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Ki tanítsa a mértani-, valamint miként lehet a
rajz-kézimunka és slöjd ágak közt kapcsolatot
létesíteni a síketnémák intézetében.
Irta : W a is k e R u d o lf.
(Folytatás.)

Ezek után áttérek azon kérdésre, hogy az elméleti mértani a
siketnémák intezeteben ki tanítsa! Minthogy e tárgynak a rendes
tantárgyak sorába való felvételét ajánlom, következésképen a többi
tantárgygyal kapcsolatosan az osztály-tanár volna hivatva tanítani.
Ezúttal kénytelen vagyok megjegyezni, hogy az elméleti mértant,
a meitani rajzolástól egész határozottsággal külön kell választani.
, A szó szoros értelmében vett mértani órák alatt a növendékek
a mértani ismereteket, fogalmakat sajátítják el, míg a mértani-rajzi
óra alatt a mértan körébe tartozó különféle szerkesztési módokkal
ismerkednek meg. Pl. a mértan óra alatt a „merőleges,“ a „pár
huzamos szó lényegét, fogalmát tanulják meg, míg a mértani-rajzi
órán megtanulják, miként kell „merőlegeseket,“ „párhuzamosokat“
construktiv módon előállítani. Vagy az elméleti órán a szabályos
sokszögekről tanulnak, a mértani-rajzi óra alatt megtanulják, mi
ként kell graphikai úton szabályos sokszögeket szerkeszteni. A
háromszög, négyszög, sokszög fogalmát az elméleti órán sajátítják
el, míg e pensumnak megfelelőleg a mértani-rajzi óra alatt hivatva
van a háromszögek, négyszögek, sokszögek nemeit és egyúttal constiuktiv előállítási módját a növendékekkel megismertetni.
Azonban nem folytatom a példálódzást, mert nagyon mesz8
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szire vetném el a sulykot. E hely nem arra való, hogy az elméleti
mértani órák pensumának, vagyis helyesebben mondva a mértan
tananyagának, tantervének és módszeres tanításának megállapításá
val, részletezésével foglalkozzam. Előzetes tanulmányozás nélkül
nem is volnék képes a tananyagot helyesen és kifogástalanul meg
állapítani. Rövid ideig való tanulmányozás után amúgy is e kérdés
megoldásával fogok foglalkozni, feltéve, hogy erre vonatkozólag kü
lön felszólítást fogok kapni.
Most pedig tovább folytatom a megkezdett fonalat. Mint a
hogy már fennt megemlítettem, az elméleti mértani az osztály-tanár
végezze, azon egyszerű oknál fogva, mivel többszörös föladatról
van szó, melynek keresztülvitelét egy emberre bízni egyszerűen
— non sens. Mert azon esetben, hogyha ezen tárgy a rajzi órán
végeztessék, az illető tanárnak négyszeres munkát kell végeznie :
1. a szavak kiejtésének begyakorlása, 2. a szó fogalmának megis
mertetése, 3. a szó fogalmának megfelelő különféle szerkesztési
módoknak és műveleteknek rajzi úton való előállítása a fali táblán,
4. a növendékek rajzainak egyenkénti átrevidiálása, esetleg ki
javítása.
A felemlített pontok közül az első minden körülmények kö
zött az osztály-tanár hatáskörébe tartozik, mint a kinek a kiejtési
(phonetikai) — helyesebben szólva a hangjavitási — gya'korlatok-methodusához a siketnémák tanfolyamának végzettségénél
fogva arra rátermettsége van, míg a rajztanár eme készültséggel,
képességgel nem rendelkezik, s legfeljebb csak e téren való néhány
esztendei működés után fogja a gyakorlat útján a hangjavitási gya
korlatok tanítási módját elsajátítani.
A második pont az első ponttal kapcsolatban lévén, együtte
sen tanítandó. Mert az osztály-tanár nemcsak a szavaknak kiejté
sét tanítja és gyakoroltatja, hanem egyúttal a szó jelentőségét, fo
galmát, értelmét is megismerteti a növendékekkel. És itt múlhatat
lanul szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a mértan körébe vágó
kérdések magyarázásánál mindenkor a legnagyobb szigorúsággal
a szemléltetésre kell támaszkodni, nem pedig a defmitiónak szép
mondatokban való kifejezésére törekedni. Az alábbiakban példával
fogom Mustrálni eme mondatomnak értelmét. Az épérzékü gyerme
keknél a „párhuzamosság“ definitióját igy határozzuk meg: „Pár
huzamosnak nevezünk 2 vagy több oly vonalat, melyek bármeny
nyire meghosszabítva találkozási azaz metszési ponttal nem bírnak;
vagy a melyeknek egymástól való távolságuk mindenütt ugyanaz“.
Nem akarom decentirten állítani, hogy e mondatnak kiejtését nem
lehetne a siketnéma növendékekkel elérni, de annyi bizonyos, hogy
roppant nagy fáradságba és sok időbe kerülne a míg ily szépen és
helyesen kikerekített összetett mondatnak elmondását elérnők. A
siketnémáknál nem tartom szükségesnek, hogy nyelvtani szabályok
szerint megalkotott mondatokban tudjanak beszélni. A fő az,
hogy a szót érthetően kiejteni tudják és a szavak jelentőségét is
merjék.
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Ili

Minthogy a fent említett 4 pont közül az első kettő karöltve
jár, következésképen e kettő együttesen tanítandó és szerény néze
tem szerint az osztály-tanár hivatása lenne. A 3-ik és 4-dik pont
a rajztanárnak szakmájába vágnak, tehát ezeket már a szaktanár
el is fogja végezni; és pedig a fali táblán való előrajzolása alapján
a különféle szerkesztési módoknak ismertetése, valamint a növendék
rajzainak átrevidiálása által.
Mert ismeretes dolog, hogy az előirt és kötelezővé tett mér
tani-rajzi anyagon kívül a rajztanár a rajzi órák alatt a növendé
kekkel szabadkézi rajzokat is készítteti, még pedig tekintélyes szám
ban. Ennélfogva amugyis kettes munkát és feladatot kell'végeznie.
