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Tanterv revízió.
Hazánkban 1877-ig, míg kizárólag a váci intézet képviselte a 

siketnéma-oktatásügyet, a tanterv egyöntetűségének kérdése nem 
képezhette eszmecsere tárgyát.

Intézeteink örvendetes szaporodása azonban elodázhatatlanúl 
szükségessé tette, hogy az iskolák működési iránya az összes inté
zetekre kötelező tanterv kibocsátása által szabályoztassék. A tantervet, 
mely az oktatás intensiv fejlődésének érezhető lendületet adott, a 
szaktanács érdemes előadója mély tudással, a 100 éves múlt alatt 
leszűrődött, kijegeczesedett elvek alapján mindenre kiterjedő körül
tekintéssel s figyelemmel állította össze. 1900-ban 16822. számú 
rendeletével adta ki s tette kötelezővé Ő excellentiája az egységes 
tanterv használatát s most már abban a helyzetben vagyunk, hogy 
egy némely tekintetben véleményt is mondhatunk a tanterv hasz
nálhatósága, hiányai stb. tekintetében.

Tudomásom szerint a hazai intézetek összes testületéi előtt 
napirenden van a tanterv revíziója, mindenütt tanácskozások, vitat
kozások folynak, üdvös vagy káros, helyes vagy helytelen indít
ványok, javaslatok kerülnek felszínre, melyek némelyike talán a nagy 
többségre is értékkel bírna, ha róla tudomást szerezhetnénk. Mind
nyájunk előtt kedves dolgot cselekednének azon t. kartárs urak, 
kik a testületi ülésen valamely tárgy, legfőkép a beszédtanítás elő
adójaként szerepelvén, észrevételeiket Írásba foglalva a „Szemle“ szá
mára is megküldenék.

Magam, igazgatóságom részéről több tárgy előadói tisztével 
bízatván meg, ezúttal a tanterv „Történelem“ c, fejezetére vonat
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kozólag szerzett tapasztalatom alapján a következőkben bátorkodom 
elmondani véleményemet.

A történelem tanításának a tanterven körvonalozott célja ki
egészítésre szorul. A meghatározásban nem jut kifejezésre a causa 
principális, a legfőbb motívum, mely végeredményében teszi indo
kolttá e tárgynak intézeteinkben való tanítását.

A történeti oktatásnak alaki s anyagi feladata yan s míg a,z 
alaki cél több oldalulag preciziroztatott, addig az ' anyagi cél meg
határozása körűi nem tapasztalunk hasonló elbánást. A cél meg
határozását magában foglaló szakasz általában azt a benyomást 
kelti, mintha nálunk a történelemnek csupán paedagogiai jelentősége 
volna. Bizonyára senki által sem kicsinyelhető e tárgy ilynemű 
fontossága, de tény az is, hogy a VIII. osztályban midőn a haza 
és fajszeretet a szivekben már gyökeret vert, a nemzetünk sorsára, 
intézményeink alapítására, fejlődésére, bukására döntő befolyással 
bíró események ismertetése által a jelen állapotok helyes felfogására 
is képessé kell tenni növendékeinket. Mint minden más iskolában, 
úgy a siketnémák intézeteiben sem szabad a történelmi oktatásnak 
csupán jellemképző hatásával megelégedni, hanem azt megközelíteni 
a jelen szövevényes viszonyait érthetővé felfoghatóvá tenni köte
lességünk. A szövegezésben ama kitétel: „ A történelem tanítás 
célja, hogy hazánk nagy alakjainak ismertetése által növendékeink
ben a király iránti hűséget ápoljuk“ helytelen, a históriai tények 
természetével többször ellenkező • kivánalom. II. Rákócy Ferenc, 
Kossuth Lajos a Habsburgokat detronizálja. Amaz 1707-ben Óno
don, utóbbi 1848-ban Debrecenben. Hazánk nagy alakjainak ismer
tetése tehát, mint e tényekből is látható nem mindig alkalmas a 
király iránti hűség ápolására.

Avagy Hunyady László lefejeztetésének rémes históriája, 
szabadságharcunk mártírjainak bitóra hurcoltatása stb. stb. fog-e 
király iránti hűségre buzdítani. A jelzett kitétel módosítandó.

Az anyag elrendezése szerint két fokozatot lehet megkülön
böztetnünk s tényleg az ily beosztás volna a helyes, más feladatot 
jelölvén meg az alsó s a felső fok számára. De ez a megkülön
böztetés csak látszólagos. A valóságban a tanterv rendelkezése sze
rint ugyanazon anyagot lehet s kell tanítani a VII. mint a Vili. osz
tályban. A különbség csak az, hogy a VII. oszt. történeti anyagá
nál fel vannak sorolva a személyek, kik köré az események cso
portosulnak, kikről tanítani kell, a VIII. osztályban pedig tetszésünkre 
van bízva a históriai alak kiválasztása.

Kizárólag a már tanúit dolgok ismétlésére szorítkozni a felső 
fokon semmi által sem indokolható, de sőt vétkes időpazarlás akkor, 
midőn növendékeink, kiknek szíve Szt. László fenséges jellemén, 
egy Zrínyi hős halálán stb. lángra gyuladt, a különböző idők ese
ményeinek felfogására már érettek, s az ok és okozat közötti vi
szony felismerése tekintetében képességgel bírnak. Nemzetünk törté
netének' időszerinti tárgyalása oly alakban, mint azt a tanterv kívánja,

74 Gyógypaedagogiai Szemle.



Gyógypaedagogiai Szemle. 75

hogy t. i. nagyjaink körül csoportosítsuk az eseményeket, kivihe
tetlen, a gyakorlatban azért sem valósítható meg, mert a múlt 
intézményeinek, eszméinek fejlődésére gyakran századok kellettek, 
nagyjaink szereplése pedig legfeljebb egy-két évtizedre terjedt.

Bármily korszakot alkotó legyen egy-egy ember, mégsem ő 
rajta fordúl meg minden s életrajzi keretébe nem szorítható be egy- 
egy időszak története. De meg félő, hogy a történelmi oktatás fel
sőbb fokán a személyeknek az események fölé helyezése által, 
eltekintve attól, hogy ily módszerrel csak egy csomó egyént muta
tunk fel, kiknek példáján a lélek emelkedhetik ugyan, növendékeink 
azt fognák hinni, hogy az emberiség egész története csak háborúk 
és öldöklések sorozata és csak a hadvezérek az emberiség igazi 
nagyjai.

