlesztése után alkossunk 
belőlük értelmes szókat. Ezeket a kiejtési könnyebbség szerint vá
logassuk össze.

e) „Az egyes hangoknak természetes, tiszta és amennyire le
het, csengő kiejtése szigorúan szem előtt tartandó. Ezért az erőltetett 
szájállás, elfintorított arc, összeráncolt homlok, a nyelvnek a fog
soron kívüli helyzete, vagy bármely ú. n. együttmozgás, továbbá az 
aránytalan magas, vagy mély hang, mellékzörejek, orrhangok, 
renyhehangok stb. ne engedtessenek meg, szüntettessenek meg.“

f) A kiejtési gyakorlatoknál számolni kell a tanuló figyelmé
nek állhatatlanságával, munkabírásával. A kiejtés tisztaságának ér
dekében nagyon fontos követelmény, hogy a gyakorlás tartama alatt 
mind a tanuló, mid a tanár nyugodt lelki állapotban legyen. A ta
nuló testi és lelki fejletlenségével mao-varázható gyámoltalanságá
nak, ügyetlenségének megértése, türelem és hozzájuk való részvét
tel teljes leereszkedés ajánlható különösen a kiejtési gyakorlatok 
vezetőjének a figyelmébe. Inkább többször szólítassék elő a tanuló, 
de mindig rövid időre. Erőszakolni semmit sem szabad!

g) Segítő eszközök (tükör, nyelvcsont, Gutzmann-féle fejlesz
tők) lehetőleg ne alkalmaztassanak máskor, csak akkor, ha nélkülök 
a közvetlen cél nem volna elérhető.

h) „A hangok a szókban egymáshoz viszonyítva nem egészen 
ugyanazon körülmények szerint képeztetnek és hangzanak, mintha 
csak magukban ejtetnek ki, azért minden hangnak a szóban történő
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képződését az előtte és utána levő hangnak helyzete szerint kell 
újra meg újra megítélni és végrehajtani. (Pl. más és más helyütt 
és módon képződik az „n“ e szavakban: Antal, tudunk, ötnek, szín
ház, ajánlom, négy.)“

i) „Az alkalmazkodásnak a mássalhangzók közeledésében, ha
sonulásában és összeolvadásában való érvényesülését, a jó hangzás 
és értelem kedvéért kiváló figyelemre kell méltatni.“

.) „Közeledés: Az egy és ugyanazon szervvel képzett zöngés 
és zönge nélküli (lágy és kemény) mássalhangzók oly hatással van
nak egymásra, hogy a második hang az elsőt többé-kevésbé megke
ményíti, vagy meglágyítja. Pl.: kalapba =  kalabba; dobpergés =  
doppergés; hat dió =  had dió; adtam =  attam; tízszer =  tísszer; 
öregkor =  örekkor. Szomszédos iszervéknél: szívtelen =  szíftélén; 
babtól =  baptól; fűzfa =  fűszfa; egykor =  etykor; keztyű =  
kesztyű; börtönben =  börtömben; szénpor =  szénipor. Távolabbi 
szerveknél: megtör =  mektör; lökdös =  lögdös;.vasból =  vazsból; 
vásárfia =  vásárvia stb.“

,) „Hasonulás: abban, bottal, hozz, esszük stb.“
!) „Összeolvadás (látszólagos összeolvadás): egyszer =  eccer; 

látszik =  láccik; taníts =  taniccs; önts =  öncs; felejtsd el =  fe- 
lejzsd el; (teljes összeolvadás): vess, köss, láss, fess.“

j) „A mássalhangzó torlódásoknál a széphangzás kedvéért 
egyik-másik hang nem ejtetik ki, pl.: azt mondta =  asz monta; 
fogd meg =  fog meg; ülj le =  üj le stb.“

k) „A hasonulás nemcsak egy szó keretében érvényesül, de 
sőt áthat az egyik szóról a másikra is. A szókat tehát nem oly szak- 
gatottan, egymástól elválasztottan kell kiejteni, amint azok írva lát
szanak. Különösen, ha a szóvégző hang a szókezdőyel azonos, egy 
szó gyanánt ejtendő ki mind a két, esetleg több szó is. Énnemtudok- 
Károlly allépésttartani. “

l) „A hosszú és rövid magánhangzóknak és mássalhangzók
nak a magyar beszédben nemcsak a jó hangzás, de az értelem miatt 
is nagy a fontossága, azért ezekre már kezdettől fogva különös figye
lem fordítandó.“

m) „A hangzóvonzat törvénye, mely szerint hátulképzett ma- 
gánhangzós szó ily hangú ragot, elülképzett magánhangzós szó ily 
hangú ragot (képzőt) vesz fel, gyakorlatilag már az első alkalomtól 
kezdve tanítandó. Az elméleti útbaigazítás — ha ugyan még szük
ség volna rá -— az utolsó évfolyamok anyaga.“

n) „A hangsúly, noha a siketnémák tanításánál ellentmondó
nak látszik, mindazáltal nem lehetetlen, sőt szükségképen magától 
folyó következmény, ha: a gyermeket sohasem kényszerítjük termé
szetellenes hangra, ha az ilyet már az első alkalommal megakadá
lyozzuk azzal, hogy a mellet, gégefőt, szájat, nyelvet természetes, 
nyugodt állapotba helyezzük s a levegőt egyelőre csak életszükség
leti szempontból (lélegzésre) használtatjuk fel a gyermekkel. Ha a 
természetellenes állapotból mindannyiszor következetesen a termé
szetes helyzetbe állítjuk vissza a gyermek beszédszerveit, hangja is
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természetesebb, folyékonyabb lesz és maga-magától fog érvényesülni 
nála is — habár mérsékeltebb módon — az' a hangfiziológiai jelen
ség, hogy a szó elejét, amikor ugyanis több levegő áll rendelkezé
sére, az erősségi ,hangsúlynak egy bizonyos fokú kellemesebb hang
zásával ejti majd ki.“

o) „Az egy logikai fogalmat tevő beszédrészek, a fonétikailag 
együvé tartozó mondatrészek egy lélegzetvételre, tehát az erősségi 
hangsúly érvényesítésével, mint egy szó ejtendők ki. így  többek kö
zött a jelzett szó a jelzővel, a névutó az előtte levő névvel, az ige 
az igehatározóval stb.“

p) „A kérdő és felelő mondatban a kérdező és kérdezett szó 
hangsúlyozása s ezzel kapcsolatosan a szórend, hangsúly-vándorlás 
felismerése és alkalmazása a jó hangzás és értelem tekintetéből 
fontos.“

r) „A magassági hangsúly a hangszínezésnek az a finomabb 
árnyalata, mely a kedély világából eredve, csak a fülön át jöhet tu
datunkba: a teljesen siketnél hiába való kisérlet lenne.“

s) „Az írásjelek követelte szünetek megtartása s a nagyobb- 
fokú vokális hallással biró növendékekkel a kérdő és felkiáltó jelnél 
érvényesülő magassági hangsúly gyakorlása.“

„Az írásjelekkel nem jelzett, de az eszmemenet követelte szü
neteknek megtartása kívánatos abból a célból, hogy az új beléleg
zést — ha már szükség van reá — ily megengedhető helyen vegye 
az ezzel máskülönben nem igen gondoló siketnéma tanuló. Pl.: Azt 
mondta, hogy — nem látta.“

B) A szájról olvasásra vonatkozólag.

„A szájról való olvasás a beszéd látható képének felfogásából 
áll; anyagát azoknak a nehézségeknek leküzdése teszi, melyek a 
szájról való gyors és hibátlan olvasást akadályozzák. Ily akadályok:

a) „Ha a tanítás közben akár a tanár, akár a tanulók jeleket 
használnak.“

b) „Ha a növendék aránylag kevés szót, fogalmat ismer.“
c) „Ha a magyar nyelv nehéz, de szükséges beszédbeli alak

jait tartózkodunk a gyermek előtt feltárni.“
d) Ha beszédközben a tanár szájállása nem természetes, ha; 

nem erőltetett, eltorzított.
e) Ha az egyes hangok látási képét minduntalan kézmozdula

tokkal (ó-nál kör mutatása, n-nél az orr érintése) szemléltetjük, mi
által megakadályozzuk növendékeinket abban, hogy megtanulja
nak a környezet alapján — az egyező látási kép dacára — a kívánt 
hangra következtetni.

(Folyt, köv.)
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A gyógypedagógiai intézetek 1912. évi márczius 
hó 15.-én lezárt rangsora.
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1
VIII. fizetési osztály. 
Berkes János 1900 V 5 4400 Budapest

2 Borbély Sándor 1900 V 5 55 — Vácz
3 Herodek Károly 1905 XI 22 4000 — Budapest
4 Éliás Jakab 1906 X 22 1040 Arad
5 Klis Lajos 1906 X 22 55 — Budapest
6 Kiinda Kálmán 1907 VIII 15 3600 1040 Kaposvár
7 Németh László 1908 VIII 24 910 Kecskemét
8 Együd Lajos 1909 III 27 55 780 Vácz
9 Ákos István 1911 I 12 55 1300 Budapest

10 Gácsér József 1911 1 12 55 1040 Debreczen
11 Nagy Péter 1911 I 12 55 — Kolozsvár
12 Klúg Péter 1911 T 12 55 — Szeged
13 Zádor Endre 1911 11 12 1170 Temesvár
14 Stanczel János 1912 11 16 1170 Temesvár
15 Bihari Károly dr. 1912 II 16 55 1300 Budapest
16 Lovács József 1912 II 16 V 1170 Szeged
17 Paull István 1912 11 16 1170 Kolozsvár
18 Szotfrid József 1912 11 16 780 Vácz
19 Váradi Zsigmond 1912 II 16 — Körmöczb.
20 Mlinkó István 1912 11 16 — Eger
21 Válek János 1912 II 16 780 Vácz
22 Török Sándor 1912 II 16 — Szombathely
23 Séra Lajos 1912 II 16 55 1300 Budapest
24 Csapó György 1912 II 16 » — Borosjenő
25 Éltes Mátyás 1912 II 16 55 1300 Budapest
26 Völker József 1912 II 16 55 1040 Sopron
27 Schannen Péter 1912 II 16 1170 Kolozsvár
28 Markovits Árpád 1912 II 16 55 — Jolsva

1

IX. fizetési osztály.
a) csoport.

Nécsey János 1897 V 9 3200 800 Kaposvár
2 Bartók Lajos 1897 VII 25 600 Vácz
3 Tar József 1905 XI 2 2 2900 900 Kolozsvár
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4 Hertilla Szilárd 1906 X 22 2900 800 Arad
5 Káplán Gyula 1906 X 22 11 1000 Budapest
6 Török Gyula . 1907 VII 15 11 1000 11

7 Hobler Rezső 1907 VII 15 11 800 Sopron
8 Kirschenheuter Fér. 1907 VII 15 11 1000 Budapest
9 Skultéty Lajos 1908 Vili 24 2600 1000 11

10 Pischinger Nándor 1909 III 27 11 1000 11

11 Horváth Attila III 27 11 1000 11

12 Schnellbach Ferenc VIII 28 11 800 Kaposvár
13 Kábán József VIII 28 il 900 Kolozsvár
14 Deschenszky Ferenc 11 VIII 28 11 900 Pozsony
15 Kegler Ferenc 11 VIII 28 11 1000 Budapest
16 Szabados Ödön VIII 28 il 900 Szeged
17 Ehling Jakab ii VIII 28 11 800 Arad
18 Horváth Pál i i Vili 28 ii 800 Kaposvár
19 Kelemen Ignácz 1911 I 12 ii 1000 Budapest
20 Palatínus Károly 11 I 12 ii 800 Kaposvár
21 Szabady Géza I 12 11 1000 Budapest
22 Kondra Mihály ii I 12 11. 600 Vácz
23 Medgyesi János ii I 12 11 1000 Budapest
24 Kleitsch János 1912 II 16 1000 11

25 Scholtz Lajos 11 II 16 11 700 Ungvár
26 Vatter Ferenc II 16 11 600 Vácz
27 Hövényes Antal il II 16 11 900 Pozsony
28 Istenes Károly 11 II 16 11 1000 Budapest
29 Rédiger Károly 11 II 16 11 800 Arad
30 Gönczi Gyula 11 11 16 11 700 Kecskemét
31 Sándor Lajos 11 II 16 11 1000 Budapest
32 Govrik Béla II 16 11 800 Debreczen
33 Veress Lajos II 16 11 800 11

34 Greiner László II 16 tJ 800 11

35 Kolumbán Károly „ 11 16 900 Kolozsvár
36 Hrivnák László II 16 ,, 900 Temesvár
37 Erdélyi József 11 II 16 11 700 Fger
38 Plichta Béla 11 11 16 11 900 Szeged
39 Piroska Károly 11 II 16 11 500 Jolsva
40 Schreiner Miklós II 16 11 900 Temesvár
41 Vissy János

b )  c s o p o r t .