Már pedig szabadkézi és mértani rajzoknak elkészítése mellett még
az alapfogalmak megismertetésére kötelezni egy embert, egyenlő
volna a siker és eredmény kielégitetlenségével. Hiszen még jogosan
felemlíthetném azt a körülményt is, hogy a budapesti siketnémák
intézetében jelenleg az itt uralkodó mostoha viszonyoknál fogva a rajz
az egyes osztályokban csak hetenként 2 órában taníttatik, mig a
tanterv szerint a IV-ik osztályban 3, az V. és Vl-ik osztályokban
4 órában volna tanítandó. Decentirten állítom, hogy hetenkinti 2 órá
ban az előirt és kötelezővé tett szabadkézi és mértani rajzi tan
anyagot sem lehet elvégezni. Az elméleti mértannak e megsarcolt
órák keretében való tanítására még csak gondolni sem szabad. De
még kötve hiszem, hogy ha a rajz a megállapított számú órákban
taníttatik, vájjon az elméleti mértant lehetne-e sikeresen tanítani a
rajzzal kapcsolatosan annak keretében. Erről Bartók Lajos ur a
váci siketnémák intézetének rajztanára tudna felvilágosítást adni. Ily
körülmények között a munkakört lehetőleg csökkenteni kellene és
azt lehet is, mert mint fennen is kifejtettem a mértani ismeretekre,
az osztály-tanitó készítse elő a növendékeket.
Minthogy a thémával sokkal részletesebben és tüzetesebben
foglalkoztam, mint a hogy e hely megkívánta és engedte volna,
kénytelen vagyok az ezen tárgyról még mondandókat röviden elő
adni, illetőleg leírni. Eddig az elméleti mértan tanításának szüksé
gességéről és arról beszéltem, ki tanítsa e tárgyat a siketnémák
intézetében. Hátra volna még az, hogy „az elméleti mértan mely
osztályokban és egészen önálló tárgyként külön órákban, avagy a
többi tantárgyak valamelyikének keretében tanítandó-e?“
Nézetem szerint ezen kérdésre vonatkozólag a siketnémák inté
zeteinek tanárai sokkal competensebb informátióval tudnának szol
gálni mint én, vagy más siketnémák intézetében működő rajztanár,
vagy pláne e téren nem is működő tanférfiú, mert ők az elméleti
tantárgyak előadandó tananyagának ismeretével bírnak, tehát tudják
azt, mit adnak elő az egyes osztályokban az egyes tantárgyakból,
elvégezhető-e az előírt pensum valamely tárgyból vagy sem, és ha
igen, lehetne-e még elméleti mértani ismereteket beleszőni valamely
tárgynál, ha igen, melyik volna az, a melybe mintegy belecsem
pészni lehetne a mértani ismeretek tanítását, vagy ha nem volna
valamely tágy keretébe beleilleszthető, rendelkeznék-e egyes osztá
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lyokban felesleges órával, ha pedig nem futná a külön órában való
tanítás., lehetne-e egyik vagy másik tárgyból — természetesen külö
nös gondot fordítva a tantárgy megválasztásánál 1—2 órát elcsípni
és ezen órákban a mértani tanítani. Ha már ezen kérdés meg van
oldva, a mértan tananyagának megállapítása már nagy gondot nem
fog okozni.
Ezek után azon kérdésnek fejtegetésébe bocsátkozom, váljon
a rajztanítás, a női kézimunka valamint a slöjd ágak között lehet-e
kapcsolatot létesíteni ? Erre vonatkozólag Napóleonnak egyik mon
dását citálom, a mely így hnngzik: „mindent lehet, csak akarni
kell, a lehetetlenség a gyengeelméjüek szótárába való“ és igaza
volt, mert egy kis jóakarattal mindent lehet keresztül vinni.
Igenis kapcsolatot lehet létesíteni.a rajz, a kézimunka meg a
slöjd ágak között. Csakhogy részemről nem úgy tettem volna fel a
kérdést, hogy „lehet-e“, hanem inkább így ; „ajánlatos, szükséges,
kívánatos, célszerű és hasznós-e, hogy kapcsolat létesíttessék ne
vezett tárgyak között“.
En a kapcsolat létesítését nem tartom szerencsés gondolatnak ;
hasznosnak és múlhatatlanul szükségesnek sem tartom. Mert jogo
san állíthatnék azt is, miért nem iparkodnak a tanférfiak az elmé
leti tárgyak között összefüggést létesíteni ? Hiszen az elméleti tár
gyakat is lehetne combinatióba hozni egymással. Csakhogy az elmé
leti tárgyaknak egymással kapcsolatba való hozatalától minden tan
férfiú irtózik,* mert kétszeres munkát igényel, nagyobb fáradsággal
jár, a szükséges idővel sem rendelkeznek és a tulajdonképeni tárgy
nak sikertelen elvégzését vonná maga után, de meg egy bizonyos
tárgynak szánt idő alatt a kitűzött tananyagnak, ily körülmények
között, még a felét sem lehetne elvégezni. Mindezen és még szám
talan felemlíthető okoknál fogva az elméleti tárgyaknak kapcsolatba
hozatala sohasem képezte a fejtegetés tárgyát. Miért akarják tehát
minden áron a manuális tárgyakat összeházasítani ? Hiszen az elmé
leti tárgyakra vonatkozó okok, ha nem is mindegyike, de egyrésze legalább is a kézügyesség! tárgyakra is alkalmazható. Ehhez
járul még az is, hogyh a a kézügyességi tárgyak között tényleg
kapcsolatot létesítettünk, az illető tanárnak individualitását nem
engedjük érvényre juttatni, másképen szólva, az egyik tárgy okta
tója mindig befolyásolva lesz a másik tárgy oktatójától. Példával
iparkodom erre vonatkozó állításomat még jobban megvilágítani.
Ha a szabadkézi rajz és női kézimunka között kapcsolat létesíttetik,
az úgy történhetik, hogy a rajz órán végzett rajzot a növendék a
női kézimunka óra alatt is készítse el. Mi történik ezen esetben ?
Az hogy a női kézimunka oktatója kénytelen azt csináltatni, a mit
a rajztanár a saját órája alatt elvégeztet. Nem mondom egy, eset
leg két ily munkát szívesen végeztet el a női kézimunka tanítónője,
de ha majd mindig csak azt kell végeztetnie, a mit a rajz-oktatója
Nem jól teszik a szakemberek, hogy ettől irtóznak, mivel paedagogiai
alapelv az, hogy az egyes tantárgyak közt kapocs létesíttessék.