A VIII. osztásban a tanításnál a fősúlyt nem a személyek, 
hanem az eseményekre s azon körülményekre kívánnám fektetni, 
melyek valamely históriai tény születésére, fejlődésére avagy buká
sára döntő befolyással voltak. S tekintve, hogy az esemény időben 
történik, születése, fejlődése, elhulása bizonyos időn, korszakon 
húzódik keresztül e fokon a múlt eseményeit, mint a jelen meg
értésének kulcsát korszakok szerint legcélravezetőbb tárgyalni.

Hazánk története különösen az, melynek eseményei időszakok 
szerint szépen csoportosítható.

Ily ^korszakok volnának főbb vonásokban :
I. Ős, pogány korszak 972-ig.
II. A kereszténység befogadása és a Szt. István-féle király

ság 972— 1242.
III. A Szt. István-féle rendszer bomlása; a hűbéri eszmék 

szerint való szervezkedés 1242— 1458.
IV. Mátyás kora 1458— 1490.
V. A köznemesség és főnemesség küzdelme ; az ország ha

nyatlása 1490—1526.
VI. Török-német világ 1526—1711.
VII. A nemzet és a dynastia kibékülése. Az újkori állami 

intézmények 1711 —1848.
E korszakok keretében a hazai történetet a művelődéstörténet 

tekintetbe vételével tárgyalva, ki kell terjeszkedni mindazon mozza
natokra, melyek a nép állami és társadalmi életének, anyagi és 
szellemi fejlődésének előmozdítására, avagy a fejlődés megakadályo
zására szolgáltak. Ily módozatok mellett vélem elérhetőnek azt, 
hogy növendékeink a történelmi oktatás által ne csak képeztessenek, 
hanem tudják, ismerjék a múltat s helyesen fogják fel a jelent.

M arkovics Á rpád .
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A rafzoktatás és annak helyzete a tantárgyak 
között a síketnemák iskoláiban.

A rajzoktatásnak mikénti keresztülvitele fölött a legutóbbi idők
ben sok szó esett; sokoldalú jóakarat nyilvánúlt az irányadó körök 
részéről a tekintetben, hogy a rajzoktatás a siketnémák iskoláiban 
a helyes mederbe tereitessék. Elismerték ugyan annak általánosan 
képző erejét, de az iskolában elfoglalt tért inkább a reális élet köve
telménye szerint Ítélték meg. — Szerény nézetem szerint azonban 
akkor, a midőn az ember magát az élettel vele járó küzdelmekre 
kellően kiművelni igyekszik, s eme szakadatlan kenyér után való 
harcra a kellő szellemi, erkölcsi és érzéki fegyverek kiélesítésére 
törekszik: a reális küzdelem szoros összefüggésben kell, hogy álljon 
egy eszményibb szellemi képzéssel is.

Nem vagyunk még ma sem abban a helyzetben, hogy eme 
helyes, a tanítás terén mellőzhetlen dolog a rajzoktatás terén is 
megtalálhatta volna a maga helyes megoldását: mondhatni csupa 
kísérletezés és tapogatódzás jellemzi a jelenlegi állapotokat is. Nem
csak nálunk van ez így, a kik legnagyobb részben a németek 
utánzói vagyunk, hanem amazoknál is, a kiket mi utánozni 
törekszünk.

Ezek mellett minek tulajdonítsuk azt, hogy egy mindenki által 
helyesnek tartott rajztanítási rendszert a siketnéma-iskolák keretében 
alig találunk. Én a magam részéről azt hiszem, hogy ennek termé
szetes okaira rámutatni nem járna nehézségekkel, de e rövid érte
kezésemen belül nem akarom, de nem is feszegethetem ez okokat.

Távol áll tőlem még a gondolata is annak, hogy oly dolgok
kal hozakodjam elő, melyek fölött tehetségemhez képest nem ren- 
delkezhetem. Sajnos, nem örvendhetek azon tehetségnek, mely arra 
adott volna módot, hogy a siketnéma-oktatás terén működő ez 
irányú szakemberek összes mozgalmait figyelemmel kisértem volna 
s közvetlen tapasztalatok és tanúlmányozás alapján azon magas
latra helyezkedhessen!, mely kellő áttekintést nyújtana a teljes át
tekintésre, s a csak ez úton biztosítható helyes ítélet alapján bizto
san jelölhessem ki azt az útat, mely ha nem is egyedül, de bizto
san célhoz vezető. Én úgy tudom, hogy siketnéma-iskoláinkban a 
rajztanításnak ama módszere, mely a legbiztosabb és minden szak
ember által elfogadott rendszerrel és alapokon nevelné a siketnéma 
gyermeket, még megállapítva, jobban mondva kipróbálva nincs. 
E feltétel azonban talán már önmagában hordja a lehetetlenséget, 
mert hiszen senki sem mutathat olyan embert, a kinek legjobb, 
legmagasztosabb cselekedetei és elvei az egy téren működők teljes 
elismerését kiérdemelhették volna.

Én a mennyire, mint nem diplomás és hivatásos rajztanár a 
dolgot helyesnek megítélni tudom, a rajztanítás igen nevezetes lénye
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gének tartom azt, hogy a tanulók mindjárt kezdetben az idom, a 
terület, a távolsági és kiterjedési viszonyok megítélésére vezettesse
nek ; ezeket egyedül képes a szem helyesen látni, csak ezek ösz- 
szehasonlítása és megfigyelése által képes a kezet helyesen vezetni. 
Tanításomat tehát azonnal az alak vagy idom szemléltetésén kez
deném s a pont és vonal csak mint osztó, alkotó vagy határ ele
mek szerepelnének. A rajzbeli feladatok megoldásánál okvetlenül az 
analitikus felfogást tartom helyesnek, még pedig azon egyszerű 
oknál fogva, hogy vizsgálódásunkat az agy épen azon logikával 
vezérelje, a milyent a fejbeli számolásnál követ. És ha csak ezen 
egyszerű elveknek igazságát elfogadjuk, a mit úgy gondolom nehéz 
volna megtagadni, akkor már a jelenleg általam és kartársaím nagy
része által is ösmert és siketnéma-iskoláinkban gyakorlatban levő 
rajztanítási módszerek nagy része magától szőrül le a megvitatás 
teréről.

Nézetem a z : rajzoltassunk oly dolgokat, a melyek a jó Ízlést 
ápolják és fejlesztik. — Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, 
hogy a rajzoktatás mérve alkalmazkodjék a mennyire csak lehet, 
leányoknál a női kézimunka oktatásához, a fiúknál a kéziigyesítő 
oktatáshoz ; hogy mindez hogy hajtassák végre, ezt én már a rajz
tanárok szaktudására és tapintatára bíznám.