11 II 16 11 600 Vácz

1 Dr. Vértes 0 .  József 1911 II 8 2600

ooo

Budapest
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X. fizetési osztály.
a )  c s o p o r t .

Halenkovics Fanny 1904 X 6 2200 900 Budapest
2 Wolkóber János 1907 VII 15 540 Vácz
3 Záborszky Árpád 55 55 15 55 55

4 Nemere Gyula yy >5 15 630 Kecskemét
5 Lázár Pál 1908 Vili 24 2000 900 Budapest
6 Török Sándor 24 810 Temesvár
7 Adamcsik István 24 360 Körmöczb.
8 Iván József 55 55 24 55 900 Budapest
9 Puha László 55 yy 24 55 55 „

10 Szobolovszky István 1909 in 27 55 360 Körmöczb.
11 Ábrahám János 55 55 27 55 810 Szeged
12 Müller Lajos 55 VIII 28 yy 55 Kolozsvár
13 Tasch Péter 55 55 28 55 360 Borosjenő
14 Karnay Árpád » 55 28 55 900 Budapest
15 Derbész Bertalan 28
16 Schreiner Ferenc 28 55

17 Zemkó Péter 55 28 55 55

18 Fürj Pál 55 55 31 55 55 yy

19 Pirovits Jenő 55 31 810 Pozsony
20 Tóth Zoltán 55 55 31 55 900 Budapest
21 Szentgyörgyi Gusztáv » 55 31 51 540 Vácz
22 Láng István 55 55 31 55 810 Szeged
23 Emmer István 1910 16 720 Debreczen
24 Eötvös László 1911 I 12 630 Eger
25 Schulmann Adolf V 1 12 55 55 Ungvár
26 Winkler Sándor 55 I 12 55 810 Pozsony
27 Dávid Mihály » VIII 1 55 55 Kolozsvár
28 Hribik L. Aladár 1 360 Körmöczb.
29 Fodor István 1 630 Kecskemét
30 Vas János 55 yy 2 720 Sopron
31 Fáklya Károly 55 55 2 55 630 Ungvár
32 Tiffert György 55 55 2 55 900 Budapest
33 Csák Sándor 1912 II 16 720 Sopron
34 Krupa Pál 55 55 16 y 900 Budapest
35 Balázs Géza 16 720 Arad
36 Varsányi Ferencz 55 55 16 55 630 Eger
37 Györgyffy Ákos 55 55 16 55 540 Vácz
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38 I-'rey József 1912 ii 16 2000 900 Budapest
39 Michels Fülöp 11 » 16 11 11 11

40 Schnitzl Gusztáv n » 16 „ 810 Szeged
41 Mayer András n ti 16 11 540 Vácz
42 Rieger György n » 16 11 450 Jolsva
43 Faragó Géza . 11 ti 16 11 900 Budapest
44 Nemesdfalvi József 11 ii 16 11 810 Pozsony
45 Schaeffer Mátyás n ti 16 11 540 Vácz
46 Tóth Árpád ii ti 16 11 720 Debreczen
47 Miskey Károly ii ii 16 11 11 Kaposvár
48 Juhász Zoltán 16 11 450 Jolsva
49 Pető Ferenc ii ii 16 11 900 Budapest

b) csoport.

1 Báthory Károly 1909 X 23 2000 — • Vácz
2 Vitár Rezső 11 XI 11 11 — Budapest

X I .  f i z e t é s i  o s z t á l y .

a) csoport.

1 Fodor Jánosné 1879 XI 29 2200 800 Budapest
2 Kossovits József 1889 IX 19 11 11

3 Weiser Adél XI 12 480 Vácz
4 Horváthné Szabadi Laura 1892 VII 26 2000 800 Budapest
5 Pápay Mária 1897 V 2 1800 11 11

6 Hinnerné Griffaton Lujza 1899 VI 10 2000 720 Temesvár
7 Begidsánné Zattler Ida 1902 VIII 9 1600 11 Kolozsvár
8 Derbészné ICreupl Sarolta 1906 VII 14 11 8 0 0 Budapest
9 Simon József*) 1909 VIII 24 1400 11 11

10 Sturm József 11 11 24 11 560 Eger
11 Fiedler Lajos n 24 11 800 Budapest
12 Lett József 24 480 Vácz
13 Szabó Károly 11 11 24 11 800 Budapest
14 Vayan Ferenc i i 11 24 11 720 Temesvár
15 Tamás István n n 24 11 560 Ungvár
16 Varga Béla ii 11 24 11 400 Jolsva
17 Deschenszky Nándor n 11 24 11 320 Borosjenő
18 Sándor Szilveszter » 11 24 11 560 Ungvár
19 Joó Sándor ii 11 24 11 720 Szombathely
20 Kozma Sándor ii 11 24 11 560 Kecskemét
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21 Sz. Szabó László 1910 VIII 16 1400 640 Debreczen
22 Hochrein Lajos yy yy 16 yy 800 Budapest
23 Berinza István 16 yy yy yy

24 Góts Ottó 16 y y 560 Kecskemét
25 Takáts Gyula yy yy 16 yy 640 Sopron
26 Kun Ernő yy 16 yy yy yy

27 Gábor Lajos yy 16 yy 720 Szeged
28 Dankó István 16 yy 560 Un gvár
29 Varga Róbert*) 1911 yy 2 yy 640 Arad
30 Szabó Géza 2 yy 560 Eger
31 Kováts Zoltán 2 yy 320 Körmöczb.
32 Jávor Gyula yy 2 yy 640 Debreczen
33 Vollmann János 16 yy 800 Budapest
34 Zsutty Béla yy 16 yy 720 T emesvár
35 Zengő Péter 16 yy yy

Pozsony
36 Szirt János 16 yy yy Kolozsvár
37 Vas István 16 yy 480 Vácz
38 Milassin Gyula yy 16 yy 720 .Szeged
39 Katona Géza 16 yy 800 Budapest
40 Molnár Antal 16 yy 640 Debreczen
41 Ürmösi Jenő 16 yy 720 Kolozsvár
42 Jónás A. Jenő 16 yy 560 Kecskemét
43 Klampfer Ferencz yy 16 yy 720 Temesvár
44 Fehérvári Sándor 16 yy 560 Kecskemét
45 Maár János 16 yy 640 Sopron
46 Szász József 16 yy 320 Körmöczb.
47 Mayer Dezső 16 yy 720 Szeged
48 Kunsch Ferencz 16 yy 320 Körmöczb.
49 Szép József

b ) c s o p o r t .

yy yy 16 yy 480 Vácz

1 Blankenstein Gyula 1895 XII 12 2000 800 Budapest
2 Jelinek János 1904 ín 16 1600 ' yy yy

3 Teiger József yy 16 yy 720 Szeged
4 Anlauf Ferencz 1909 IX 22 1400 800 Budapest

*) Az 1893. évi IV. t.-cz. 10. §-a alapján 200 K személyi pótléka van.
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A cselekvő-szemléleti módszer.
Nálunk a cselekvő-szemléleti módszer eddigelé jóformán csak a 

kézügyesség oktatásában érvényesül, mely már régi eleme, tartozéka 
a magyar siketnéma-oktatásnak. Mi előbb ismertük fel a kézügyes
ség nevelő értékét, mint más iskolák, ahol csak a közelmúltban éb
redtek ennek tudatára. Ebből az következnék, hogy a mi mód
szerünknek fejlettebbnek, tökéletesebbnek kellene lennie. Sajnos, 
azonban nem így áll a dolog. Ámbár tagadhatlan, hogy a haladás 
élővize sohase íragygyan elő kristálytiszta forrás gyanánt, hanem 
zavarosan és hosszú idő kell ahhoz, hogy teljesen lehiggadjon. Az 
időre a legkevésbbé sem panaszkodhatunk. Elég időnk volt erre, 
hogy a zavaros anyagokat a kézügyességi oktatásból kiküszöböljük. 
Kézügyességünk még most sem szolgálja azt a célt, melyet oktatá
sunk érdeke követel. Oly irányba került, mely irány fittyet hány 
az általános értékeknek, mert minden siketnémából valóságos iparost, 
művészt akar nevelni. Ez magában nem volna nagy baj, ha a siket
néma képességeihez, típusához, pályaválasztásához alkalmazkodnék. 
Ezt azonban nem teszi, hanem minden gyermeket teljesen egyöntetű 
keretek közé szorít. A jelenlegi műhely oktatás révén a kézügyesség 
bizonyos speciális, tehát egyoldalú irányt kap, mely káros hatással 
van a növendéknek más pályán való boldogulására. I tt  csak azok a 
képességek, típusok tudnak érvényesülni és kifejlődni, melyek a 
műhelyben végzett munkának hódolnak; a többiek béklyóba vannak 
verve. Épp ezért tévednek azok, akik azt hiszik, hogy pl. az a fa-, 
bádog-, agyag-, papir- vagy bőr-munka, melyet a siketnéma 6—7 
éven át tanul, alapja, gyökere minden oly életpályának, mely a 
siketnémának kedvez.

A speciális vonatkozású tényezőknek a mostani viszonyok kö
zött még nem adhatunk helyet az intézetben.