Szerk.
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előír, akkor majd a kézimunka oktatója óvást fog emelni és jogo
san, mert ezen módszer által saját egyéniségét nem érvényesítheti.
Viszont a női kézimunka oktatója is adhat fel feladatot, a melyet
a rajz-óra alatt lehetve elvégezni. Ez által meg a rajztanár szabad
akaratában van megtámadva és individualitását nem érvényesítheti.
Mar pedig mindkét tárgynak elvégezendő tananyaga is magában
véve sok időt és fáradságot vesz igénybe, hátha még más tárgy
tananyagából is kellene felvenni. Igaz ugyan, hogy a két tárgy tan
anyagát redukálni és a tantervben megváltoztatni és kapcsolatba
lehetne hozni, anélkül, hogy az elvégzendő anyag mennyisége
megváltoznék, de ez csak a női kézimunka, nem pedig egyúttal a
rajztanítás anyagára vonatkozólag állana fel. Hogy miért nem lenne
kevesebb a kézimunka és miért gyarapodnék a rajzoktatás tan
anyaga a további fejtegetésemből tűnik ki.
A rajzot még a slöjd ágakkal is kell kapcsolatba hozni. Ismét
abba a helyzetbe jutunk, hogy olyan feladatokat kellene elvégezni,
a melyek a másik tárgynál előfordulnak. A hány slöjd ág van,
annyi féle feladatot kell majd előzetesen megoldani a rajz-óra alatt,
a melyeket aztán az egyes slöjd órák alatt is elkészítenének. Ily
körülmények között a rajztanár, a slöjdmunka oktatója kölcsönösen
feladatot adván megoldásra, egy oly anyaghalmaz gyűl össze spéciéi
a rajztanításra, a melynek keresztül vitelére még csak gondolni sem
lehet, annál kevésbbé, hogy a valóságban keresztül vihető lenne.
És mindezen manuális tárgyak között a rajz képezi a kapcsolatot.
Mert hiszen a női kézimunka és a slöjd ágak között kapcsolatot
létesíteni nem lehet. A rajz órán a fiú- és leány növendékek egy és
ugyanazon időben taníttatnak, a fiúknak is, de meg a leányoknak
is külön-külön feladatot kellene adni. Kérdem már most ezek után,
mi mindent végezzen el a rajztanár heti 2, 3, a legjobb esetben
heti 4 óra alatt? Elméleti mértani, mértani és szabadkézi rajzokat,
női kézimunka, fa, agyag, papir s Isten tudja még hányféle slöjd
szakmába vágó rajzokat.
Mindezekhez hozzájárul még az is, a mit már több ízben hal
lottam említeni, hogy az iparágak, mint asztalos, kőműves stb. mes
terségeknél szükséges rajzokat is készítsenek a növendékek a rajz
óra alatt. lm tehát ismét egy új anyaghalmaz, melyet a rajzolásnak
szánt amúgy is kevés idő alatt kellene elvégezni, s a mely anyag
nak hasznát a növendékek nem az iskolában, hanem csakis az élet
ben fogják vehetni. Hiszen még iparágakkal is lehetne a kapcsolatot
keresztül vinni. Csakhogy evvel még jobban elvetjük a sulykot és
a rajzolással többet és nagyobb eredményt még sem. érünk el.
Kapcsolatot létesíteni különféle mesterségegekkel, equale volna
a siketnémák intézeteinek szakirányú iskolákká való fejlesztésével.
Erre vonatkozólag Lányi Ernő oki. középiskolai rajztanár, a „sza
badkézi rajz tanításának módszere“ című könyvének 24-ik oldalán
nagyon helyesen fejtegetett eme szavait citálom : „Lehetetlenségnek
tartom tehát azt, hogy akadna olyan helyesen gondolkozó, művelt
ember, ki képes volna megtagadni azon óhajtásom igazságát, hogy
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a rajz tanításánál is, oly módokat és eszközöket kell választanunk,
melyek által az iskola magasztos céljának elérésére közreműköd
hetünk. Egy általános műveltségre képző iskola, művészek nevelé
sére nem vállalkozhatik, mert arra nagyon kevés növendéknek van
hivatása. De éppen úgy nem szabad az iskolának főcéljától eltérve,
egyeseknek leendő élethivatását vennie figyelembe, hanem oly taní
tási módot kell a rajztanitásnál is választania, melylyel a növendé
kek átlagánál éppen úgy elérhető a kívánt eredmény, miként azt
más tantárgyak tanítói is elérhetik. Ez okból nem szabad a tanításnál
tekintettel lennünk egyesek jövendőbeli iparára és az erre vonatkozó
értelmetlen felhívásokat egyszerűen vissza kell utasítanunk. Egyes
paedagogusok azon merész képzelete, hogy a rajz-tanitásnál a
tanuló leendő élethivatásához kell a rajzolandó tárgyat alkalmazni,
nagyon téves és kártékony. Kártékony kiválóan akkor, ha az iskola
nem egy különleges ipari, iparművészeti vagy művészeti szaknak
az iskolája. Mennyivel inkább értelmetlen azon törekvés, hogy oly
iskolákban, melyekben a növendékek legtöbbnyire még pályát sem
választhattak, vagy a már megválasztott ipari pályáknak is a leg
különbözőbb változatai csoportosulnak, a tanításnak oly módszerét
keressük, mely a tanító erejét annyi felé forgácsolja, a hány félét
a növendékeknek még nagyon is bizonytalan szándékaik, vagy a
már választott ipari pályák“. *
Szerény nézetem szerint a siketnémák iskolája hivatva van a
növendékeknek általános képzettséget adni, nem pedig mesterségre
tanítani. A siketnémák iskoláinak ugyanaz a rendeltetése kell, hogy
legyen, mint az elemi iskoláknak avagy középiskoláknak. Az elemi
iskola megadja az előképzettséget a középiskolákhoz, a középiskola
pedig a szakiskolához. De sem az elemi, sem pedig a középiskolák
ban szaktárgyakat nem tanulnak. Még a középiskolák felsőbb osz
tályaiban sincsenek oly tantárgyak, a melyek a szó-szoros értelem
ben vett szaktárgyak elementáris részeivel foglalkoznának. Az álta
lános műveltség, valamint annak az alapnak elsajátítása képezi a
középiskolák főcélját, amely a szaktárgyak elsajátításához mint elő
tanulmány múlhatatlanul megkivántatik.