A rajztanítást siketnéma-iskoláinkban föltétlenül szükségesnek 
és fontosnak tartván: óhajom, illetőleg nézetem az, hogy az a ren
des, kötelező tantárgyak között foglaljon helyet. Anyagának mérvét 
— különösen a fiúknál —« a kézügyesítő oktatás mérvétől tenném 
függővé. Az e tárgyban ugyan e lap hasábjain kifejtett nézeteimhez 
képest a rajzoktatás mérvére vonatkozólag nézetem a következő: 
A,rajzoktatás siketnénia-intézeteinkben ne lépje túl a határt, ma
radjon azon kereteken belül, a melyek a mi iskoláink tantárgyai
nak, illetőleg azok anyagának a határai is egyúttal. Általános 
rajzismereteknél, általános rajzolási ügyességnél egyebet ne kíván
junk növendékeinktől. Legyen annyi ügyességük, hogy később mint 
iparosok, ezen rajzolási ügyességükre támaszkodhassanak.

Legjobb akaratom, tehetségem és tiszta meggyőződésem alap
ján mondottam el mindezen dolgokat s ha valaki azon kartársaim 
közül, aki e tekintetben velem az ellenkező véleményen van, engem 
meg tud győzni álláspontom helytelenségéről, azt a legszívesebben 
veszem. Én iparkodtam álláspontom helyességét röviden kifejteni; 
ha ez nem sikerűit, úgy ez nem tisztán az én egyéni hibám, hanem 
az ez iránybani esetleges tapasztalatlanságom, illetőleg kevés tapasz
talatom következménye is.

H ercsuth  K álm án.



78 Gyógypaedagogiai Szemle.

Világosság és határozottság a tanterv fel
osztásában.

H. Hoffmann után németből.

Hogy a tanterv jelentőségével és annak hasznával nem voltak 
mindenütt és minden időben tisztában, látható már egyetlen tekin
tetből, melyet az ilyen — a nevét alig érdemlő — fércmunkába 
vetünk. Hogyan is állították össze ? Egy általános részben van ne
hány általános frázis az oktatás feladatáról és céljáról; egy második, 
különös részben foglaltatik egy felületes anyagfelosztás.

Ilyenek lehettek azok a tantervek, a melyek Váradi kollegát 
arra késztették, hogy útleírásában a német intézetek tantervrend- 
szeréről oly lesújtó kritikát mondjon. Ilyen tanterv megalkotásánál 
persze nem is kell az agyat túlságosan megerőltetni: az évek számával, 
a mennyire a vezér- vagy tankönyv Íródott, elosztjuk az oldalak szá
mát, s az eredmény adja az egyes évfolyamok tananyagát. Lássuk 
csak: a 2. évben elvégzendő az 1—50, a 3.-ban az 51 —100. oldal 
és a 4.-ben a 101. oldaltól végig. Épp úgy meg lehetne határozni, 
— ha nem volna annyira bonyolódott a kiszámítása — hogy a
2. iskolai évben az olvasókönyvnek ennyi meg ennyi s a 3.-ban 
annyi meg annyi négyzet cm.-je dolgozandó fel. Ha általában mond
ható, akkor különösen ily esetben áll az, hogy: Minden tanterv a 
szerkesztője paedagogiai-didaktikai tudásának a próbaköve.

Miként a katonai térkép, úgy a jó tanítási terv is tisztán és 
áttekinthetően tüntesse fel a munkaanyagot, a célhoz vezető útat 
oly biztosan jelölje ki, hogy arról letérni alig lehessen. Ne csak azt 
határozza meg, hogy a nevelés céljának elérésére az egyes okta
tási ágak hogyan alkalmazandók, hogyan hozassanak azok egymás
sal kapcsolatba, de állapítsa meg azt is, hogy mi nyújtandó a külön
féle korban levő, — mi a gyengébb, — mi a tehetségesebb növen
dékeknek, és azt, hogy mennyi követelhető azoktól. Rá kell mu
tatnia, hogy az egyes esetekben mely didaktikai segédesközök bizto
sítanak kedvező eredményt, és végre ott kell lennie a tananyagnak 
a növendékek korára és tehetségére való tekintettel fokozatokra és 
évfolyamokra történt felosztásának is. (Az évnegyedekre, hónapokra 
és hetekre való részletes felosztás a tanár feladata.) A legtöbb tan
terv szerkesztésénél mennyire mellőzték az imént említett kívánal
makat ! Hiába keressük azokban, hogy az oktatásnak a nevelés 
szolgálatában kell, hogy álljon; hogy a közlésre, felfogásra és fel- 
használásra, illetve önállóságra vezessen; hogy az egyes tantárgyak 
egymást egészítsék ki, a rokon anyag lehetőleg egymás mellett dol
goztassák fel, stb.

De nem elég, hogy egy oly fölületes produktumnak magára a 
tanításra nézve nincs semmiféle értéke; még annak ellenőrzését is 
lehetetlenné teszi, és pedig annál inkább, minél szembeötlőbb a 
tanítási szakok felosztásánál a fogalmak éles elkülönítésének hiánya. 
Mit értsünk például „nyelvoktatás“ alatt, ha a mellett még olvasást,
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szemléleti oktatást szabad beszélgetést és kiejtést, fogalmazási- és 
nyelvalaktani oktatást is megkülönböztetünk? Semmit; és ha jön 
az ellenőrzés, előveszszük a „nyelvoktatást“, hogy ezen gyűjtő- 
fogalom takarója alatt azt mutassuk be, a mi nekünk éppen tetszik. 
Mit jelent „Weltkunde“ ? (szószerint: világismeret) Semmi ha
tározottat ; mert az ilyen tanítási órában akár földrajzot, akár 
természetrajzot, fizikát vagy történelmet, sőt mindegyikből valamit 
is végezhetünk. így aztán a tanterv célja iránti tájékozatlanság 
hátrányára lesz az oktatónak, a megszerkesztésénél hiányzó határo
zottság pedig kétségessé teszi magának a tanításnak helyes megíté
lését. Mindkét esetben a növendékek vallják kárát.