Ez csak akkor jöhet szóba, ha minden intézet iparos-tanonc- 
otthonnal rendelkezik, ahol' a siketnéma az elsajátított kézügyes
séget tovább műveli, fejlesztheti. Azért a kézügyességnek a mostani 
szűkkörü specializálódása nemcsak meddő, hanem egyúttal káros 
művelet is. Mert ha a siketnéma 6—7 éven át tanulja a famunkát, 
melynek speciális vonása pl. az asztalossággal függ össze, akkor 
ily jellegű lesz az a készség, melyet az idevágó műhelygyakorlat 
nyújtott neki. Ne feledjük el, hogy minden munka, minden ipar-ág 
más-más kézügyességet, izom- és idegpályát, valamint gyakorlati 
érzéket követel. Ebből következik, hogy az az izomérzés, erőkifej
tés, pályakialakulás, mely pl. a gyalu helyes használatából ered: a 
szabóságnál, cipészségnél, stb. értéktelen. Sőt többet mondok. Ugyan
azzal a reszelővei máskép kell bánnom a fánál, mint a kőnél meg 
a vasnál. Ha a reszelőt mind a három helyen használni akarom, ak
kor a műveletek végrehajtásához szükséges izomérzést, erőt, izom- 
tevékenységet külön-külön kell kifejlesztenem. Tehát minden mun
kánknak meg van a maga célja. Lám a modern iskola nem hasz
nálja a palavesszőt, mert belátta, hogy az gátolja a tollal való irás
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helyes érvényesülését. A gyermekek vastagon Írtak, mert a pala
vesszővel való írással kifejlesztett izomérzés, idegpálya kihatással 
volt a tollal való írásra is. Nyilvánvaló, hogy az ingerület azokon az 
idegpályákon szeret haladni, amelyeken a legcsekélyebb ellentállásra 
talál. Eszerint inkább a csiszolt pályán halad, mint a csiszolatlan, 
töretlen pályán. Mi következik ebből? Az, hogy ha a siketnéma nem 
az asztalosságot, bádogosságot, stb. amit az intézetben 6—7 éven át 
tanult, választja, hanem mást, akkor az intézetben szerzett gyakor
lat, kézügyesség káros hatással lesz a választott iparághoz megkiván- 
tató gyakorlatra; amennyiben az új ingerület minduntalan a régi, 
csiszolt pályákra téved. A siketnémának fokozott erejébe, idejébe 
kerül, hogy a kicsiszolt pályákat az új pályákkal ellensúlyozhassa 
s így magához kösse az ingerületet. Ott kevés, itt pedig sok a 
homogén gátlás, az együttmozgás. Természetes, hogy ilyen a szel
lemi munka is. Az asztalosság más képzetkapcsolásra, Ítéletre, kö
vetkeztetésre stb. támaszkodik, mint a cipészség meg a szabóság.

Összegezve az előadottakat, látjuk, hogy az az irány, mely ezidő 
szerint a kézügyességnél szerepel, nem fedi azokat az igazságokat, 
melyeket a modern siketnéma-oktatás hirdet. A mostani körülmé
nyek még nem engedik, hogy hívei legyünk a szűkkörü, speciális 
műhelygyakorlatoknak. Épp ezért inkább a célravezetőbb, általános 
irányt — mely a cselekvő-szemléleti módszerben fejeződik ki — kell 
követnünk. Ez a módszer nem csak a szorosan értelmezett kézügyes
ségre, hanem minden oly ténykedésre támaszkodik, mely az általá
nos életboldogulást célozza.

Eőelve, hogy a gondolat összhangban legyen a cselekvéssel. 
Mert azért gondolkozunk, hogy cselekedjünk. Minden gondolatunk 
csak akkor ér valamit, ha cselekvést szül. Ezt akkor érjük el, ha a 
siketnémát önkifejtő, öntevékenykedő, aktív munkára serkentjük. 
Jelenleg egyoldalú a művelet, mert csak azok az ismeretek, fogal
mak társulnak a gyermek izommunka-ritmusával, melyek a slöjd- 
gyakorlatokkal vannak összefüggésben; inig ellenben az osztályban 
nyújtott ismeretek pusztán csak az agynak szólnak és így nem is 
állhatnak összhangban a cselekvés ritmusával. Pedig elsőbben a 
siketnéma-oktatás tarthat számot arra, hogy cselekvő-szemléleti ala
pokon nyugodjék. Ez a módszer folyton foglalkoztatja a gyermeket; 
mindig frisebb és frisebb elemeket, részleteket vet felszínre; tehát 
nem untat, nem fáraszt: igen változatos, mi különösen a hangbeszéd 
szempontjából nagy értékű. Megóvja a siketnémát az üres szótudás
tól, megmutatja a reális világ értékét, hasznosíthatóságát. Ebből 
a módszerből alakúi a párbeszédes, a társalgó beszéd, mely ellensége 
minden természetellenességnek, mesterkéltségnek és egyoldalúság- 
nak. Háttérbe szorítja a mostani ltérdve-hifejtő, általánosító mód
szert, mely mellőzi a siketnéma szükségérzetét, érzelmét, és való
ságos automatát nevel belőle. Ezt a módszert az első osztálytól 
kezdve kell érvényre juttatnunk. Hogyan? ügy, hogy oly elemeket, 
tényezőket viszünk bele a tanításba, melyek a siketnéma ismeret
körével, érdeklődésével, testi és szellemi szükségleteivel kapcsolato
sok. Ilyen elemek, tényezők kezdetben, sőt még a második osztály-
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bán is: a gyermek játékai. Ezekben az osztályokban ott legyen min
den oly játékszer, mely a siketnéma érdeklődését, cselekvését foly
tonos lengésben tartja. A második osztálytól kezdve a játék és a 
subjektiv elem, hovatovább a reális-cselekvés, a valódi munka, az 
objektivitás hatalmába kerül. Ha tehát a kereskedőkről, iparosokról, 
vasútról, utazásról, postáról étkezésről stb. tanítunk, úgy taní
tunk, amint azt a való élet követeli. A gyermekek ilyenkor valóságos 
iparosok, kereskedők, utasok stb. legyenek. Ugyanigy kell tennünk 
a többi tanítási tárgygyal is. Természetes, hogy az osztály berende
zése, a környezet, a viszonyok, körülmények szerint változik. A tu
lajdonképpeni kézügyességet: a rajzzal, a számtannal, a méréstan
nal, a fogalmazással stb. hozzuk kapcsolatba. (Hogyan? A szerk.)*) 
A növénytant nem bent, hanem kint, a természet ölén tanítsuk. Fő
dolog, hogy a gyermek cselekedjék; mi csak irányítjuk őt. Ha ezen 
az úton haladunk, fokozottabb eredményt érünk el, mint a mostani 
kérdve-kifejtő módszer mellett. Szobolovszky István.

A kézügyesség, rajz és női kézimunka.**)
A hazai siketnéma-intézetekben mintegy 15 év óta folyik a 

kézügyességi oktatás. Azelőtt az ipari foglalkozásban nyert kifeje
zést az intézetekbeli gyakorlati irány.

A kézügyesiségi oktatásnak e 15 éves múltja alatt számos vé
lemény irányította már a siketnéma-intézetekbeli kézügyességi ok
tatás menetét. Ugyannyira, hogy majdnem minden évben történt 
rajta valami módosítás; anélkül azonban, hogy ez oktatási ágat a 
többi oktatási ágak között elhelyezkedettnek láthatnék. És e foly
tonos változás sok nyugtalanságot okozott a velük foglalkozók ke- 
délyi világában, anélkül, hogy az ügynek javára szolgált volna.

A helyes kézügyességi oktatás kialakulásának egyik aka
dálya bizonnyal az, hogy a szervezők, tanácsadók, reformálok ez 
ügyben csak fél részben voltak szakértők. Vagy csak a siketnémák 
tanításához, vagy csak a kézügyességhez értettek, de a kettőhöz 
egyformán nem. És sokszor a siketnéma oktatáson kívül állók akar
tak irányítólag beleszólni a siketnémák kézügyességi oktatásába. 
Növelte a helyes megoldás nehézségét az is, hogy kiadatott az a 
— máskülönben figyelemre méltó — jelszó, hogy a kézügyességi 
oktatás hozassák viszonyba a rajzzal.

Hosszabb idő óta szemléljük tehát a kézügyességi oktatásnak 
kialakulni akarását. De csak a folytonos változást láthatjuk. Majd
nem annyi az irányzat, ahány a siketnémák iskolája. Egyikben

*) Bizalommal tekinthetünk a közgyűlésünkkel kapcsolatos kézügyes
ségi tanácskozás elő. Ott a hivatottaknak alkalmuk lesz a különböző irá
nyoknak jó, vagy kevésbbé jó voltát megvitatni és a legcélszerűbb módnak 
útját egyengetni, kijelölni. A szerk.

**) Ide vonatkozó cikkek lapunk következő számaiban találhatók : I. évf. 
5. sz. I. II. 6. IV. 5. 6. 7.8.10. V. 1. VI. 6. VIII. 10. X  3. 4. 5. XI. 6. 7. XII. 4. XIII. .6 
10.11. V. ö. még Eötvös L .: „Kézügyesitő bádog munka“ (Eger, 1911.) A szerk.
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jobb, legalább is tetszetősebb az irány, mint á másikban. S ha az 
egyikben lehet jobb az eredmény, miért. ne legyen a másikban is 
jobb, masabb.

Ezek a tapasztalatok annak a meggyőződésnek és vélemény
nek kifejezésére ösztönöznek, hogy az intézeteinkbe!! kézügyességi 
oktatást elsősorban és főként csak a mi belső ¡szakembereink kellő 
figyelembe vételével lehet kielégítőleg megoldani, — a külső beavat
kozásnak szerényebb alkalmazásával. Egyéb szakbeli ügyeink is 
belülről fejlődtek annyira, amennyire vágyunk. A kivitelt úgy gon
dolom, hogy meg kellene a lehetőséget adni arra, hogy a kézügyes
ség tanításához értő, vágj? aziránt hajlammal és kedvvel birók és 
a rajz tanítására hivatottak minden intézetből egybegyűljenek ta 
nácskozásra s az általános elvek keretén belül megismertessék egy
mást az ő tanítási felfogásukkal és kiviteli módjukkal. Vizsgálják 
és állapítsák meg a kézügyességi oktatásnak és a női kézimunkának 
a rajzhoz és egymáshoz való viszonyát s egységes alapon, részletek 
szerint is állapítsák meg a legjobb eredményhez vezető eljárási 
módot.

Á siketnéma-intézeti tanároknak közgyűlései igen alkalmas 
időpontul és helyül kínálkoznak e célra.

Borbély Sándor.

A mi slöjdünkről.
—• Felolvastatott a S. T. 0 . E. választmányának 1912. márc. 31.-1 gyűlésén. (15. p.) —

Számolva azokkal a tendenciákkal, amelyek a mi körünkön 
kívül állók részéről megnyilatkoztak és megnyilatkoznak, számolva 
azzal, hogy e nevelő-oktatási eszköz végleges és egyöntetű meg
állapításának szükségessége már elodázhatlan és számolva végül az 
intézeteinkben már eddig is jelentős slöji-eredményekkel, szólok és 
szólhatok csupán e tárgyról, e tárgyhoz.

A mi köreinken kívül állók tendenciáját lássuk legelőbb.
Minden szándékot — tiszta és mellékíz nélküli szándékot — 

a legegyszerűbb, legrusztikusabb megnyilatkozásában is igen sok 
értékűnek tudok minősíteni, mint ahogy mindenki annak minősíti. 
De a mi slöjd-oktatásunk megreformálásánál eddig megnyilatkozott 
szándékot nem tudom mellékíz nélkülinek minősíteni akkor, amikor 
azt látom, hogy a szándék az oktrojálás határán áll és mindig is ott 
állott. E szándékok megnyilatkozása önkéntelenül egy ,,miért“-et 
állítanak elém és az efelett való tépelődésem arra az erős megérzés
hez vezet, hogy e szándékoknak valamelyes mellékíze van. Ha pedig 
mellékíze van, nem szívesen veszem be még orvosságképpen sem.