Kénytelen vagyok ismét példához fordulni, hogy eme állítá
somat még világosabban megértessem. A főreáliskolákból, valamint
a főgymnasiumból érettségit tett növendékek a műegyetembe irat
kozhatnak, ahol részint mérnökök, építészek, gépészmérnökök,
vegyészekké képezik a hallgatókat. Ha szaktárgyakat tanulnának a
középiskolákban, akkor az egyik középiskolából pl. a főgymnasium
ból műegyetemre nem mehetnének a tanulók, hanem csak a reális
ták. De minthogy a főgymnasiumot végzett diákok műegyetemre is
iratkozhatnak, már magában véve ez is bizonyítja, hogy a közép
iskolákban szakirányú előképzettséget nem adnak. De ha még
mélyebbre hatolunk a dolog mélyébe és a középiskoláknak tantervét
* Lányi úrnak e nézete igen helyes a mit a speciális viszonyokat illetőleg ír.
A minisztérium tényleg ebben az értelemben döntött a kézügyességi oktatás tár
gyában.
Szerk.
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átvizsgáljuk, azt tapasztalhatjuk, hogy szaktárgyak nincsenek fel
véve, hanem kevés különbséggel ugyanazon tárgyak szerepelnek az
egyikben meg a másik iskolában is. Csak ha már a szakiskolákba
járnak, akkor tanulják a szaktárgyakat. S így jönnek létre az orvosi,
ügyvédi, tanári, mérnöki stb. szakiskolák.
Adjuk meg tehát a siketnémák iskoláinak az egységes iskola
jelleget s ne akarjuk szaktárgyak tanításával, vagy pedig az egyes
tantárgyak keretében szakbavágó feladatok felvételével szakirányú
jelleget adni, mert a mesterségek megtanulása életbevágó kérdés,
az életfenntartáshoz szükséges mesterségeket m ajd megtanulja az
életben a mesteremberektől.
Nem foglalkozom e helyütt azzal, hogy az elméleti tárgyak
oktatói sokkal competensebb informátiókkal szolgálhatnának; én
csak a kézügyesítő tárgyakat boncolgatom. Tartsuk mindenkoron
szem előtt a manuális tárgyak főcélját és csakhamar be fogjuk
látni, hogy a kapcsolat létesítése valóban felesleges. Bármily fe l
adatot dolgoztat fe l a rajztanár, a női-kézimunka és a slöjd tanára,
egy egységes cél lebeg lelki szemei előtt, egy cél fe lé törekszik és
ez a cél a kézügyesség fokozott mértékben való fejlesztése, a külön
féle manuális tárgyak anyagához alkalmazkodó minták, rajzok és
tárgyak elkészítése alapján.
Minden egyes kézügyességi tárgynak megvannak a jellegzetes
feladatai, a melyek a másik tárgynál vagy éppen nem, vagy csak
nagyon ritkán fordulnak elő és a melyek az illető tárgynak, hogy
úgy ne mondjam, sarkalatos alapfeladatait, főjellemvonásait képezik.
Minden egyes tárgynak más és más a feldolgozandó anyaga. Az
egyik sikalakzatokat, a másik plastikával dolgozik. Az egyik színnel,
fény-, árnyék- és massákkal, foltokkal a sikon (gyps és testek utáni
rajzolásnál), a másik anélkül, a térben három kiterjedésnek megfelelő
tárgyakat dolgoztat fel. Minden egyes tárgynak a feldolgozandó anyag
hoz mérten különféle formákat, alakokat, mintákat végeztetnek, a
melyek a másik tárgynál esetleg csak alárendelt értékkel bírnak.
Ebből meg azt következtethetjük, ha tényleg kapcsolatot léte
sítünk, akkor a növendékeket megvonjuk a különféle formák tanu
lásától, mert a formák a tantárgy feldolgozandó anyagához alkal
mazkodnak. Minél több formát, motivumot tanul, annál jobban fej
lődik formaérzéke, a mi a kézügyességi tárgyak második főcélja.
Avagy azt gondolják, hogy ha a manuális tárgyak között
kapcsolat létesittetik, azaltal a kézügyesség hatványozott mértékben
fejlesztetik ?
Ezen összeházasítással a kézügyesség sem fejlődik jobban,
hanem igenis, megnehezítjük a tanerők munkáját és nem engedjük
saját egyéniségüket érvényre juttatni. Már pedig a tanítás csak akkor
felel meg a követelményeknek, a tanítás akkor lelkiismeretes, indi
viduális és hasznos, ha az illető tanárnak énjét viseli magán.
Valakit énjének érvényesítésében megakadályozni, egyenlő
lenne a szó-szoros értelemben vett másoltató rendszerhez való kény
szerítéssel. És a mikor másoltató rendszerről beszélnek, az valóban
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csakis az ily tanítási methodusról állítható. Minden egyes szakember
qualifikátiójánál fogva kell, hogy bírjon avval a tudással, képesség
gel, jártassággal, hogy a saját tárgyában a legjellemzetesebb fel
adatokat a fokozatos egymásutánban ismertesse növendékeivel. És
ha ezt strikte követi, akkor a reá rótt kötelességet lelkiismeretesen
teljesítette és az eredménynek jónak kell lennie.
A következőkben rövidesen összefoglalom a II. pont alatti fej
tegetéseimet könnyebb áttekinthetés és megérthetés céljából. Részem
ről a manuális tárgyakat nem hoznám kapcsolatba, mert e tárgyak
nak főcélját a kapcsolat nélkül is elérhetjük. Felhozott indokaim a
következők voltak: 1. a rajz tananyagát tetemes mértékben szapo
rítaná olyannyira, hogy az anyagot nem lehetne elvégezni; 2. a
manuális tárgyak oktatói saját egyéniségük érvényesítésében meg
akadályoztatnának ; 3. a növendékek formaérzék körét kisebbítjük,
azaz az összevonás által kevesebb formákat, motívumokat tanulná
nak ; 4. mert a kézügyesség az összevonás által intensivebb módon
nem fejlesztetik; 5. és ez strikte a mesterségekbe vágó rajzok elő
állítására, készítésére vonatkozólag áll, hogy a siketnémák iskoláit
szakirányúvá fejlesztené, a mitől szerény nézetem szerint óvakodni
kellene.