Legyen tehát világosság és határozottság a tantervben és első 
sorban a tanítás tárgyainak kijelölésénél. A jó tantervnek egy 
katonai térképpel történt föntebbi összehasonlítása nagyon is indo
kolt, mivel a tanítás maga támadás a minden rendszeres külső 
behatás ellen védekező szellemre. A küzdtér nagy terjedelménél 
fogva a tájékozódás korlátolt, annál és inkább, minthogy a munkát 
rendszerint többen végzik, pedig az egyesek ténykedései együt
tes, egységes célt kell, hogy szolgáljanak. Helyén van itt a 
munkateret felosztani, mindenkinek nemcsak kijelölni és átadni a 
maga részét, de egyúttal megadni neki a lehetőséget, hogy munka
társainak terepét is áttekinthesse, és — a m e n n y ire  lehetséges 1 
azokkal egyesülten vállvetve munkálkodhasson. És így, figyelembe 
véve ez axiómát: Divde et impera! rájöttek már arra, hogy az 
igazi sikert föltételező, igen lényeges momentum : az oktatási szakok 
helyes felosztása. Ennek előnyeit lássuk csak a nyelvtan, hittan és 
reáltárgyak tanításáról szóló következő fejtegetésekben :

1. A nyelvoktatás fogalmának elnevezéséből önként következik 
az, hogy annak feladata „a beszédbeli kifejezésmódnak tudatos 
értelemre alapított használata.“ Ha valamit megértettünk és az tuda
tunkba lép, kifejezést is kell neki adnunk. Idővel azonban a nyelv- 
oktatásnak ez a feladata kibővült. A nevelésnek a gyakorlatból ki
alakúit feladata a nyelvoktatásban bírja főtényezőjét, a mely mint 
ilyen nemcsak érzetek, képzetek és gondolatok szerzését és a tanuló 
saját gondolatainak kifejezését kell, hogy elősegítse, hanem rá kell 
vezetnie azt mások gondolatainak felfogására és megértésére. Épp 
azért figyelembe veszi a különféle külső-belső életviszonyokat, külö
nösen pedig a kedélyt érintő külső viszonyokat és a kedélyt magát 
a külvilághoz való viszonyában. A külvilágról szóló ismereteket köz
vetíti a tartalmi-tárgyi oktatás, a mely eleinte, különösen az alap
fokon a nyelvoktatás egyik ágát képezi, később Önnállóvá lévén, 
vele még mindig vonatkozásban marad. A gondolatalkotás benső 
tüneményeinek nyilvánulása, idegen gondolatok felfogásának lehető-, 
sége az alaki oktatáson alapszik. S ezzel, megneveztük a nyelvok
tatás két főirányát, egyik ága első sorban tartalmilag, a másik ága 
pedig alakilag képző. (A nyelvoktatás technikai momentuma is az 
alaki nyelvoktatás főfogalma alá tartozik.) Mindkét irányt egyenlő- 
képen kell művelnünk. Ne nyújtsunk csak héjat vagy csak magva'.,
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hanem mindig mindkettőt együttesen, oly intelem, a melyet nem 
szívleltek meg minden időben, mert hol a tartalmilag-, hol az alaki
lag képző momentum kerekedett felül. Nem akarjuk azonban azt 
mondani, hogy a nyelvoktatás minden stádiumában ez az arány 
jusson kifejezésre, inkább azt, hogy az oktatás egész menetében 
mindkét ág kellően mérlegeltessék, mert különben a képzés végén 
a növendék nyelvismerete és nyelv használata töredékes, hézagos 
lesz. Hogy ezen követelménynek megfelelhessenek, felosztották a 
nyelvoktatást egyes disciplinákra, a melyek a nyelvképzés meneté
ben sajátosságuk szerint hol egymás mellett, hol egymás után lép
nek fel. Mielőtt azonban ezen különös szakok és különös feladataik
nak tárgyalásába fognánk, meg kell emlékeznünk egy oly dologról, 
a mely lényegesen megkülönbözteti az épérzéküek nyelvoktatását a 
siketnémákétól. E különbség lényege nem annyira az, hogy a siket
néma a nyelvet eleinte a hangképzés mechanikai gyakorlatai utján 
tanulja, mint inkább abban áll, őt arra képesíteni, hogy tudjon vala
mit észrevenni, elképzelni és ezáltal nyelvi tartalmat nyervén azon 
és azáltal magasabb gondolati-, észbeli operatiókat végezhessen, 
és hogy azokat megnevezni is tanulja.

Az a követelmény, hogy a siketnémák tudatosan érintkezhes
senek környezetükkel, arra kényszerít bennünket, hogy az oktatás
ban menjünk vissza, a tanköteles kort megelőző életviszonyokra, s 
azokat a tárgyi ismereteket, melyeket az épérzékü gyermek 3. élet
évétől a 6.-ig a szülőivel és testvéreivel való érintkezés folytán min
den szándékos, tervszerű befolyásolás nélkül is — elsajátított, tanítá
suk meg a siketnémának bent az iskolában. Ez a körülmény tete
mesen fokozza a nyelvoktatásnak a siketnémák intézetében kitűzött 
feladatát, s ezért még inkább, mint másutt, jogosult nálunk annak 
szakok szerinti megkülönböztetése.