Van még az éremnek más oldala is. Ez pedig az, hogy azok, 
akik a slöjd eddig ismert és szorgalmasan kultivált fajtái és módjai 
közé új „művészeti“ motívumokat és más technikákat „ajánlanak“, 
így bőr-, fém-technikát, azok a slöjd célját és eszközeit illetőleg 
elemi tévedésben vannak.
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Mert: a slöjd célja kézügy sség, agyag, papir, fával való bá
nás elsajátítása úgy és annyira, hogy míg az iskolai életben a ta
nítás alaki célját szolgálja, addig az élet egy darabjára előkészítsen. 
Tehát ebben művészet és művészkedés annyi és az, amit a kéz
ügyesség és az anyagokkal való bánni tudás közben bevihetünk. 
Több semmi, mert ha a művészkedés gyors léptekkel fut, rohan 
előttünk, mint’ idea, akkor valahol az útszélen egy rongyos gyerkőc 
kiabál utánunk s ez a kézügyesség s az anyaggal való bánni tudás 
vézna gyermeke. Tehát el kell ismernünk azt, hogy művészek soha
sem csináltak slöjdöt, de pedagógusok csináltak művésziest. Művé
sziesen szépet. Ez pedig az iskolának végső célja, ez az ideálja. így 
állván a dolog, nekünk nem iparművészet, hanem igazi slöjd kell. 
Ez az igazi slöjd pedig melyik intézetben nincs meg? Mindegyik
ben, csak nem egységes, nem egyöntetű; tehát nekünk nem a szom
szédba kell menni slöjdért, ahol „művészek“ látnak egyéni „művé
szieseket“, hanem a mi külön-külön termelt eredményeinkből mi 
csináljuk meg azt a bizonyos egyöntetű útat, amelyre ha lépünk, 
nem szégyenkezhetünk. Amint nem szégyenkezhetünk az eddigi 
slöjdünkért sem. Aki ez állításomban kételkednék, úgy kérvén ké
rem, nézzen körül más oktatási területek slöjdműhelyében s én 
nyugton állíthatom, hogy meg nem szégyenül a mi slöjdünk miatt.

Unos-untalan a toliam alá kívánkozik, hogy mit csinálnánk 
mi akkor, ha az iparművészeti iskola receptje szerint élnénk. Kép
zeljük el a mi slöjdünket úgy, hogy egy kereskedő szállítaná jó áron 
a kész esztergált, készen pácolt különféle dobozokat, tű- és ékszer
tartókat s mi azt nagy lelki nyugalommal befestetnők s a lekopíro- 
zott mintákkal tele aggatnék^ s mint aki munkáját jól végezte, 
üvegszekrényekbe, plüssel, bársonnyal bélelten, virágokkal tarkítva 
kiállítanék. Ez az, amit slöjdnek neveznek? Ez nem slöjd. Ez va
lami más!

Akkor, amikor a slöjdöt az oktatás keretébe beillesztették, 
igaz, nem művészek, hanem pedagógusok, -s®- akkor azt annak mi
nősítették, ami is az tulajdonképeíi. Nevelő. eszköz, mint a többi, 
mint maga a rajz, mint maga a számtan, vagy éppen a beszéd
tanítás.

Olyan nevelő-oktatási eszköz a cél, az oktatás végső célja 
szolgálatában, mint minden más. Az életre készít valamennyi, azzal 
a különbséggel, hogy míg egyik csak az értelemre hat, addig a slöjd 
megtanít a kézzel, az anyaggal bánni,-mérni, összetenni ,'s végül a 
munkában gyönyört, örömet találni, s a munkát értékelni, haszno
sítani. A mi speciális oktatásuk keretében mindenen kívül pedig 
van egy eléggé nem becsülhető értéke g ez az, hogy növendékeink 
kézügyességét az anyaggal való bánni tudásban annyira fejleszti, 
hogy kijutván az életbe, bármely iparműhelyben kiállják, kiállhat
ják a versenyt. Éppen azért olyan kézügyességet kell adnunk, hogy 
kenyerüket biztosítni képesek legyenek. A siket művészkedése na
gyon illuzórius lesz akkor, ha az anyagok’gyúrása, alakítása, gya-
lulása, fűrészelése, mérése ott kezdődik, ahol kész tárgyakat adunk «
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a kezébe csak azért, hogy modern magyar művészies motívumokkal 
lássa azt el. Ez lehet rajz, lehet festés, lehet bármi, de ez nem slöjd.

Nézzünk be a mi slöjdoktatásunk jelenébe és múltjába is.
Slöjdoktatásunk teljésen függetlenül fejlődött erre a szín

vonalra, ahol most van. Az egyes ágak fejlesztése, bővítése a mi 
embereink ügyszeretetének és rátermettségének az eredménye; ebből 
más részt magának alig kérhet. Fejlődött és simult a mi slöjdünk 
azokhoz a speciális viszonyokhoz, amelyek között a mi egész okta
tásunk mozog és mozgott. Ebből az útból ne akarjon kimozdítani 
senki, éppen akkor, amikor nyilvánvaló, hogy a mi speciális viszo
nyaink között még a hivatott embereink is sokszor tapogatózni 
kénytelenek, hát mennyi joga van itt a tanácsolásra annak, aki előtt 
a mi oktatási területünk alfája és ómegája ismeretlen. Nem akar ez 
vádló kritika lenni, de mondhatjuk ezt bátran, amikor azt tapasztal
juk hogy a pedagógus világ javarésze is elismeréssel, sőt mondhat
juk csodálattal áll ¡meg a mi munkánk előtt. Mi jogosít fel arra 
bárkit is, hogy irányító szerepre tartson számot. A szakértelem. 
Ezt a szakértelmet követeljük meg azoktól, akik nekünk, ¡szakem
bereknek nagybecsű tanácsolásaikkal sietnek segítésünkre.

Mert amint más a művészet és slöjd, épnen annyira más a 
művészi és pedagógiai ¡szakértelem. Nekünk pedig minden vonalon 
pedagógiai szakértelemre van szükségünk. Még a slöjdben is.

A mi eddigi slöjderedményeinket a szeretettel párosult szak
értés hozta össze, ennyi jóindulatú akarást és hozzáértést nem sza
bad azzal díjazni, hogy minden eddigi munka a lomtárba kerüljön. 
Ezt a munkát, igen, fel kell frissíteni, de úgy, hogy amit ennyi 
esztendő az ő pedagógiai értékelésével gyűjtött, szedjük rendszerbe, 
egységes rendszerbe, bár jól lehet, minden -munka eddig is egységes 
volt és lesz is, de ¡amíg egy helyütt a tanterv magyarázása jelentő
sebbet produkált, más helyütt meg szebbet, hozzuk össze, jelöljük 
meg a legtávolabbi határokat az elvégzendő anyagok között, vá
lasszuk ki a legcélszerűbbeket és teremtsünk egységes felfogással 
közös irányt, amit a leghelyesebb megvitatás azzá minősít. Fel
hagyván természetesen egy bizonyos területet arra is, hogy a lehe
tőségek újabb, szebb, csinosabb dolgokat is eredményezhessenek s 
amelyeket valamelyes móddal közrebocsátanánk.

Volna még egy út a slöjdre vonatkozólag. A tanterv határo
zottan kimondja, hogy a slöjd és a rajz kellő viszonyosságban áll
jon. A kivezető út ez volna: a slöjd elkészíti a kellő kézügyesség 
elsajátítása után a szükséges tárgyakat csupasz fehéren s azt a 
rajz a rajzteremben az ő módszerei szerint cicomázza fel bármilyen 
dekadens művészettel s mint fafestést kultiválja tovább és tovább.

Ezen az úton megmarad egy nagy darab idő arra, hogy a 
slöjd az lehessen, amivé lennie kell és rendeltetett, megmarad kéz
ügyességnek, anyagok feldolgozójának, az anyagokkal való bánás 
elsajátítójának. És egy nagy területen annak is, hogy a különböző 
munkabeli cselekvéseket ott szemléltethetjük, ahol szükségeltetnek, 
tehát még az élőnyelvet is szolgálja. Már pedig ez sem olyan cse
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kélyke valami, ami mellett el lehessen csak úgy könnyű szerrel 
futnunk. Mert nekünk minden percünk, pillanatunk a gyermeké, 
csak azután következik más valami, még a művészkedés is.

A jószándékú megreformálások terve közé becsúszott olyas
valami is, hogy a mi slöjdoktatásunk egységesítése és továbbfej
lesztése követel külön irányítást, külön ellenőrzést és felügyeletet 
is. (Lásd Mihalik G-y. felolvasását.*) E külön irányítás, ellenőrzés 
és felügyelet ajánlása olyan valami, ami rajtunk kívül állóknak 
lehet a szükség, de nekünk nem. A mi nevelő-oktató munkánk min
denoldalú megítéléséhez, elbírálásához mindenek felett pedagógiai 
érzék szükséges, tehát nem művészi s azok, akik ma a mi közvet
len ellenőrzőink és felülbírál óink — hála Istennek — éppen peda
gógusok, akik minden ténykedésünket a modern pedagógia néző
szögéből vizsgálják, mert nálunk mindent onnan kell vizsgálni. Ami 
e látókör területén kívül esik, lehet szép, nemes, felemelő, de a pe
dagógiának más mértéke van, mint ahogy más a pedagógia és más 
a művészkedés. Nekünk nem új formák kellenek, amikkel dekorál
juk a mi oktatásunkat, hanem a meglevő területeket kell még ki
töltenünk. Nem új célok kellenek, hanem a régiek megvalósítása, 
alakba öntése.

Összevetvén mindazokat, amik vannak és azokat is, amik le
hetnek, gondolataim gerince az, hogy a slöjd maradjon kézügyes
ségnek, ne célnak, hanem eszköznek; hogy azonban egységes elv 
legyen a döntő: intézeteink slöjdoktatással foglalkozó tanárai al
kossanak egy közös rendszert, stylust a kivitelben. Az elkészített 
fa- és papirtárgyainkat csupasz fehéren adjuk át a rajzterem ren
delkezésére, ahol a növendékek rajz és írásbeli fejlettsége tegye 
azokat csinosabbá, szebbé; mert a motívumokkal való ellátása ezek
nek a tárgyaknak nem a slöjd, hanem a rajz körébe illik bele. A 
rajz és a .slöjd ezen a területen lesznek és lehetnek igazán viszo
nyosságban.

A fa-, fém-, papir-technika egyéb változataiban maradjon az 
eddigi határok között az, ami is tulajdonképen.

Ami a külön felügyeletet és irányítást illeti, olyan kérdés ez, 
amelyhez alig lehet úgy hozzászólni, hogy el ne mosolyodjék az 
ember. És ebben a mosolyban benne van a felelet a maga egészében.

Simon József.