Újabb fonétíkaí irodalom/
Dunay Ferenc: Átíró hangrajz különös tekintettel a magyar nyelv
hangok kifejlődésére szóban és Írásban. Budapest, 1901. — U. az. Hang
rajz és helyesírás különös tekintettél a magyar hang és nyelvtan követel
ményeinek lehető összeegyeztetésére. Budapest, 1902. — U. az. A magyar
hangrajz gyakorlása és az ebből kiderülő helyesírás. Budapest, 1901.
Sarbó Artúr d r.: Népszerű útmutatás a beszédhibák felismerésére és
elhárítására szülők és tanítók részére. Budapest, 1901.
Klis Lajos : Közérdekű tudnivalók a siketnémákról. Vác, 1901.
La Parole (Revue Internationale de Phisiologie, Otologie, Laringologie
et Phonétique expérimentale. Directeus : M. Natier et l’abbé Rousselot.
Midőn a fonétika irodalmának újabb haladásáról legutoljára hírt ad
tam (Nyk. 30. 121.) csupa külföldi munka ismertetésére kellett szorítkoz
nom. Annál örvendetesebb, hogy most magyar művekről is szólhatok, melyek
vagy egészen, vagy legalább részben fonétikával foglalkoznak. E művek
közül a legfigyelemreméltóbb Dnnay Ferenc Atiró hangrajza, mely egy
hatalmas kötetben (524 1.) tárgyalja a magyar és több idegen nyelv hang
jainak képzését s az ezzel érintkező kérdéseket, bemutatja az ő új fonétikus
Írását s még a magyar Írásmód teljes átalakításáról és egyszerüsitéséről is
szól. E nagyobb munkának könnyen érthető kivonata a Hangrajz és helyes
írás. E két munkán kívül egy kisebb füzetben bemutatja A magyar hang
rajz gyakorlását is.
Dunay könyve csaknem 50 évi munka eredménye. Már akkor hozzá
fogott rendszerének kidolgozásához, midőn Brücke alapvető munkája (Grundzilge dér Physiologie und Systematik dér Sprachlaute) 1856-ban megjelent,
* Megjelent a Nyelvtudományi Közlemények 1902. júniusi füzetében is.
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s azóta folyton figyeli és tanulmányozza a legkülönbözőbb nyelvek kiejté
sét s az egyes hangok képzését. Azonban a fonétika irodalmát, mint az
előszóban maga is megvallja, nem kisérte figyelemmel. „Igaz, az utóbbi
években már nem is nagyon kerestem (t. i. megfigyeléseinek igazolását) ;
mert, meg lévén győződve saját rendszerem alaposságáról, csak ezt fejt
hettem ki, vagy semmit, s lemondtam oly tekintélyek után nézni, melyek a
magam nézeteit támogathatnák.“ (26—27. 1.) Techmer folyóiratával még
megismerkedett, arról azonban már nem vett tudomást, a mi a fonétika
irodalmában az utóbbi két évtizedben történt.
E mellett Dunay nem a hangok képzésének elemzésére fekteti a fő
súlyt, hanem arra, hogy bemutassa, mily tökéletes a fonétikus Írása. „Atiró hangrajzok — phonetica transseriptoria — azért nevezem dolgozatomat,
mert nemcsak a nyelvhangok célszerű leírását, hanem főleg azok természe
tének kitüntetését tűztem ki feladatamul; ezt pedig az azt híven követő s
a hangoknak egymáshoz való viszonyát minden egyes jegyben megvilágitó
vonások, vagyis minden mástól független és csupán a hangok természetét
néző Írás nélkül nem lehet.“ (23. 1.) „A magánhangzók feltételeinek szervi
kutatása a gégében, torokban, hangrésben és hangszalagokban nem is igen
érdekelt, mert szerintem nem azop eredetének kutatása s a szervek általi léte
sítése, hanem azoknak minősítési, hangzási pontok meghatározása a hangrajz
f e l a d a t a (27. 1.)
A mű keletkezésének története s a szerző világosan meghatározott
célja megmagyarázza a mű érdemeit és hibáit. Dunay kitűnő megfigyelő, s
idegen nyelvek hangjait és kiejtését pontosan és híven tudja utánozni; te
hát könyvében is gyakran találunk finom megfigyeléseket, midőn egy-egy
idegen hangról van szó. Azonban nagy kár, hogy a fonétikának fiziológiai
részét mellőzi, sőt néha lenézi (vö. pl. 49. 1.). Pedig a fonétikának biztos
alapja csakis az anatómia és a fiziológia. Akár az élő nyelv hangjainak
megfigyelésében akár az idegen nyelvek kiejtésének elsajátításában, vagy a
siketnémák tanításában akarjuk a fonétikát használni, mindenütt az egyes
hangok képzésének elemzésére van első sorban szükség. Igaz, hogy ebben
a hangok akusztikai hatásának megfigyelése is nagy segítségünkre v an ;
tehát ha egy nyelvet fonétikai szempontból akarunk megfigyelni és tár
gyalni, nem szabad elhanyagolnunk sem az akusztikai, sem a fiziológiai
szempontot.
Az egyes hangok elemzésében túlzásba is megy Dunay. A magyar
nyelvnek eddig megállapított magánhangzóival nem elégszik meg, hanem
mindegyiknek különböző fajtáját keresi, úgy hogy a magyar nyelv kiejté
sében kétféle rövid e-t (e, a), kétféle é-t (é, e), i-1 (i, y), o-t (o, o), három
féle ö-t stb. talál s az ő új helyesírásában mindezeket jelölni is akarja
úgy, hogy 15 magánhangzónk helyett 19-et talál, s a különböző ékezetekkel
együtt 28 'féle magánhangzó jel van az ő magyar betűi közt. E nem létező
kiilömbségek megállapítására csak úgy juthatott Dunay, hogy nem elemezte
az egyes magánhangzók képzése módját, nem vizsgálta eléggé beszélő szer
veink működését, hanem összezavarta a nyelvtörténetet a mai kiejtés tár
gyalásával és fonétikai alapon akarta magyarázni a magyar nyelvnek egyes
történetileg fejlődött sajátosságait. A magánhangzók illeszkedését nem lehet
csakis fonétikai alapon tárgyalni, mert ennek mai állapota a magyar nyelv
több százados fejlődésének eredménye. Még kevésbbé lehet a tővégi magán
hangzók (mások szerint kötőhangzók) és a ragok magánhangzóinak minő
ségét fonétikai alapon magyarázni, mert ebbe is a szavak történetének szá
mos más mozzanata játszik belé. Azok a törvények, melyeket Dunay e
fejtegetései közben felállít, kényszeritették őt arra, hogy a magyar hangok
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között oly különbségeket keressen, a milyeneket az élő kiejtésben meg
állapítani nem lehet.