' Hogy a tárgyismeretek nyújtása mily fontos feladata a siket
némák nyelvoktatásának, most lett felemlítve. A mellett azonban 
az alaki ismeretek nyújtása is annak feladatát fogja képezni. Itt a 
beszéd technikájának elsajátításáról, a logikai összefüggést mutató 
grammatikai alakok megismeréséről és arról van szó, hogy a növen
dékek ezeknek alkalmazásában oly jártasságra tegyenek szert, hogy 
egyrészt saját gondolataikat juttassák kifejezésre, másrészt mások
nak szóval vagy Írásban kifejezett gondolatait gyorsan áttekinthes
sék és megérthessék. így aztán a következő disciplinákat különböz
tetjük m eg: 1. a tartalmi nyelvoktatás során: szemléleti oktatást 
és olvasást. 2. Az alaki nyelvoktatás keretében: kiejtést, nyelv (alakí
tani- és grammatikai oktatást, fogalmazást, olvasást és szabad beszél
getést (társalgást). (Hogy az olvasás mindkét csoport szolgálatában 
áll, ez úgy értelmezendő, hogy az az alsó fokon inkább alakilag-, 
a középfokon tartalmilag és alakilag-, a felső fokon pedig inkább 
tartalmilag képző.) Tekintettel arra, hogy az alapfokra — ideértve 
az első iskolai évet vagy előfokot is — 3 év, a középfokra is 3 év, 
a felső fokra az utolsó két év volna meghatározandó, tekintettel 
továbbá arra, hogy az alapfok heti 24 órájából 18, illetőleg 15 és
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14 óra, — a középfok heti összesen 28 órájából 14, — a felsőfok 
heti 32 órájából pedig 16 óra volna a nyelvoktatáshoz felhaszná
landó, a nyelvoktatási tárgyakat a következőképpen lehetne felosztani : 
Előfok (1. osztály): kiejtés, szemléleti oktatás és írva-olvasás, heti 
18 órában. (Feladata: hang- és beszédképzés, szemlélet, képzetek 
szerzése, legegyszerűbb fogalom-képzés, gyakorlat az irás- és olva
sásban [képzetek szerzése a különböző sensorikus centrumokban, 
e képzeteknek egymással való érintkezése az associatiós centrumok 
közvetítésével] ). A nyelvképzés ezen fokán a tartalmi és alaki okta
tás egymással egyensúlyban lesz, ha figyelembe veszszük, hogy 
az írva-olvasás „disciplina mentis“-nek (alakilag képző) nevez
hető, a mennyiben a technikai haladással (olvasás) kapcsolatban 
az első nyelvi analysis is végbemegy. — A 2. és 3. osztályra 
kiterjedő alapfokon előtérbe lép a tartalmi oktatás, minthogy a 
nyelvnek, beszédnek későbbi tudatos használatához itt anyagot kell 
gyűjteni, valamint a később önnállóan fellépő reál-oktatásnak is 
alapot kell teremteni. Míg azonban egyesek azt ajánlják, hogy ezen 
és a következő fokon a nyelvalakok kizárólagosan a megszokás 
útján taníttassanak (az u. n. anyai iskolát akárják követni), addig 
mások, közöttük szerző is ezzel ellentétbe helyezkednek s e fokon 
is már a nyelvalakoknak megszokás útján való elsajátításán kívül 
külön nyelvalak-gyakorlatokat ajánlanak. A nyelvoktatás részére a
2. és 3. osztályban felvett 15 ill. 14 órából a tartalmi célt szolgálja 
a szemléleti oktatás 6 (5) órában, a formai célt a nyelv-alaktani 
oktatás csak 3 órában, megfontolandó azonban az is, hogy a szem
léleti oktatás és a társalgás (2 óra) ugyancsak az alaki oktatás szol
gálatában is állanak, a mennyiben a nyelvalakok használatát a gya
korlás által mozdítják elő. A kiejtés (2 óra) elsősorban technikai 
célokat szolgál, az olvasás (2 óra) pedig, a hol szintén technikai 
nehézségeket kell még leküzdeni, bár inkább a formai képzést segíti 
elő, amellett azonban tárgyi ismereteket is nyújt.

Más lesz a nyelvoktatás feladata és értéke a középfokon 
(4—6 iskolai év), mivel itt a tárgyi ismeretek kibővítését a reál
tárgyak oktatása veszi át, a nyelvoktatás ez alul felszabadul s ez 
indokolja óraszámának (14-re való) leszállítását is. Ha az alapfokon 
a reális célt láttuk túlsúlyban, úgy itt az alaki cél kerekedik felül. 
Éppen azért az alaktani oktatásnak, mivel ez a 6. évtől kezdve 
elő kell, hogy készítse a tulajdonképpeni grammatikai oktatást, első 
helyet és 4—5 órát kell biztosítani, a szemléleti oktatás pedig heti
3, ill. 2 órával csak addig szerepeljen az órarendben, míg föllép az 
úgyis elegendő tárgyi ismeretet nyújtó reál-oktatás (földrajz, termé
szetrajz, természettan, történelem), kb. az 5. év végéig. Az olvasás 
tanítása is (2—4 órában) eltér eddigi főcéljától (értve a beszéd 
technikáját, melynek szolgálatában itt már csak a kiejtés áll [1 óra]), 
s egyrészt a tartalmi oktatást szolgálja, a hol élénkítőleg és kiegé- 
szítőleg hat, másrészt pedig előmozdítja a nyelvalakok megértését 
és alkalmazását. Úgy a szabad beszélgetés (2 óra), mint a fogal
mazás inkább az alaki képzést segítik elő, a mennyiben itt Írásban,
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ott élőszóval a növendékek arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
mennyire jártasak az eddig gyakorolt nyelvalakok megértésében és 
alkalmazásában. A tárgyi ismeretekhez való viszonyában a fogal
mazásnak (2 óra) csakis ismétlő szerep jut.

Az eddigiekből látható, hogy a nyelvoktatás az alapfokon 
inkább tartalmilag, a középfokon pedig alakilag képző. A felsőfokon 
mindkét célt egyenlőképpen kell, hogy szolgálja. A nyelvoktatás 
óráinak összege itt 16 lesz s abból olvasásra 6 óra, grammatikai 
oktatásra 6 óra, szabad beszélgetésre 2 óra és fogalmazásra 2 óra 
jut. Első helyen áll az olvasás. Ennek szerepe itt egyrészt az, hogy 
— mint a középfokon, de fokozott mértékben — tárgyi ismereteket 
nyújtson, különös szerepe pedig: bevezetni a növendékeket a nem
zeti (német) irodalom elemi ismeretébe s ezzel formál-ásthetikai 
célt is szolgálni. Végre pedig formailag is fog képezni, a mennyiben 
az olvasmányok bőségesen alkalmat szolgáltatnak arra, hogy a 
nyelvtan példákban megtestesülve mutattasék meg, s annak gya
korlati anyagul kínálkozik. Az eddigi nyelvalaktani oktatás most 
grammatikai oktatássá válik, azaz, míg eddig a növendékek főleg 
gyakorlás útján vezettettek az alakok használatára, addig az ezen 
a fokon tudatos megismerés által érendő e l ; az egymáshoz való és 
egymás közötti viszonyok és vonatkozások megértésébe bevezeten- 
dők, hogy felismerjék és megkülönböztethessék az okot és okozatot, 
a mellé-, fölé- és alárendeltségét a viszonyításnak, a valóságot, 
lehetőséget, stb., stb, s adott alkalommal a helyes, a logika tör
vényeinek megfelelő grammatikai alakot használják. Itt folyton kínál
kozik alkalom analysálni és synthetisálni, itt, a hol maga a nyelv 
lesz a gyakorlás tárgyává, tanulja meg a szellem gondolkozva mű
ködni, megtanulja a viszonyokat áttekinteni, és azok szerint csele
kedni s ez kiváló fontosságú a későbbi, önálló életre. A hol elmu
lasztják ezt, ott a szellemet nyomorékká nevelik s az sohasem sza
badul fel környezetének befolyása alul. (Elég ok magában is már, 
hogy mindenütt a 8 éves képzést követeljük.) A szabad beszélgetés 
is mindkét irányú célnak, a tartalminak és alakinak fog szolgálni, 
akár azzal, hogy az iskolai élettől távol fekvő viszonyokat is ennek 
körébe vonz, akár pedig azzal, hogy a szóbeli vagy írásbeli érint
kezés szabatosságait teszi oktatás, gyakorlás és alkalmazás tár
gyává. A fogalmazási gyakorlatok, a melyek mint az előző fokon, 
itt is csak reprodukciók, mindkét célnak tesznek eleget, s az egyes 
tanítási ágakban tárgyaltakat tükröztetik vissza.