A kézügyességi oktatás.
— Felolvastatott a S. T. O. E. választmányának 1912. márc. 31,-i gyűlésén (15. p.). — 

A kézügyesítő oktatásban annyiféle az irány és a módszer, 
ahány intézetünk van. Sőt annyiféle, ahányan a kézügyességet ta
nítják. E sokoldalúságban, vagy inkább sokféleségben én nem látok 
különösebb veszélyt avagy hátrányt, mert a tanterv kitűzte cél: 
,,A kézügyességi oktatás se az ipari szak felé ne irányuljon, se pe-

f) M. S. 0 . 1911. 10. sz. A Szerk.
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dig művészeti irányzatot ne nyerjen, hanem oly általános jellegű 
legyen, hogy minden iparágra előkészítőül szolgáljon“ — megvaló
sul. A végcélt jól, vagy kevésbé jól mindnyájan elérjük, bár más és 
más úton halad mindegyikünk. Az utak e tömkelegé mégis nyug
talanít bennünket s kell, hogy- nyugtalanítsa felsőbbségünket is. A 
sokféleségbe egyöntetűséget vinni szándékolt felsőbb hatóságunk, 
mikor a múlt szünidőben a budapesti iparművészeti iskolában a kéz- 
ügyességi oktatással foglalkozó gyógypedagógiai tanárok és tanár
jelöltek számára-tanfolyamot rendezett. E tanfolyamon sok szép és 
megszívlelni való elméleti dolgot hallottunk. Ezek közül egynéhány 
talán megvalósítható :a gyakorlatban. Újat nem igen hallottunk. 
Mert az az a lapelv. hogy a gyermekben fellelhető képességeket kell 
kiinduló pontul, venni, — sarkalatos igazság, tény és való, de nem 
új. Ez nem jelent mást, mint amit a régi kiadású tanterv így jelölt 
meg: hajlam szerint tanulja a gyermek a kézügyességi ágakat; az 
egyéniség jusson érvényre. A kézügyesség tanítása szolgálatában 
bepillantottunk egynéhány eddig általánosan még nem végeztetett 
kézügyesítő munkaágazat dolgába. Előttem és azt hiszem mások 
előtt is új volt a fém-, meg a bőrmunka. Azonban a tanfolyam ide
jének nagyobb része egy mintasorozat lemásolásával telt el. E ¡so
rozat művészi tervekből áll és nem kétlem, ¡hogy bármelyik rajz
tanár is ne lelné kedvét e szép mintasorozatban. De a kézügyessé
get oktatók mást vártak. A másolás munkáját egészen jól el lehe
tett. volna végeztetni az egyes intézetek ügyesebb növendékeivel. 
Az így megtakarított időt a tényleges szükségszerűségre, a tech
nikai ismeretek gyarapítására kellett volna fordítani. így több 
eredményt lehetett volna biztosítani. Véleményem szerint egysé
gessé tenné az eredményt egy jól megválasztott mintasorozat meg
állapítása és készíttetése. A tanfolyamon szó volt arról, hogy a tárgy 
és annak anyaga egybehangzó legyen, a kiviteli mód feleljen meg 
a tárgy. gyakorlati rendeltetésének, az egyes tárgyak jellegzetes és 
nekik megfelelő rajzokkal díszíttessenek, de ¡hogy mely tárgyak 
készítése volna szükséges mind e dolgok szemlélhetésére és gyakor
lati érvényesíthetósére: arról nem hallottam szólani. így az a véle
mény érlelődött meg bennem, hogy a slöjd, vagy más néven kéz
ügyesítő oktatás mellékcéllá törpül a rajz mellett. Mint ahogy 
tényleg mellékcél nálunk a kézügyesség tanítása. Csakhogy nem 
a rajz, hanem a beszéd érdekében. Ez a mellékcél, mely minden 
siketnéma-intézeti tanárnál a főcél, az a pont, amelyen a nézetek 
eltérnek a slöjd-szakember közt és köztünk. Növendékeink ¡szókin
csét, beszédképességét és beszédkészségét szolgálja a műhelyben 
előforduló sok-sok alkalomszerű jelenség. Mennyi magyarázni és 
tanítani való akad a szerszámok használata és a ¡munka végzése 
közben, azt mindenikíink tudja. Azt mondják: a mozgás élet, s mi
nél inkább mozgás, annál inkább élet. S mert ez a ténynek meg
felel, a műhelyben van ám csak élet. Oly sok jelenség kelleti magát, 
hogy könnyedséggel lehetne beszéddel eltölteni a kézügyesség órá
ját. S ezt a kedvező helyzetet kiaknázni nemcsak kell, hanem köte
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lesség is. A tanterv azt mondja: ,,az alsó fokon mindazokat a mun
kákat, melyeknek elkészítése nem sok időt igényel stb., az osztály- 
vezetőnek az elméleti órák közben magának kell tanítania.“ Én a 
a magam részéről bevallom, hogy elméleti órák közben soha így 
slojd kézügyességet nem tanítottam s azzal nem is foglalkoztam. 
Nem pedig azért, mert nem tudom elképzelni annak megvalósítási 
mikéntjét. Aki a tanterv e részét írta, tetszetős, szép gondolatát 
kifejezésre juttatta, vájjon megvalósította-e?

Ugyancsak tetszetős, szép gondolat az, melyet Mihalik Gyula 
hangoztat, hogy t. i. a kézügyességi oktatás óráján nem egy szak 
a feladat, amin valamennyi tanuló dolgozik, hanem más-más anyag
gal foglalkozik minden növendék. Vagyis papír-,, agyag-, fa- fém
es bőrmunkákat kell készíttetni egy időben, egy tanteremben, egy 
tanár felügyelete mellett. Nagyon szép gondolat. Tetszik ez min1 
denkinek, de különösen annak, aki gyakorlatilag nem tanított kéz
ügyességet intézeteinkben. Ezt a lehetetlen. munkát megvalósítani 
még senki sem kísérelte meg. Még csak épérzékűekkel. sem, tettek 
ily irányú kísérletet.*) A siketnémának nem ismerésére vall az, 
hogy az, ami az épérzékűekkel meg nem valósítható, kivihetőnek 
véleményeztetik a siketnémákkal. Hát csak vigyék is ki, de minél 
messzebbre tőlünk az oly gondolatokat, melyeket az íróasztal ter
mel a gyakorlat számára, de amelyek az élet gyakorlati szűrőjén 
meg nem tisztultak.

A felelősséget eleve el kell hárítanunk, ha nem a-'mi-külön
leges oktatásunk szakismerete mérlegeli és irányítja a növendé
keinkkel elérhető eredményt. Tehát- egyrészt a kézügyesítő okta
tás körében előforduló alkalomszerűségek felhasználása és a: szólás
formák tanítása, másrészt pedig a tulajdonképeni slöjd, illetve kéz
ügyességi elveknek a siketnémákhoz mért alkalmazhatás-a azt kí
vánják, hogy — mint eddig, úgy ezután is — a siketnémák élet
ig lélektanát teljesen ismerő szakemberek tanítsák a kézügyesítő 
oktatást. .. '

Ezt az elmondottakon kívül még az. is támogatja, hogy a mi 
célunk: nemcsak munkát tanítani, hanem egyszersmind e munkát 
meg is kedvelhetni. Ez pedig aligha sikerül a siketnémák kedély
ig gondolatvilágának ismerete nélkül. Sok oly tulajdonság csillan 
meg foglalkozás közben, mely máskülönben rejtve marad. Ezek 
jellemzően ¡világítanak be a gyermek -lelkületébe - s ezért nemcsak 
érdekesek, hanem felette értékesek is. E jelenségekre szintén utal 
tantervűnk, mely, mint látjuk, az elvi dolgokban mindenben meg
felel a kívánalmaknak. A. gyakorlati kivitelnél leliet egy-két szót 
mondani. így  a tananyag beosztása nem mindenben egyezik a kéz
ügyesség édes testvérével, a rajzzal.

*) főváros elemi iskoláinak összes növendékeiből kiválasztottak bO 80 
tehetséges és jó rajzoló tanulót és rajzpróba után ü még ezekből is kiváló 
20—30 növendékkel próbálták o terv megvalósítását. De e csoport munkás
ságát nem egy tanár vezette I Válogatott csapat, több vezető, ez mind más, 
mint amit tőlünk kívánnak.
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Hogy csak egy példát említsek: a IV. oszt. számára előírt 
papírmunka nem arányos ez osztály növendékeinek rajzbeli tudá
sával és képességével. I tt egyes mértani testeket kellene készíttetni, 
melyeknek hálóját megszerkeszteni azonban még nem tudják a 
gyermekek.

Homályos a tantervben az is, hogy pl. a IV. oszt.-nak a 
papírmunkára heti 3 óra van előírva és ugyanennyi, tehát újra heti 
3 óra a famunkára is, és bár 3 +  3 =  6, azért mégis csak heti 3 
óra van a kézügyesség gyakorlására szánva. Megjegyzem, hogy a 
módosított tanterv a kézügyesítő oktatás hajlam szerinti tanulását 
nem említi és nem mondja sehol. Nem tekintve e kisebb hiányokat, 
tantervűnk helyes és jó, sőt ideálisnak mondható! Mert a tanterv 
szerint „vezetett kézügyességi oktatás a gyermek érdeklődését biz
tosítja, elméleti tanulását megrögzíti, kedélyét fejleszti, képzelő 
erejét növeli, kezét többoldalúlag ügyesíti.“

■S hogy a mostani újnak jelzett követelménynek is megfelel 
tantervűnk, mutatja az, hogy több helyen és nyomatékosan utal 
arra, hogy a kézügyesítő oktatás a rajzzal karöltve haladjon, az 
utóbbi támogassa és irányítsa az elsőt.

Jó a tanterv, helyes annak végrehajtása és mégis nyugtalanok 
vagyunk a kézügyességi oktatás gyakorlati kivitelét illetőleg. I tt 
csak annyi az ellentmondás, hogy azért vagyunk nyugtalanok, 
mert mindegyikünk más és más úton halad. Ennek egyik oka az, 
hogy a kézügyességet annak idején átvettük az épérzékűek iskolá
jától, úgy, amint volt. Akik ezt az oktatási ágat meghonosították, 
a legjobb akarattal sem tudtak tökéletest szerezni, mert nem értettek 
ehez az akkor még új irányzathoz. Akik pedig hozzánk átültették, 
azok nem ismerték a siketnémákat. így  a próbálgatás és kisérlete- 
zés ideje telt eddig. Ez alatt az idő alatt gyakran érvényesült külső 
befolyás. De most már elég volt úgy a kisérletezésből, mint a külső 
beavatkozásokból. Intézeteink egyikénél-másikánál figyelemre méltó 
eredmény van. Miért ne lehetne ezt közkinccsé tenni és így hasz
nosítani a köznek ?

Miért ne akarjunk megélni a magunk kenyerén ? Én hiszem 
és erősen meg vagyok győződve, hogy a mi sütnivalónkból lett 
szellemi kenyér táplálóbb, mint az, amely idegen tűzhelyek mele
génél készült. Saját erőnkből emelkedtünk oktatásügyünkkel arra 
a polcra, amelyen vagyunk s a kézügyesség oktatásáért kellene ide
genbe mennünk ? Azt gondolom, hogy ha egy ideig minden évben 
összegyűlnének a kézügyességet tanítók egy közös értekezletre és 
ugyanakkor az egyes intézetekben készült tárgyakból egy minta- 
sorozatot állítanánk ki: ez teljesen célhoz vezetne. Ezen az értekez
leten az általánosságban érvényben levő elvek keretén belül meg 
lehetne vizsgálni és vitatni a tanítási módokat; megállapítódnék itt 
a kézügyességnek a rajzhoz való viszonya és kapcsolási mikéntje 
és így kialakulna a célravezető legjobb út és mód is. E tanácskozá
sokon részt vehetnének a női kézimunka-tanítónők is.

De e tanácskozások csak akkor vezetnek eredményhez, ha a
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a kézügyesítő oktatás minden órája díjaztatni fog. Eddig a mellék
órák (slöjd, torna) tanítása az órarendileg beosztott 20 elméleti óra 
tanításán kívül van. Kötelesek vagyunk arra, hogy e tárgyat heti 
4 órában, vagyis a 20 órát a kötelező 24 órára kiegészítő óraszámban 
— díjtalan tanítsuk. Tanítunk és dolgozunk akkor, amikor kar
társaink többsége pihen. Kényes kérdést feszegetek. Kern szeretném, 
ha bárki is félreértene. Nem fáj nekem és a más melléktárgyakat ta
nító többi kartársaimnak, hogy a többi kollegák a jól megérdemelt 
pihenést élvezik akkor, amikor mi tanítunk. Nem. Nem ez fáj. Mint 
ahogy nem nyugtatna meg az sem, hogy ők — csak azért, hogy kö
zös legyen a sorsunk — más valami teendővel foglaltatnának el az 
üresen maradó heti 4 órán. Ami zokon esik, az az, hogy míg a kü
lön hajlam szerinti munkát mindenütt díjazzák, addig nálunk a ké
pesség és készség jogcím a nagyobb megterhelésre. A kézügyesség 
iránti hajlam, képesség és készség hiánya megszerzi a munkában 
való könnyebbséget. Elég nekünk mindegyikünknek az a 20 elmé
leti óra, amelyben osztályunkban tanítunk. Elég terhet ró ránk ideg
ölő munkánk végzése és a füzeteknek nap-nap után való javítása.