Dunay könyvében fontosabbnak tartja az ő hangrajzát a hangok
elemzésénél. Oly Írást akart megalkotni, melyben „a hangjegy úgy van
alkotva, hogy maga mondja meg mindenkinek, a ki az irás néhány alap
vonalával és annak jelentőségével megismerkedett: én az a hang vagyok és
más hatig nan is lehelek“. (Hangrajz cs helyesírás 12. 1.) Ha sikerül akár
Dunaynak, akár inasnak ilyen hangirást megalkotni, igen nagy hálára köte
lezi le a fonetika s általában a nyelvtudomány minden művetőjét. Milyen
szép volna ha az alapelvek megismerése után könnyű szerrel le lehetne
olvasni ezzel az uj fonetikus Írással feljegyzett szöveget.
E folyóiratban többször volt már alkalmam a különböző fonetikus
Írásokról szólani, s kifejtettem már, hogy legpontosabban az olyan Írásrendszert lehet kidolgozni, mely nem ragaszkodik a hagyományos betűkhöz,
csakhogy az ilyen írásrendszer nem számíthat elterjedésre, legfeljebb egy-két
fonetikai mik veszi hasznát A meglévő betűkhöz némileg ragaszkodó Írások
is fejleszthetők, s a tudomány céljaihoz alkalmazhatók.
Dunay egészen uj Írásmódot dolgozott ki, melyben minden egyes
jelnek az a feladata, hogy maga mondja meg képzése módját. Az írásmód
kidolgozva igazán szellemes, ügyes s a hangképzés mindenféle mozzanatára
kiterjeszkedő, s ha mégsem felel meg annak a célnak, a melyet megalko
tója elakart érni, ennek fő oka az, hogy a cél maga teljességében elérhetet
len. Minden egyes hang képzése oly bonyolult s beszélő szervünk egyes
részeinek oly sokféle működésétől függ, hogy az írásban e működést egy
jellel feltüntetni lehetetlen,* s az illető jegy akár betűt, akár másféle jelet
használunk, mindig csak szimbóluma lesz az illető hangnak, sohasem pon
tos mása. Minél egyszerűbbek és minél könnyebben megjegyezhetek ezek
a szimbólumok, annál egyszerűbb és könnyebb az illető fonetikus irás.
Bell Visible speéch-e sem igazán az, amit neve mond ; az ő jelei is csak
szimbólumok, csakhogy alakjuk bizonyos tekintetben utal az illető hang
képzése módjára. Erre törekszik Dunay is, s ennél többet nem is érhet el.
írásrendszerének egyik alapelve, hogy a magánhangzók (az ő elneve
zése szerint: szólalok) alakja más legyen, mint a mássalhangzóké (neszejtők).
A magánhangzók jelölésére a vízszintes egyenes vagy görbe vonást hasz
nálja. „Az egyenest az d-nak, a kétféle fekvésű görbe közül pedig ész
szerűen a homorúat csak az á-nak és a domborúat csak az í-nek jelzésére
fogjuk fordíthatni ; mutatja az I. tábla 1-ső fejsorán látható nyelvállás, mely
szintén «-nál homorú, d-nál egyenes, és í-nél do nború“. (u. o. 15. 1) Ebben
nagy tévedés vezeti félre Dunay-1 Azok a rajzok, melyek a tagoló táblán
az egyes hangok képzésének módját mutatják, nagyon tökéletlenek, s az ú
rajza egészen rossz. Az ú-t ejtve nyelvünk a szájüreg hátsó részében a
szájpadlás felé emelkedik s felülete époly domború, mint az í ejtésekor,
csakhogy az z-t a szájüreg elülső, az zf-t pedig a hátulsó részében képez
zük. Tehát a domború,^ vagy homorú vonás használata akár az ú, akár
az í jelölésére egyformán használható. S e vonások változtatása a többi
magánhangzó jelölése céljából szintén nem függ össze képzésük módjával
A mássalhangzókat függőleges vonal jelöli; az ajakhangokat egy vonal, a
nyelvhangokat két párhuzamos vonal, a torokhangokat hurokvonal. A vonaHa a hangok képzésének minden egyes mozzanatát jelölni akarjuk, ezt
egy jellel nem lehet elvégezni. Ezért próbálta meg Jesperren (The Articulalion o f
Speech Sounds represented by means o f Analphabelic Symbols), hogy a hangképzes minden egyes részletét kiilön-külön jelölje, tehát egy hang teljes képzését
5—6 jel együttesen mutatja.
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lak különböző alakitása jelöli a mássalhangzók képzésének egyéb sajátos
ságait is. E jelek alakja sem mutatja magát a képzés módját, mert a jelö
lésnek bármelyik módja éppúgy jelölhetne bármely másforma képzést is.
Tehát Dunay fonétikus Írásában is minden egyes jel csak szimbóluma egyik
vagy másik képzésmódnak. Az egész Írásmód igen érdekes, azonban az a
nagy baja, hogy megtanulása nehéz, olvasása még nehezebb. írásban elég
könnyen folyik, de nyomtatása, az eddig megjelent szövegekből Ítélve, úgy
látszik nehézséggel jár.
E fonétikus íráson kívül Dunay a latin betűk változtatásával új ma
gyar helyesírást is ajánl, mely eddigi uj betűinket számos uj jellel gyara
pítaná. Habár mai történeti Írásmódunk sok tekintetben tökéletlen, mégsem
hiszem, hogy egyáltalán szó lehet egészen uj Írásmód elfogadásáról, mely
mai közhasználatban levő Írásmódunk helyébe lépne. Hiszen látjuk, hogy
mily nagy nehézségekbe ütközik, ha helyesírásunkat csak egy-egy kis részé
ben akarjuk javítani, egyszerűsíteni.