így aztán áttekinthetőleg rendezve, a nyolcévi képzésnek meg- 
felelőleg, a nyelvoktatás óráinak beosztása a következőképpen 
alakul k i:

I. Előfok. Hetenkint 18 óra.
Az első három évnegyedben* kiejtés, olvasás és írás, válta

kozva 18 órában.

Nálunk pl. húsvétig (fordító).
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Az utolsó negyedben*: kiejtés 9 óra. Szemléleti oktatás össze
kötve írással és olvasással 9 óra.

11. Alapfok. (2—3 iskolai év).
15 ill. 14 óra hetenként.

2. iskolai év:
Szemléleti oktatás .... ___ ... ... ___
Nyelvalak-gyakorlatok ... ... ... ... 
Szabad beszélgetés ... ... ... ... _.
Olvasás ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kiejtés ... ... ... ... ... ... .... ... ... ..

6 óra
3 „

3. iskolai év.
Szemléleti oktatás ... ... ... ... .... ....
Nyelvalak-gyakorlatok ... ... ... ... ...
Szabad beszélgetés ... ... ... ... ... ...
Olvasás ... ... ... ... ... ... ... ...
Kiejtés .... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

III. Középfok. (4:—6 Iskolai év). 
14 óra hetenként.
4. iskolai év.

Nyelvalak-gyakorlatok ... ... ... ... ...
Szemléleti oktatás .... ... ... ... ... __
Olvasás ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Szabad beszélgetés ... ... ... ... ... ...
Fogalmazás ... ... ............. . ... ... ...
Kiejtés ... ... .... ... .... — ... .,. ...

5 óra

4
3
2
2
2
1

óra
77 
77 

'  77 
n 

77

5. iskolai év :
Nyelvalak gyakorlatok ... ... 
Szemléleti oktatás ... ... ... .
Olvasás ... ... ... ... ... ... _
Szabad beszélgetés ... ... ... _
Fogalmazás ... ... ... ... ... .
Kiejtés ... ... ... ... ... ... ... .

6. iskolai év :
Nyelvalak gyakorlatok ... ... . 
Olvasás ... ... ... ... ... ... .
Szabad beszélgetés ... ... ... .
Fogalmazás ... ... ... ...
Kiejtés ... ... ... ... ... ... ... .

4 óra.
3 77
2 77
2 77
2 77
1 77

5 óra. 
4 „
2
2
1

77

77

Húsvéttól az év végéig.



84 Gyógypaedagogiai Szemle

IV. Felső fok (7—8 iskolai év.)
Heti 16 óra.

7. és S. iskolai év :
Olvasás ___ ... ... ... ... ... ... ... ... 6 óra.
Grammatikai oktatás ... ... ... . . .  . . .  . . .  6 „

Szabad beszélgetés ... ... ... ... ... ... 2 „
Fogalmazás ... ... ... ... ... ... ... ... 2 „

Miként a nyelvoktatásnál, úgy a vallástani és reál-oktatást 
illetőleg is elengedhetetlen követelmény, hogy a tanterv felosztása 
világos és határozott legyen, m ert: az a különféle elágazás, mely 
e szakokban is megvan, éppúgy mint a nyelvoktatásnál, jó részben 
a képzési anyag elhanyagolásának és a képzés hézagosságának 
veszedelmét rejti magában. Wentsel József.

(Folyt, köv.)

Adalékok a vakok oktatásának történetéhez.
Beitl Rafael vakok intézeteire vonatkozó planuma (1827).

Közli: H erodek Károly.

Hetvenhat éves múltat dicsekvő intézetünk irattárában a ren
dezéssel kapcsolatos kutatásaim alkalmával több értékes adatra 
bukkantam, melyekből a t. Szerkesztő úrak becses hozzájárulásával, 
ez alkalommal Beitl Rafaelnek, mint az intézet első igazgatójának 
a szervezésre vonatkozó tervezetét közlöm azon reményben, hogy 
a Szemle t. olvasói is bizonyára érdeklődéssel lapozgatják a régi 
idők körültekintő s nagy gondossággal készült munkáját.

A vak gyermekek oktatásokra ’s nevelésekre Magyar Ország
ban felállítandó Intézetnek számára készített Plánum.

1. A vak gyermekeknek részekre Magyar Országban egy 
Tanító és Nevelő Intézet szükséges.

Ha minden jól elrendelt Országban, amindőn emberi érzékekkel 
bíró serdülő Ifjúság részére, az annak kimíveltetésére szolgáló nyil- 
vánságos Intézeteknek szüksége elesmértetik ; annyival inkább szük
ségesnek kell tekinteni az ollyatén Intézeteknek felállítását, mellyek 
azon szerentsétleneknek, kik egy a legnemesebb érzékeik közül 
megfosztva vágynak kimíveltetéseket tárgyazzák, amennyivel ezek 
gyámoltalanabbak és magokra hagyatattván, könnyebben haszon
talan; ’s terhes sőtt néha nyilvánságossan káros tagjaivá is válván 
az Országnak, minden esetre a legnagyobb szánakodásra méltók 
lesznek. Annálfogva már majd nem minden jól Organisált Ország
ban, a vakoknak, és süket némáknak számokra Nevelő, és Tanító 
Intézetek találtadnak.

Már ami Országunkban is vagyon egy süket néma Intézet, 
mellynek legszerentséssebb sükerét tapasztaljuk. De azon szeren- 
tsétlenekről, kik lég nemesebb érzékekről, szemek világáról meg 
vágynak fosztva, még semmi hasonló Intézet által gondoskodva
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niptsen. Országlásunknak bölts gondoskodása ugyan nem enged 
fogyatkozást azon módokban, mellyek által ezen baj rendszerént 
gátoltatik a vagy szorosabb korlátok közé szorítatik, részint pedig 
egészen megszüntetik; mert ezen czélra vagyon egy közönséges 
Országos Szem-Orvos kinek kötelessége, minden esztendőben, az 
Országnak egynevezetes részét megjárni, és ott a tehetettlenek, 
szembéli betegeknek, vagy vakoknak, a megbetsülhetetlen szemek 
világoknak vissza nyerhetésére a meg kivántató segedelmet nyúj
tani. Szinte ezen czélból tökélletesítettnek mindég a fiatal Orvosok
nak, és Seb Orvosoknak pallérozásokra szolgáló Intézetek, hogy 
azok az Országnak minden vidékeiben rendeltettvén, sem az Orvosi 
segedelemnek hijánossága, sem pedig veszedelmes kurusolás, vagy 
a bűbájos szerekkel való gyógyítás, valamely káros következést ne 
okozzanak.