Az ezenfelül végzett melléktárgyak (torna, kézügyesség) ta
nítása pedig díjaztassék. Az eredményes munkálkodáshoz a tárgy 
iránti hajlam és a vele való foglalkozás szeretete kell. E hajlamot 
és szeretetet felkelteni, táplálni és növelni kell. Ne legyen az olyan 
teher, amelytől még az is húzódik, aki különben ért hozzá, hanem 
olyan díjazott mellékfoglalkozás, melyet minden arra való szívesen 
vállal.

Feltételezve, hogy a t. választmány a főbb és elvi kérdésekben 
egyetért nézeteimmel és fejtegetésemmel, a következő határozati ja
vaslatot terjesztem elő:

Mondja ki a választmány, hogy mint oktatásügyünk minden 
más dolga belülről fejlődött ki, úgy a kézügyességi oktatás is a mi 
fánkon kell, hogy megérjék. Ép ezért

1. Mindaddig, míg a kézügyesítő oktatás kérdése rendezve 
nincs, évenként egyszer tanácskozásra hívassanak meg a kézügyes
séget és a rajzot tanító kartársak.

2. E tanácskozásra meghívandók a női kézimunkákat tanító 
kartársnők is.

3. Minden intézet a lefolyt isk. évben készített munkákból egy 
lehetőleg teljes sorozatot állít össze és küld el az értekezletre.

4. Az értekezlet 2 napig tartson s mindenkor a Sn. Int. Taná
rok Orsz. Egyesületének közgyűlése helyén és idején legyen.

5. Miután a kézügyességi és más melléktárgyak tanítását az 
arravalók a heti 20 elméleti órán felül további heti 4 órában min
den ellenszolgáltatás nélkül kötelesek vállalni, ami nem méltányos 
és az egyeseket elkeseríti: az egyesület kérelmezni fogja, hogy e 
melléktárgyak tanítása díjaztassék.

Váttér Ferenc.
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A slöjdoktatásról.
Simon és Vatter kartársaimnak a slöjd-oktatásunkra vonat

kozó nézeteivel teljesen egyet értek.
Szükségesnek tartom azonban ismételten hangoztatni, hogy 

a hazai siketnéma-intézetek slöjd-oktatása önállólag fejlődött és 
minden külső beavatkozás nélkül is szép eredményeket mutat fel. 
Ez eredményeknek egységessé tétele volna még szükséges.

A slöjdoktatásnak célja: a kéz ügyesítése és a szerszámokkal 
és az anyaggal való bánni tudás készségének megadása által növen
dékeinket az ipari pályára előkészíteni. Az intézeteinkben meghono
sított slöjdágak (agyag-, fa- és papirslöjd) e cél elérésére alkalma
saknak bizonyúltak, egyrészt az anyag könnyebb kezelhetősége és 
aránylag olcsósága által, másrészt, hogy növendékeink átmenvén a 
slöjdoktatás e három ágán, valamely iparág iránti hajlamukról szá
mot adhatnak maguknak.

Az iparművészeti-iskola által a slöjdoktatók számára rende
zett nyári tanfolyamon javaslatba hozott újabb két slöjd-ág (bőr
és fémmunka) gyakorlati tapasztalatom alapján nem alkalmas 
munkanemek a slö j dók tatásunk elé kitűzött cél elérésére. Nem alkal
masak és pedig azért, mert úgy a bőr, mint a fém igen kényes és 
nehezen kezelhető anyag, amelynek a mi növendékeink által való 
megmunkálása az anyag elrontásával,. a fémmunka azonkívül még 
tűzveszéllyel is jár. Michels Fülöp.

ÁLTALÁNOS PEDAGÓGIAI SZEMLE.
Lélektani előadások. (Irta: James W. a cambridgei Haward- 

egyetem tanára. Fordította: dr. Ozorai Frigyes.)
A legközelebbi múltban a magyar közszellem vizeinek tétován 

hömpölygő hullámait az úgynevezett „iskolai harcok“ forgószele 
kavarta fel fenékig.

Az egész művelt magyar társadalom pedagógizált. A közélet 
csendes zugait élénk nevelési viták tették hangossá, a napisajtó pe
dig széles mederben tárgyalta a nevelési problémákat, amelyeket 
első tekintetre mintha kizárólag a nemzeti élet termelt volna — tel
hetetlen sietséggel — számára.

A tudomány decentralizációja, a hazai felsőbb oktatás mélyí- 
tettebb tudományossága, a középiskola kettéágazása, a népiskola és 
az élet szorosabb kapcsolata, a testi nevelés korjellemző térhódítása, 
a klasszikus nevelési ideálok, a gyakorlati ! evékénységek nevelési 
eszménye (természettudományos nevelés), a humanisztikus nevelés 
megszorítása, a természettudományos nevelés beiktatása, a társa
dalomtudományok térhódítása és az iskola, a gyermekbiróságok 
— és least bút nőt last — újabb iskolatypus kiialásása, — ezek azok 
a sűrített fogalmak és vitatétel-címek, amelyek bő pedagógiai és 
szociológiai lére eresztve, lépten-nyomon hallhatók és olvashatók 
voltak.
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Sokan a magyar nemzeti kultúra reneszánszának szelét érez
ték ki a telkeknek ebben a címekben összefoglalt, ma már nem is 
új törekvéseknek és eszmeáramlatoknak hirtelenűl ránkzuhanó árjá
ból. És ezeknek a más értékeket kináló, új távlatokat megnyitó, 
tökéletesebb életre utaló változásoknak okait — Ruskin után menve — 
a nagyon is közelfekvő és könnyen magyarázható szociális szükség
letekben keresték.

Azt hiszem, mindnyájan elismerjük a „szükségelmélet“ tudo
mánytermelő és életformáló erejét, azonban erősen él sokakban az 
a meggyőződés is, hogy amint az élet inspirálja a tudományt, a tu
domány is alakítja az életet. Mert a tudománytermelő nagy embe
rek, az egyes korok reprezentatív man-jei nem puszta accumulátorok, 
tehát nem csak a korszükségleteket szívják fel magukba, hogy az 
élet számára formulázzák, hanem genialitásukkal, csudálatos in
tuitív tehetségükkel a dolgok rejtett mélységeiből is hoznak fel 
számunkra egy-egy új ötletet, új színt, új reményt, új vágyat, a 
mellyel a fejlődés görbéjét feljebb lendítik, amelyekkel az életet ala
kítják, formálják, gazdagítják.

így pl. a filozófusok és filozófiai eszméik a nevelésre minden
kor irányítólag, formálólag hatottak. A jelenkori pedagógia arca 
Wundt és Ostwald természettudományos szellemének bélyegét viseli 
magán. Azt hiszem, nem csalódunk, ha azt állítjuk, hogy a mai ne
velési reform Wundt laboratóriumából indult ki, amikor a kísérleti 
lélektant megteremtette. Ö bővítette a Locke idejében megindúlt 
„régi lélektant“ agy- és érzékfiziológiával, no meg egy kis fejlődés-. 
tannal. Ehhez járúlt azután Ostwald útján a pedagógiai fogalmak 
energetikai magyarázata és az introspekciós megfigyelések javítása. 
Ezekből alakúit ki az „új lélektan“, amelynek az életen és a szük
ségleteken kívül szintén nevezetes szerep jutott a nevelési eszmék 
újabbkori kialakulásában. Nálunk természetesen késve hatott, pon
tosan megtartva a tudományok nyugatról keletre való hullámzásá
nak 10 éves áramlási időszakát.

Ezekkel a gondolatokkal közeledtem Jamesnek — „Lélektani 
Előadások Tanítók Számára“ — című munkájához, amelyben a leg
egyszerűbb lélektani folyamatokat tárgyalja, a felolvasások könnyed 
közvetlen formájában, de mégis nagy tudományos készültséggel és 
a legújabb tudományos kutatások figyelembe vételével. Ahelyett 
azonban, hogy e könyvnek tanító ember számára nagyon is vonzó 
témáihoz reflexiókat fűznék, kiragadok belőle egy nem tisztán ta
nítás-lélektani vonatkozású, hanem inkább társadalom-pedagóiai 
vonatkozású részt, ahol a nevelési ideálokról értekezik az iró.

Ez a kérdés különben most is eleven aktualitású és nálunk ma 
még a pedagógiai irányító körök megoldatlan gordiusi csomója. Hall
gassuk meg, mit mond róla James:

„A tudatfolyamatnak két oly funkciója van, mely minden 
egyéb nélkül szemünkbe ötlik: ezek egyike a megismerésre, másika 
a cselekvésre vezet.

Megállapítható-e már most, hogy közülök melyik a fontosabb?
Itt egy régi történeti véleménykülönbséget kell érintenünk. A
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népies felfogás mindig hajlandó volt arra, hogy az ember lelki folya
matainak, jelenségeinek értékét gyakorlati életére való hatása sze
rint értékelje. Ezzel szemben a filozófusok rendszerint más felfogás
nak juttatnak előnyt. Az ember legfőbb dicsősége — mondták •— 
abban áll, hogy értelmes lény legyen az abszolút, örök, egyetemes 
igazság megismerésére. Értelmének a gyakorlati élet ügyeire való 
irányítása ennélfogva alárendeltebb jelentőségű, egyedül a dolgok 
elméleti szemlélete, vizsgálata az emberi lélekhez illő, méltó foglal
kozás. Nagyobb különbség el sem képzelhető, mint az, mely az 
egyénnek a személyes magatartásában nyilvánul akkor, ha e külön
böző felfogások egyikét vagy másikát követi, ha a gyakorlati vagy 
az elméleti eszményeket tartja szem előtt. Az utóbbi esetben nemcsak 
megbocsátható, hanem még dicséretes is volna, ha az indulatokat és 
szenvedélyeket Önmagunkban elölnőnk s a világ zajától elvonulnánk. 
Az emberi tökéletesség legmagasabb fokának azt az utat kellene te
kintenünk, melyet a nyugalom és szemlélődés követ. Az első esetben 
viszont az olyan ember, aki szemlélődő életet folytat, tökéletlen 
lénynek tartatnék. A szenvedélyek, a gyakorlati derékség ismét fa
junk dicsőségére válnának. E föld sötétségének külső hatalmai felett 
nyert igazi győzelem lenne az ekviválense a passziv szellemi kultúra 
bármely eredményének, s csak a cselekvés lenne egyedüli próbaköve 
annak, amiről azt mondjuk, hogy nevelve van.“

„Nem tagadható, hogy napjaink lélektanában a súlypontot, 
nem mint Pláto és Arisztotelész, vagy mint az összes klasszikus 
filozófusok a tisztán elméleti szemlélődést szolgáló tevékenységek
ben látják, hanem azokban, melyeket eddig elhanyagoltak, s ame
lyek az élet gyakorlati oldalát szolgálják. E fordulatot nagyrészt 
az evolúció elméletének köszönhetjük“.

Egy másik fejezetben a következőket mondja:
„Hozzá kellene szokniok a tanítóknak minden a tanulókban 

felkeltett benyomást úgy tekinteni, mintha ezeknek arra kellene szol- 
szolgálniok, hogy a tanulókat ama képességek megszerzésére vezes
sék, melyek a helyes cselekvésre szükségesek, legyen ez utóbbi akár 
emocionális, szociális, testi, vagy technikai stb. Ha ezt elfogadják, 
akkor arra is készeknek kellene lenniük, hogy általában minden ha
bozás nélkül megbarátkozzanak a szellemi erőnek élettani felfogásá
val, mint olyasmivel, mi gyakorlati célokért van nekünk adva. Ez 
a felfogás bizonyára egyezni fog azzal, mely az Önök nevelői tevé
kenységének legnagyobb részét teszi ki“.