A fonétikát, mint nélkülözhetetlen alapvető tudományt használják a
siketnémák iskoláiban, ahol a néma gyermeket a hangos beszéd használa
tára tanítják. Ezenkívül fontos a hangképzés pontos ismerete a beszédhibák
ban szenvedők gyógyítása szempontjából is. Ez utóbbi célra rendez a közoktatásügyi kormány néhány év óta tanfolyamokat a hebegők és más
beszédhibákban szenvedők számára. Sarbó Artúr dr., e tanfolyam vezetője
egy rövid, népszerűén írt füzetben össze is foglalta a szülők és tanítók
részére egy kis Útmutatást, melyben elmondja, hogy kell a beszédhibáknak
elejét venni vagy pedig a már meglevő hibákon segíteni. Előbb röviden,
nem tudományos céllal, hanem úgy, hogy laikus olvasója is megérthesse,
szól a beszéd élettani feltételeiről s az egyes hangok képzésmódjáról. Azután
bemutatja a gyakrabban előforduló beszédhibákat (dadogás, pöszebeszéd,
hadarás) és szól gyógyításuk módjáról is.
A siketnémák tanítását tartja szem előtt Bihari Károly Gyakorlati
Hangtana (ismertetését 1. Nyelvőr 29 : 260) s ugyané céllal írta meg Klis
Lajos Közérdekű tudnivalók a siketnémákról c. füzetét. E tanulságos és
szintén a nagyközönségnek szánt füzetben előbb a némaságról és siketségről általában szól, azután jellemzi a siketnémák testi és lelki tulajdonságait,
majd áttér a füzet főtárgyára, hogy hogyan történjék a siketnémák tanítása.
Ebben a fejezetben szól a hangképzésről is s egyenként tárgyalja a magyar
nyelv egyes hangjainak képzését, még pedig olyan sorrendben, a mint a
siketnémák legkönnyebben megtanulhatják. Klis az egyes hangok képzését
általában helyesen jellemzi, csak egy-két állítása ellen van kifogásom. Az
ú-röl azt írja, hogy a rövid »-tói abban különbözik, hogy „képzésekor a
nyelv még inkább visszahúzódik s még jobban lelapul“. Ez nem helyes ;
a rövid és hosszú íí képzésekor a nyelv helyzete egyforma, csakhogy a
hosszú «-t ejtve a nyelv közepe kissé kidomborodik, ezért nevezem szűk
ejtésünek. Az ő kimondásakor a nyelv helyzete nem olyan, mint az e-é,
hanem mint a zárt ë-é. Az ly hangot nem kellene külön tanítani a siket
némák iskoláiban,* hisz az országnak csak igen kis részén él mint külön
hang. Minek szaporítsuk a szegény siketnéma munkáját felesleges vesződséggel, mikor a magyarság legnagyobb része úgyis y-nek ejti az ly-1. Örül
jünk, hogy egy hanggal kevesebbet kell tanulnia.
A külföldi fonétikai irodalom újabb jelenségei közül meg kell emlí
tenem, hogy megjelent Rousselot nagy munkájának (Principes de Phoné
tique Expérimentale) második része. Az egész mű ismertetésére akkor fogok
' Rendszerint nem is tanítják.
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visszatérni, ha a befejező rész is megjelent. A RousseJot és Natier szer
kesztésében megjelenő La Parole c. folyóirat folyton közöl a kísérleti fonétika körébe vágó dolgozatokat. A II. és III. évfolyam egy terjedelmesebb
dolgozatot közöl Josselyn-tői: Eludes expérUnentales de phonétique italienne.
Meillet és Rousselot a görög aspiráták kiejtéséről szólnak, Rigai az orrhangu magánhangzók képzését vizsgálja, Gauthiost pedig a litván hangsúlyt
és időtartamot tanulmányozza Mindezen vizsgálatok Rousselot hangjelző és
hangiró készülékeinek segítségével történnek, tehát a lehető legpontosabbak.
S e vizsgálatokat a kutatók az Institut de Laryngologie cl Orthophonie
helyiségében végezhetik, mely Rousselot vezetése alatt nemcsak elméleti
fonétikával, hanem a helyes kiejtés tanításával s a beszédhibák gyógyítá
sával is foglalkozik. Az intézetet Párizs városa évenként 4000 frankkal segíti.
B a la ssa J ó z s e f.

Irodalom.
L Das Taubstummenbildtmgswesen im X I X . Jahrhundert
in . den wichtigsten Staaten Europas. Irta : Johannes Karth
bresslaui siketnéma-intézeti tanár több külföldi szakférfi közre
működésével. Megjelent W. G. Köm Bresslau kiadásában. Ára
7 márka (8 kor. 40 fillér). Karth kartárs e mű kiadásával nagy
hálára kötelezte azokat, kik a siketnémák oktatásával, de külö
nösen annak történetével foglalkoznak. 428 oldalon tárgyalja a mű
Németország siketnéma-oktatásán kívül, mely szerző tollát dicséri,
Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Angolország, Hollandia,
Olaszország, Horvát- és Slavonország, Svéd és Norvégia, Osztrák
ország, Oroszország, Schweic, Spanyolország és Magyarország
siketnéma-oktatásügyét. A németországi részt, mely a műnek leg
terjedelmesebb és egyszersmind legfényesebb része is, Karth úr írta.
Rövid vonásokban meglepően hű képet és alapos tájékozást nyújt
a múltnak minden mozzanatáról. Mondanivalóit oly érdekes kön
tösbe burkolja, hogy élvezetet szerez vele az olvasónak. A többi
részek neves szakférfiak tollából kerültek ki. E műnek egy szak
férfiú könyvtárából sem volna szabad hiányoznia, s így szives figyel
mébe ajánljuk kartársainknak.
C Die Lautwissenschaft (Phonetik) und ikre Verwendimg beim
muttersprachlichen Unterrichte in dér Schnle, irta Hugó Hoffmann
a ratibori siketnéma-intézet r. tanára. Kiadója Férd. Hirt Bresslau.
Ara fűzve 2 M. (2 kor. 40 fillér).
Hoffmann kartársunk a szakirodalom terén nem homo novus.
Régebben megjelent Dér erste Sprech- nnd Spraclmnterricht in dér
Tanbstummenschule. Einfiihrung in die Phonetik und Ortoepie stb.
című müvei valamint a szaksajtóban időről-időre megjelenő nagy
tudásra valló érdekes és tősgyökeres, zamatos németségü Cikkei
közismertté tették nevét. Nem csoda tehát, ha minden megjelenő
új munkája érdeklődést kelt szakkörökben.