Nagy számmal találtattnak mind azon által azon szerentsét- 
lenek, kik vagy születésekrül olta, vagy pedig szerentsétlen esetek 
által szemek világoktól helyre pótolhatatlanul meg fosztattván, látó 
ember társaink könyürületességeket annyival inkább gerjeszti s 
munkás segedelmeket megkívánják; — amennyivel álapotjok ma
gokra való nézve kínosabb a többi emberekkez, és az Országhoz 
képpest pedig terhesebb hogy ha mint közönségessen történni szo
kott szerentsétlen sorsokban egészlen magokra hagyatattnak. Mert 
hogy ha az ollyatén vakok valamely szegény Famíliának Tagjai, 
akkoron minden szükségeikre nézve a többiek után tétettvén, alig 
van reájok több tekintett mint az állatokra, minthogy az legalább 
hasznot hajt, amazok pedig nem. Hogy ha pedig valami gazdagabb 
szüléknek gyermekei, akkoron hibás kedvezésből, minden munkától, 
és foglalatosságtól meg kémeltettnek a henyélésre szoktatattnak, és 
önnön magokkal jól tehettlenek lesznek, reggeltől estvélig egy szeg
letben hagyják őket ülni és a midőn ínyeknek kedveznek, azt vélik, 
hogy azzal részekre mindent megtettek. A többi emberi tehetségei 
’s természet adományai mellyekkel néha különös mértékbe bírnak, 
tekintetben sem vétetődvén, ki nem fejtődnek, ellenben testi kíván
ságai mindég nagyobb erővel gerjedeznek, képzelődések zabolát- 
laná válik, ’s nem lévén részek a czélerányos foglalatosságokban, 
az által bennek a kedvetlenség, makatság, és roszakarat nőttön nő, 
’s eképpen fámiliájoknak gyötrelmekre lévén, magok is egy kínnal 
telt életet élnek. De éppen olly kevés hasznot hajtanak a Polgári 
Társaságnak, és az Országnak, sőtt még kipótolhatattlan kárt okoz
nak annak, nem csak mivel semmit sem dolgozván, ’s magoknak 
semmit sem szerezvén, közönségessen mint koldusok nekik terhére 
esnek, hanem mivel ezenkívül mindég egy ép és egésséges vezetőre, 
’s felvigyázóra lévén szükségek, annak kézi munkáját ’s dolgozó 
tehetségét, és így egy nevezetes Capitálist vonnak el tőlle.

Ez mind Phisicus és Morális, mind közhasznú tekintettben 
az Országra való nézve olly nevezetes baj, másképp nem orvosol- 
tatthatik, mint a vak gyermekeknek nevelésekre ’s kimiveltetésekre 
felállítandó czélerányos Intézetek által.



86 Gyógypaedagogiai Szemle.

Az illyetén Intézetnek czélja pedig az lenne: hogy azon sze- 
rentsétlenek kik a’ szemek világán kívül, minden emberi tehetsé
gekkel, és tulajdonságokkal, gyakran sok látóknál nagyobb mérték
ben fel vágynak a természet által ruházva, ebbe kimíveltessenek, és 
tökéletessítessenek, ’s ennélfogva értelmes, jó erkölcsű, és munkás 
emberekké válván, másoknak szüntelen való segedelmek nélkül is 
hasznossan foglalatoskodhassanak, s magoknak élelem módot sze
rezhessenek, mint okos és pallérozott személlyek familiájok előtt 
betsületre, mint életek ’s jó maga viseletű tagjai az Országnak, tisz
teletre méltók, ’s így minden belső, s külső ínségtől megmentettvén 
valóban szerencsés, és életekben gyönyörködő emberek lesznek.

(Folyt, köv.)

Hazai hírek.
A gyógypaedagogíaí intézetek orsz. szaktanácsa a múlt hó 

folyamán kétszer tartott gyűlést.
Előadói bejelentések: A nm. minisztérium f. évi 17636. sz. 

rendeletével a Gyógypaedagogiai Szemle szerkesztői részére az eddigi 
államsegélyt a folyó évre is újólag engedélyezte. — A folyó évi 
20161. sz. min. rendelettel Németh László és Váradi Zsigmond 
által a siketnémák iskolája számára írt Abc- és olvasókönyv meg- 
birálás végett a bírálóbizottsági tagoknak kiadatott. ■—- A szegedi 
intézet igazgatósága az államvasutasok internátusába siketnéma gyer
mekeket csak 1903. évi szeptember hó 1.-től vehet fel. — Verger 
Tamás, a székesfejérvári siketnéma tanfolyam vezetője f. évi már
cius hó 26.-án tartotta meg az évzáró vizsgálatot. — Folyó évi 
ápril hó 15-26 . napjáig Klug Péter, a szegedi iskola vezetője a 
gyógypaedagogia összes ágairól hat délutánra terjedő felolvasást tart 
az ottani tanító- és tanitónőképző intézetekben. — A f. é. 24130. sz. 
min. rendelet értelmében Magvassy Pál győri lakosnak, ugyanott 
a hülyék számára felállítani tervezett intézet segély iránti kérvénye 
nem nyert kedvező elintézést. — Klis Lajos h. igazgató s a szak
tanács ideiglenes előadója f. évi 24981. sz. min. rendelet értelmében 
Sopron vármegyében felállíttatni tervezett intézet érdekében hely
színi szemlére utazik; ugyanekkor Sopronban és Székesfejérvárt 
ismeretterjesztő felolvasásokat tart. — Folyó évi február hó 16.-án 
Máramaros-Szigeteten és 20.-án Debrecenben Gácsér József és Mar- 
kovits Árpád a siketnémák oktatásáról felolvasást tartottak. — A 
siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületének kérelme a kézügyes
ségi oktatás tervezeteinek kiadása tárgyában.