„A nevelési ideálok szemlélete, melyeknek elérésére a külön
féle országokban különösen törekszenek, arra tanít, hogy a cselek
vésre irányúló képességek kiművelésére kell törekedni“.

„Legszembetűnőbb ez Németországban. I tt  a magasabb neve
lés kifejezett célja, hogy a hallgatót a tudományos haladás eszkö
zévé tegyék. A német egyetemek büszkék az ifjú szakemberek nagy 
számára, kiket évenként kiművelnek“.

„Németországban az egyetemi karrierben való haladás első 
sorban azoktól a tehetségektől függ, melyek által valaki a tudomá
nyos kutatás használható eszközévé válik“.
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„Ami Angliát illeti, első pillanatra úgy tetszhetnék, hogy az 
egyetemeken a magasabb nevelés itt inkább bizonyos állandó jellem- 
typusok kiművelését célozza, mint az erőbeli tudományos munka
képesség kifejtését, ahogy nevezbetnők. Mondják, hogy Jowet tanár 
arra a kérdésre, hogy mit tehet Oxford hallgatóiért, azt felelte: 
Oxford egy angol gentlemant megtaníthat arra, hogy milyennek 
kell egy angol gentlemannak lennie.

De ha tovább kérdezzük, mit jelent az: angol gentlemannak 
lenni, oly feleleteket nyerünk, melyek a cselekvésre és helyes maga
tartásra vonatkoznak. Az angol gentleman a különösen qualifikált 
visszahatások összegét egyesíti magában, oly ember, kinek cselek
vésmódja az élet minden viszonyában előre pontosan meg van ha
tározva.

Itt is — mint minden esetben — Nelson jelszavával élve: 
Anglia számít arra, hogy mindenki megtegye kötelességét“.

(A könyvet Lampel R.—Wodianer F. és fiai r.-t. adta ki. — 
Ára 1 korona.) Közli: Zemkó.

HIVATALOS RÉSZ.
Egyesületünk választmánya f. é. márc. 31-én a snémák váci 

intézetében Borbély Sándor elnöklésével gyűlést tartott, amelyen 
részt vettek: Klis Lajos tb. elnök, Yölker József pénztárnok, Szent- 
györgyi Gusztáv jegyző, Nagy Péter, Schreiner Ferenc és Váradi 
Zsigmond választmányi r., Kondra Mihály és Szotfrid József pót
tagok, Kegler Ferenc titkár-szerkesztő; dr. Herrmann Antal, Bartók 
Lajos, ifj. Bründl Ödön, dr. Bihari Károly, Medgyesi János, Wol- 
kóber János, Györgyfy Ákos, Lett József, Schaeffer Mátyás, Zá- 
borszky Árpád, Michels Fülöp, Istenes Károly, Yatter Ferenc, Pető 
Ferenc, Mayer András, Yálek János és Yas István.

1. Az elnök személy szerint külön is üdvözölte Klis Lajos tb. 
elnököt és a vendégek közül dr. Herrmann Antal pedagógiumi igaz
gatót, egyetemi m. tanárt.

2. Elmaradását bejelentette Mlinkó István v. és Simon József 
végr. biz. tag.

3. Felolvastatott a legutóbbi választmányi- és rendkívüli köz
gyűlésről szóló jegyzőkönyv.

4. Tudomásul vette a választmány, hogy
a) a nov. 1-i rendk. közgyűlésnek a snémák, vakok és értelmi 

fogyatékosok kötelező tanításáról szóló törvényjavaslatra vonatkozó 
határozata közöltetett a szaktanácscsal;

b) a XI. f. o. megszüntetése tárgyában hozott határozat végre
hajtatott;

c) az államtitkár úrnak 25 éves szolgálati jubileumakor adott 
albumba beillesztetett az egyesület tisztikarának és választmányá
nak csoportképe, mely célra megszereztük Wiassics Gyulának — 
egyesületünk dísztagjának — és Schaffer Károly és Kl'is Lajos tb.
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elnökök képét is. A kép eredetijét — mely 70 -j- 55 cm. méretű — 
az egyesület letétjeként a váci intézet múzeumába helyeztük el. 

. (V. ö. M. S. 0. 1912. 1. sz. 4—10. 1.);
d) a titkár részt vett az Alkoholellenes Egyesületnek nov. 

19-iki gyűlésén;
e) a miniszteri biztosok látogatásakor gyűlés tartásának el

rendelését — minthogy annak összehivására a biztosnak joga van — 
a Y. K. M. úr nem tartja szükségesnek (133,908./1911. sz. r.);

f) egyesületünk köszönetét mondott támogatásáért Sopron- 
vármegyének és Sopron városnak, a Győr—Sopron—Ebenfurti vas
útnak, a soproni sajtónak, a soproni kartársaknak és Mihalik Gyula 
iparművészeti iskolai tanárnak;

g) a Budapesti Közlönynek 1911. dec. 20-i számát (dr. Preszly 
Elemér képviselőházi beszéde ügyünkről) megszereztük;

h) a Tanári özvegyeket ■ és árvákat segítő orsz. e. alapszabály
zata közelebbről megküldetik a bizalmi férfiaknak;

i) a Köztisztviselők Nyugdíjpótló és Segélyző-Egyesületére 
vonatkozó határozat végrehajtatot;

j) a végrehajtó-bizottság a nyugdíj-ügyet napirenden tartja;
k) az igazgatókra — 600 koronás pótlékaik után — a nyugdíj- 

illeték már kirovatott;
l) a Bpesti Nepsz. Eőisk. Tanfolyam tervezetét a váci és bpesti 

testületnek rendelkezésére adtuk;
5. A szaktanács kérte az egyesület lapjának egy sorozatát, 

hogy azt megtarthassa, esetleg a gyógyped. múzeumba helyezhesse. 
Határozat: Az Y. évf.-tól egy kötetlen sorozat átadható; az I —IY. 
évf.-ból csak néhány példány van, amelyek értékesítésre tartandók.

6. Rendes tagokúi — a zárójelbe Írottak ajánlatára — felvétet
tek a következő kartársak: Sólymos Sándor Jolsva, Nagy Lajos 
Kolozsvár, Török Sándor Temesvár, Zengő Péter Pozsony, Supka 
Károly Kecskemét és Zsutty Béla Temesvár (Borbély Sándor); 
Szabó Géza Eger (Mlinkó István és Erdélyi József); dr. Bihari 
Károly Budapest (Kegler Ferenc); Kiss Karolin Debrecen (Jávor 
Gyula és Tóth Árpád). Pártolótagúi felvétetett Melles Géza, szent
széki jegyző Ungvár (Borbély Sándor).

7. A titkár utasíttatott, hogy Willer Gizellához — tagsága 
ügyében — ajánlott levelet küldjön.

8. 9. Markovics Árpád tagsági lemondását — a 11. §. alap
ján — a választmány tudomásúl vette. A jolsvai és debreceni új 
bizalmiférfi választása ügyében Piroska Károly ill. Govrik Béla 
tagtársak kérendők meg.

10. A pénztárosi jelentés tudomásul vétele után — Istenes Ká
roly indítványára — elhatároztatott, hogy a hátralékokról minden 
év végén kimutatás küldendő a bizalmiférfiaknak. A váci bizalmi- 
iérfi megkérendő Sommer Gyula tagsági ügyének tisztázására.

11. A szerkesztő jelentésére tudomásúl vette a választmány, 
hogy a ,,Magyar Siketnéma-Oktatás“ kiadóhivatala újévtől kezdve 
Budapesten van és hogy a változásra vonatkozó iratok (1—1912. sz.) 
az irattárba helyeztettek. A lap első négy évfolyama egy-egy évi
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példányainak értéke 25 K-ban állapíttatott meg, de ez évfolyamok 
csak annak adhatók el, aki az eddigi évfolyamokat mind megveszi.

12. Simon József lemondott végr. biz. tagságáról; munkás
ságát a választmány elismeri, azért köszönetét mond s helyébe dr. 
Bihari Károlyt kéri fel és kívánja küldeni.

13. Tudomásul vette a választmány, hogy a végr. biz. — a 
kongresszus határozata értelmében — illetékes helyen előterjesztést 
tett a jövő évi költségvetés tárgyában.

14. A közgyűlés helyéül üngvárt, idejéül jul. első napjait ál
lapította meg a választmány. Tárgyak: — a folyó ügyeken kívül — 
a) A mellékórák; b) A snémák testi nevelése; c) A beszédtanítási 
vezérkönyvről; cl) A szakfelügyelet.

15. Simon Józsefnek a kézügyességről szóló értekezését a tit
kár olvasta fel. Ezután Váttér Ferenc adta elő ugyanerről a tárgy
ról készült tanulmányát. Ivlis Lajos tb. elnök, Michels Eülöp, Bartók 
Lajos, Mayer András, ifj. Bründl Ödön, az elnök és a titkár hozzá
szólásai után a választmány köszönetét mondott az értekezőknek és 
elfogadta Yatter Ferenc határozati javaslatát. (Lásd külön.)

16. Nagy Péter bemutatta találmányát: egy új fonétizáló asz
talkát, ül. tükröt. A választmány köszönetét mondott a figyelemért 
és kérte Nagy Pétert, hogy lapunkban ismertesse az érdekes és 
hasznosnak látszó tanítási eszközt.

17. Dr. Bihari Károly állandó bizottságok alakítását java
solja, mely eszméhez a választmány elvileg hozzájárul. A tervezet 
lapunkban közöltetik és a legközelebbi választmányi gyűlés napi
rendjére kerül.

18. 19. 20. A titkár indítványára elhatározta a választmány, 
hogy: a) Wlassics Gyulát — az egyesület dísztagját — születésé
nek 60-ik évfordulója alkalmából egyesületünk üdvözli; b) megkér
jük a m. kir. földmivelésügyi miniszter urat, rendelkezzék, hogy a 
8 osztályt végzett snémák kertésztanulókul felvétessenek; c) Scholtz 
Lajos és Schulmann Adolf tagtársakat a „Siketnémák tanácsadója“ 
című könyvüknek szerkeszdése-k¡adása alkalmával erkölcsileg tá
mogatja.

21. Gácsér József alelnök, Németh László v. tag — betegsé-' 
gükre való hivatkozással — tisztükről lemondottak. A választmány 
— bár méltányolta az okot — érdemeikre való tekintettel lemondá
sukat nem fogadta el.

22. A titkár jelenti, hogy a M. Gyermektanulmányi Társaság
ban gyógyfed. szakosztály vau alakulóban, amelynek munkálkodási 
köre a snémákra is kiterjedne. A választmány — tekintettel arra, 
hogy ama szakosztályban nagyobbrészt illetéktelenek foglalkoz
nának a nyilvánosság előtt ügyünkkel: időszerűnek látja, hogy a 
gyógypedagógia fogalma körül támadt zavarokat megvilágítsuk. A 
jegyzőkönyv hitelesítői Szotfrid József és Scheriner Ferenc. K .
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PEDAGÓGIAI MEGFIGYELÉSEK.
Szájról olvasási és kiejtési gyakorlatok. A „Javaslat a siket

némák iskolái tanítástervének módisítására“ c. cikk szerzője a kiej
tési gyakorlatokra külön órákat vesz fel. Ezzel kapcsolatban felűjul 
emlékezetemben néhány régebbi megfigyelésem, amelyeket több 
németországi siketnéma-intézetben való hospitálásom alkalmával 
tettem. Nem lesz talán érdektelen, ha azokat most itt közlöm, annál 
is inkább, mivel a németországi intézetekben a kiejtési gyakorla
tok külön tárgyként, külön órában szerepelnek és ezek egyikét 
maga Yatter is nagy gonddal űzi.