Előadói javaslatok tárgyalása a következő ügyekben : A siket
némák váci intézete tantestületének folyó évi március 21. és 22. 
jegyzőkönyve. — A siketnémák kolozsvári intézete tantestületének 
folyó évi március 20. jegyzőkönyve. — A siketnémák kolozsvári 
intézete tantestületének folyó évi április 2. jegyzőkönyve. — A
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siketnémák budapesti intézete tantestületének f. évi március 22. jegyző
könyve. —; A siketnémák budapesti intézete tantestületének f. évi 
április 3. jegyzőkönyve. — A vakok budapesti intézete tantestü
letének f. évi márc. 3. jegyzőkönyve. — A vakok budapesti inté
zete tantestületének f. évi márc. 20. jegyzőkönyve. — A siketnémák 
és vakok kecskeméti intézete tantestületének márc. 19. jegyzőkönyve.

-  A siketnémák kézügyességi oktatásának rendezése. — A vakok 
budapesti intézetének tananyag kimutatása. — A siketnémák és 
vakok szegedi intézete új osztályainak felszerelése. — A képezhető 
hülyék budapesti intézete tantestületének f. évi ápr. 8. jegyzőkönyve.

-  A hevesmegyei siketnéma-intézet szervezeti szabálya. — A siket
némák aradi intézete tantestületének f. évi ápr. 4. jegyzőkönyve. — 
A siketnémák temesvári intézete tantestületének f. évi március 5. 
jegyzőkönyve. — A siketnémák szegedi intézete jóltevőinek min. 
köszönet. — Váradi Zsigmond kérelme, hogy a müncheni tan
folyamra államköltségen kiküldessék.

Pívár Ignác, a vakok budapesti orsz. int. igazgatója, lelkes 
hangú beadványt intézett a főváros hatóságához, melyben külföldi 
példákra hivatkozva kéri azt, hogy a milleniumi alapítvány kama
taiból létesítsen Asylumot vakok számára. A beadvány szép, a terv 
is nagyon szép, de az eredmény ennek dacára mégis kétes. Kétes 
azért, mivel a főváros az alapítvány kamatainak felhasználására 
annyi propositiót kapott, hogy legalább is ezerszer akkorának kellene 
az, alapnak lennie, hogy valamennyi méltányos kérés teljesüljön. Szó
val a jótékonyság terén is sok az eszkimó és kevés a fóka.

Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Scherer Istvánt, a hülyék intézetének tanárát a IX. fizetési osztály 
II. fokozatába, léptette elő.

Képesítő tanfolyam. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter dadogok és egyéb hibás beszédűek oktatására képesítő szünidei 
tanfolyamot létesített tanítók és tanárok részére. E tanfolyam julius 
1-étől 31-ig tart. Felvétetik 15 hallgató, kik közül tiz, 100— 100 kor. 
államsegélyt kap. Felvételt kérő folyamodványok május hó 20-ig a 
Közvetlen felsőbb hatóság útján a vallás- és közoktatásügzi mi
niszterhez címzendők. Felvilágosítást dr. Sarbó Artúr egyetemi m. 
tanár (V. Aulich-utca 7.) a kép. tanf. vezetője nyújt.

Felolvasások. Az a mozgalom, mely az útóbbi időben a siket
némák oktatása-ügyének propagálására irányúi,, kezdi megteremni 
gyümölcsét. Erre mutat az a felszólítás, melyet Körmöcbánya sz. 
kir. város vezető körei intéztek Hercsuth Kálmánhoz, a siketnémák 
budapesti intézetének tanárához, hogy tekintettel a felvidéken meg- 
indúlt érdeklődésre, tartson fennt felolvasást. Nevezett kartársunk e 
körülményt bejelentvén a minisztériumnak, ez örömmel vette tudo
másul, sőt kellő költséget is utalványozott a célból, hogy Hercsuth 
Kálmán és Váradi Zsigmond utazzanak 4 növendékkel a felvidék köz
pontjaiba. Nevezettek ennek folytán a pünkösdi szünidőben Besz
tercebányán, Körmöcbányán és T.-Sz.-Mártonban fognak felolvasá
sokat tartani és. ezzel kapcsolatban növendékeket bemutatni.
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Helyreigazítás, Múlt havi számunkban „Új tanfolyam dadogok 
számára“ című hírünkre érdekelt oldalról azt a felvilágosítást nyer
tük, hogy a dadogok képesítő tanfolyamának új alapra fektetése 
óta, vagyis 3 év óta nem több mint 20—22 nyert képesítést és 
ezek közül többen szép munkálkodást fejtenek ki körükben.

Nyugtázás.
A múlt hó folyamán a következő előfizetési díjakat vettük: Klúg Péter 

Szeged 8 kor., „Gyógypaedagogiai intézetek országos szaktanácsa“ 8 kor., Fodor 
Anna 2 kor., mely összeget ezennel nyugtázom. F ritz  Árm in.

Szerkesztői üzenetek.
Dr. J. A. B udapest. Már régen nélkülözzük b. közleményeit. Engedje 

remélnünk, hogy a jövő havi számban kilátásba helyezett dolgozatával ismét örömet 
szerez olvasóinknak. — H. K. B udapest. Köszönöm a referádát. Az adalékokból 
csak keveset adhattam le, a jövő számban lehetőleg leközlöm az egészet. — M. A. 
Vác. Cikke igazán aktuális. Szolgálatot tett az ügynek, hogy megindította vele a 
tantervrevizióra vonatkozó dolgozatok sorát. Reméljük, hogy a többi tantárgyról is 
beküldi mondanivalóit. — G. J . Vác. Hát te elhallgattál végkép ? — E  M. B u da
pest. Bocsáss meg, hogy a „K“-t nem adtuk le; elvesztette aktualitását. Remél
jük, hogy egy jövő alkalommal egy szép szakcikkel fogod lapunk tartalmát 
gyarapítani.

Gyakorlati Hangtan,
különös tekintettel a siketnémák oktatására. Irta 
Bihari Károly, siketnéma-intézeti tanár Vácon. 
A ra 2  korona. . - .... .......

Kiejtési Gyakorlatok,
Károly. A ra  2 0  f illé r . — Megrende

y ijjC -  és olvasókönyv,

siketnéma-intézetekben, magyarosító elemi 
iskolákban, valamint a hebegők (selypítők) 
oktatásánál való használatra. Irta Bihari 

Megrendelhetők a szerzőnél Vácon. =

a beszédtanítás szolgálatában a siketnémák 
iskoláinak I. osztályában. írták Németh 
László és Váradi Zsigmond. ........................... —

I  és rövid módszeres utasítások az ev. ref. és az ág. h. ev. egy-wdllTSl V házakba tartozó siketnémák vallástanításához. Irta Egyiid Lajos.
A ra  50 fillé r . — Megrendelhető a szerzőknél és Fritz Ármin 

könyvnyomdásznál. — ____  " - '--------- - ' .------

Fritz Ármin könyvnyomdája Budapest, J'ózsef-körut 9.