A német intézetek majd mindegyikében — a frankfurtiban 
is — végzik az alábbi gyakorlatot. Yatter pedig „A tiszta hang- 
beszéd-módszer“ c. munkájában a hangfejlesztés minden fázisánál 
említi e gyakorlatot.

Miután a beszéd jellegét a magánhangzók adják meg, a siket
néma pedig a szájról olvasásnál e jellegből kombinál és következtet 
a tartalomra, igen nagy gondot fordítanak a magánhangzók kiejté
sének a gyakorlására ily módon: i-a-a — fiatal; — ö-e — öreg; — 
u-a — kutya; — á-ó-í — János sír; — o-o-a-i-ő — Rongyos a cipőm.

Német kartársaink véleménye szerint e gyakorlatok rendsze
res űzése nagyban előmozdítja a beszéd folyékonyságát és termé
szetességét, a leolvasás biztosságát.

Egyik német kartárs meg — egy svéd tanár ajánlatára — 
a hibásan ejtett hangot úgy javította, hogy a hang külsőleg lát
ható jellemző vonásait száj- vagy kézmozdulattal jelezte. Pl. a hi
básan ejtett „ó“ javítását az ajkaknak köralakban való összetevé- 
sével, az ,,ú“-nál a nyelv hátrahúzódását a mutató újjával jelezte; 
a zönge hangok jelzésénél a gégére tette a kezét, stb.

Sch.
A kropf. Magyarul guga vagy golyva. Szép, regényes vidéke 

van Körmöcbányának. A föld alatt bányák, a bányák fölött házak, 
a házak fölött hegyek, a hegyekben alagutak és mindenütt a föld 
felett és föld alatt szorgalmas emberek. Az emberek szorgalmasak 
és kropfosak. Kropfosak a kicsinyek és kropfosak a nagyok. Az 
intézet növendékei is kropfosak. A kropf, mint tudjuk, nagy befo
lyással van a hang színezetére és magasságára. A siketné.mák hang
ját pedig ab ovo védeni és ápolni kell. A fonétikus munkájának 
legfőbb ékessége a jó hang. S Körmöcbányán a hang dallamosságát 
illetőleg egy időben megakadtak az emberek. Nem használt sem a 
sósvíz, sem a masszázs, sem a zöngének monoton dúdolása, semmi, 
semmi. Le a,gallérral! Le az egész osztály! Le az egész intézet! A 
torok-, illetve a nyakvizsgálat során kitűnt, hogy az intézet 83 nö
vendéke közül 50-nek golyvája (kropfja) van. Az intézet igazgatója 
a dologról a minisztériumnak jelentést tesz. Ady.
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VEGYESEK.
A közgyűlésünket előkészítő helyi bizottság Ungvárott már meg

alakult és ápr. 28-án tarto tta  első értekezletét. Tagjai: H idasi Sándor 
kir. tanfelügyelő, Tahy Ábrahám főesperes, Matyaczkó Tivadar kano
nok, dr. Ország Jakab vm. tb. főorvos, B lanár Ödön főgimn. tanár, 
Bódis Ferenc főreáliskolai tanár, Berzeviczy István v. rendőrfőkapi
tány, Vidor M arci a „H atárszéli Ú jság“ szerkesztője, Scholtz Lajos 
sn. int. igazgató és Schulmann Adolf sn. int. tanár. Az ungváriak tehát 
már készülődnek. Készüljünk mi is, hogy ez a gyűlés mindenképen méltó 
kezdete legyen egyesületünk második évtizedének!

Vezérkönyv a siketnómák beszédtanításához. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. m inisztérium megbízásából ír ta  Borbély Sándor, a 
siketnémák váci királyi országos intézete igazgatója. „E könyv szerkesz
tésének alapgondolata az, hogy a siketnémák iskoláinak II . éh I I I .  osz
tályai számára egy oly tankönyv szerkesztessék, mely a most érvényes 
tanterv szerint a beszédtanítás tartalm i és alatti anyagát módszeres uta
sításokkal, tanácsokkal feldolgozva, a siketnémák tanárának tanítási ve
zérkönyvül szolgálhasson. E könyv tehát elsősorban vezérkönyv a tanár 
részére, de megtalálható benne a tanítási anyag tartalmi és alaki része 
is, melyre a siket és néma növendéket meg kell tan ítanunk.“ így  szól 
a nyomdából most kikerült könyv Elüljáró beszéde, amellyel idei köz
gyűlésünk foglalkozni kíván. E könyvet a m inisztérium  adta ki és úgy 
értesülünk, hogy kartársaink d íjtalanul fogják azt megkapni.

Tragor Ignác kereskedő 11 éves korában meghalt Vácon. Minden 
jó ügynek áldozatkész támogatója volt. Nevét ott találjuk  a váci intézet 
alapítványtevői közt is. Az elhunytban dr. Tragor Ignác, a Váci Tkp. 
igazgatója, történetíró — aki ügyünknek szintén megértő jóakarója — 
édesatyját gyászolja.

A siketnémák váci intézetének növendékei — a VKM. úr enge
délyével — résztvesznek a jun. 6— 8-án tartandó pécsi kerületi torna
versenyen. A székesfehérvári tankerületi kir. főigazgatóság felszólítá
sára a váci intézet 16 növendéket jelen tett be, akik részt vesznek a m in
den intézetre kötelező szabadgyakorlatokban, továbbá a korláton csapat- 
tornázással és a súlydobásban versenyeznek.

Előadást tartott a siketnémákról márc. 24-én Pancsován Zádor 
Endre temesvári igazgató, a város tanácsának meghívására. A városháza 
nagyterme megtelt hallgatósággal. Zádor E. ism ertette a siketnéma- 
oktatás történetét, fejlődését, azután 1 í., 1 II., 1 IV. és 1 V III . o. növen
dékkel bem utatta, hogy amiként a szobrász a holt anyagból művészi ala
kot tud kifaragni, úgy formálják a siketnémák tanára i értelmes, gon
dolkodó, beszélő lénnyé a siketnémákat, „akikben — miként Cházár 
András mondotta —  ez előtt a fő valóságnak képe, az okos lélek mintegy 
eltemettetve hevert.“ Az előadást érdeklődéssel hallgatta a közönség 
és annak végeztével valósággal ünnpelték Zádor Endrét, akinek tiszte
letére a város tanácsa a H ungáriában vacsorát adott, amelyen dr. Radda 
Ignác polgármesterrel a város vezető emberei részt vettek. A tanács 
elhatározta, hogy Zádor Endrét a jövő évben ismét meghívja és a siket
némák temesvári intézete részére nagyobb összegű állandó segélyt illeszt 
a költségvetésbe.

Siketnémák pályái. Oktatásügyünk fejlődésének arányában szű
nik a siketnémákkal eddig szemben álló előítélet és ennek folyománya
ként új pályák, foglalkozások nyílnak növendékeink számára. így :
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1. Dr. Lendvai Vilmos ungvári fogorvos műveltebb, jól beszélő, 
ügyes siketnéma, fiút keres, ak it fogtechnikusnak tanítana ki. Az érdek- 
lődö szülök írjanak Scholtz Lajos ungvári igazgatónak, vagy magának 
az orvos úrnak.

2. Az „Adria" tisztítógyár (Budapest, V III ., H unyadi-u. 12.) — 
minthogy az eddig alkalmazott 2 siketnéma m unkájával teljesen meg 
van elégedve — könnyű, tiszta m unkára több siketnéma munkcisnőt, 
kíván alkalmazni heti 10 K kezdő fizetéssel. Tanulás után  a fizetés a 
szorgalomhoz képest javíttatik .

Egy titokzatos siketném a ügye foglalkoztatja a siketnémák váci 
intézetének tanárait. Márc. 18-án egy 16— 17 évesnek látszó siketnéma 
ifjú  kereste fel a váci intézet igazgatóságát azzal a. kéréssel, hogy ré
szére állítson ki egy igazolványt, amellyel siketnéma voltát bizonyít
hassa. A nagy világban tö rtén t szomorú hányattatásai közben ugyanis 
a hatóságok m indenütt kétségbe vonták siketnéma mivoltát, am iért a 
megpróbáltatások egész kálváriáját kellett végigszenvednie. M int utolsó 
mentsvárába, úgy jö tt a váci intézetbe, ahol előadta élettörténetét. Biz 
az nagyon titokzatos. Állítása szerint — m int siketnéma — 8— 9, esz
tendős korában Bécsújhelyre került, ahol egy magános úrnál lakott, 
aki öt mintegy 5 esztendeig taníto tta . Ez idő a la tt a magyar nyelvet 
írásban egész tökéletesen m egtanulta. Bámulatos gyorsasággal meg tud 
felelni egész hibátlan szóviszonyítással a legelvontabb kérdésekre is. 
E rre  a kérdésre pl., hogy hány Isten  van, így felelt: „Egy Isten  van 
három személyben, ú. m. Atya, F iú  és Szentlélek.“ A magyar nyelvnek 
az épérzékűekkel azonos tökéletes bírása s e m ellett némasága: az első 
látásra a tettető  siketnéma képét tün te ti fel. Éhez hozzájárul még az 
a körülmény is, hogy származására, illetőségi helyére vonatkozólag sem
miféle felvilágosítást nem tud  adni. Tanítómestere ugyanis titokban 
ta rto tta  e kérdést előtte s őt Volfauer Józsefnek nevezte. K icsi gyer
mekkoráról tehát semmit sem tud. Csak arra  emlékszik, hogy mielőtt 
ez az úr tan ítan i kezdte volna, nagy betegségben szenvedett, amelynek 
következtében a haja kihullott. A gyermekkorát borító eme titokzatos 
fátyolt pedig most már nincs módjában fellefcbenteni, m ert az az úr, ki 
őt tan íto tta : 1910 május 13-án nyom talanul eltűnt. így  ő magára ma
radván a világban, a bécsi rendőrség kezeibe került. I t t  tö ltö tt el vizs
gálati fogságban egy egész évet és egy napot. A bécsi rendőrség ez idő 
a la tt nem tudván kilétét, származását és illetőségét m egállapítani, — 
tekintettel arra, hogy a magyar nyelvet b írja  — Magyarországba, Szom
bathelyre toloncolta. I t t  is egy egész évig volt a rendőségen letartóz
tatva. Illetőségét azonban i t t  sem tudták m egállapítani s ezért világgá 
engedték. Nagy elhagyatottságában tengerre vonzotta a szíve. Elm ent 
hát Triesztbe. O tt felcsapott szolgának egy hajón. I t t  megnyugodott 
halálmegvetéssel gondolt a tengeren kínálkozó ezer veszélyre, ahol majd 
egyszer a hullámok között lelheti sírjá t, melyek egyszer s mindenkorra 
véget vetendenek szenvedéseinek. Kegyetlen sorsa azonban innét is el
üldözte. Nem lévén igazolványa, elbocsátották szolgálatából s eltolon- 
colták a magyar határig. Végső kétségbeesésében elment a váci siket
néma intézetbe, hogy a szakemberek előtt bebizonyíthassa valódi siket
néma voltát s erről igazolványt kapjon. E humánus intézmény igaz
gatósága azonban nem igazolvánnyal óhajtja elviselhetővé tenni e sze
rencsétlen ifjú  életét, hanem a m inisztérium  beleegyezésével felvéteti 
az intézet növendékei közé, hogy a hangbeszédet is elsajátítván s az 
intézet végbizonyítványát megszerezvén, m int a haza hasznos polgára 
boldogulhasson az életben. ■ („Vácz és Vidéke“ Z. A.)
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