Jelen könyve szintén megérdemli a figyelmet, mert a tőle
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már megszokott alapossággal tárgyalja kitűzött témáját. Könyvének
célja, mint az előszóban mondja, az, hogy a tanárnak a phonetikából azon ismereteket nyújtsa, melyek az anyanyelv tanításához
feltétlenül syükségesek.
Á mű négy fejezetre van osztva. Az I. fejezetben a phonetikai
tudomány történeti fejlődését tárgyalja. A II. rész a phonetikából
legszükségesebb ismeretekről szól. E fejezetben tárgyalja többek
közt nagy körültekintéssel és a gyakorlat mezején szerzett tapasz
talatok nyomán a hangok képzését, azok osztályozását és a hangok
helytelen ejtését. A III. fejezetben a psychikai és physikai okokon
alapuló beszédhibákról, végre a IV-ben a phonetika tekintetbe véte
léről az anyanyelv tanításánál, szól. A mű számos és igen szép
kivitelű ábrával világosítja meg a szöveget és kiállítása általában is
igen csinos.
Az olvasó nagy haszonnal és élvezettel lapozgathat benne és
azért melegen ajánljuk kartársainknak.
3. A nevelői hivatásra való szoktatás módja. Az óvó-, tanítónő-,
tanítóképző-intézetbe lépő I. osztályú tanulók, óvónők, tanítónők és
tanítók számára. Irta Láng Mihály a lévai áll. tanitóképző-intézet
igazgatója: Kiadója: Sziklai Henrik Eperjes. Ára 1 kor. 80 fillér.
Szóban levő munka nem tartozik ugyan a siketnéma-oktatásügy birodalmába, de arra való tekintettel, hogy szerzője az általá
nos modern paedagogiának — melynek a mi speciális águnk egyik
legszebb hajtása — egyik legtekintélyesebb, legszorgalmasabb és
hivatott munkása, kinek paedagogiai elveiből a mi ügyünkre is há
rult már nem egyszer haszon, az élvezetes művecskét a kartársak
szives figyelmébe ajánljuk.
V. Zs.

Pályázat tanfolyam hallgat ói állásra.
A siketnémák váci kir. orsz. intézetével kapcsolatos gyógypaedagogiai tanerőképzőn, az 1902— 1903. tanév elején, 10 tan
folyamhallgatói állás lesz betöltendő. Pályázhatlak 30 életévüket
be nem töltött oly nőtlen egyének, kik elemi iskolai, avagy ennél
magasabb paedagogiai képzettséget igazoló oklevéllel bírnak. Elsőbb
ségben részesül, a ki a tanítás terén már gyakorlatilag működött
és a német, vagy más idegen nyelvben is jártas. A két évig tartó
elméleti és gyakorlati tanfolyamon a siketnémák, vakok, képezhető
hülyék, dadogok és más beszédhibákban szenvedők tanítás és neve
lés módjaiban nyújtátik képzés. Javadalmazás évenként: 480 korona
díjazás és 320 korona ellátási pénz, mely a teljes ellátás fejében az
illető intézet pénztárába utalványoztatik, a melyhez a hallgatók ki
rendeltetnek. A szakvizsgálat sikeres kiállása esetén kinevezésre való
előjog, valamely hazai gyógypaedagogiai intézethez. Az előképzett
séget és az eddigi gyakorlati működést igazoló, esetleg még más
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okmányokkal is szabályszerűen felszerelt kérvény a vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. minisztériumhoz címezve, legkésőbb folyó év
július Író 16-dikáig a pályázó által személyesen nyújtandó be az
alulírott igazgatósághoz.
Vácon, 1902. junius hó 5-én.
Borbély Sándor, s. k.
siketn. intézeti igazg.

Hazai hírek.
Jelen számmal kezdődik ez előfizetési év második fele. Kérjük tehál
l. olvasóinkat, hogy a második félévre szóló előfizetésüket megújítani és
hátralékaikat kiegyenlíteni szíveskedjenek.

A gyógypaedagogíaí orsz, szaktanács múlt hó 28.-án tartotta
meg ez iskolai évben utolsó ülését, melynek tárgysorozatát több
jegyzőkönyv tárgyalása képezte.
Vizsgák. Intézeteink vizsgája múlt számunkban jelzett sorrend
ben és időben folytak le. Külön értesítést a vizsgákat illetőleg csak
a szegedi intézetről nyertünk. E szerint a vizsga a város intelligentiájának nagy érdeklődése mellett folyt le. Az eredményről a minisz
teri biztos záró beszédében igen elismerőleg nyilatkozott. E szép
eredmény bizonyosan fokozott mértékben hozzá fog járulni az inté
zet felvirágzásához.
Vakok hangversenye. A vakokat gyámolító orsz. egyesületének
vezetősége minden alkalmat és módot megragad arra, hogy minél
szélesebb körben érdeklődést keltsen a társadalomban a vakok sorsa
iránt. Ezt bizonyítja az a hangverseny is, melyet múlt hó 17.-én
rendezett a Royal nagy termében. A zeneszámokat a vakok orsz.
intézetében kiképzett vak zenekar, illetve zenészek látták el, míg az
énekszámokkal Pálmai Ilka asszony az ő közismert művészetével
bájolta el a hallgatóságot. Megemlítendő még Kán László a vak
zenekar zseniális karnagyának művészi cimbalomjátéka, melyet a
hallgatóság frenetikus tetszés nyilatkozatokkal fogadott. Gyönyörű
volt Braun Mór gordonka-játéka és a négyes kar Ocskay brigadérosa. Úgy látszik a művészi sikeren kívül anyagi sikere is volt a
vakok e hangversenyének.
Kussmaul Adolf a „Die Störungen dér Sprache“ című híres
munka szerzője a múlt hó folyamán meghalt.
A z első gyógypaedagogíaí vizsga. Junius hó 30.-án folyt le
a siketnémák váci intézetében dr. Szabó Sándor min. oszt. taná
csos elnöklete alatt a tanerőképzés egyesítése óta az első összesí
tett képesítő vizsga, mely reggel fél 9-től este 8-ig tartott. E vizs
gát január hó 25.-én írásbeli vizsga előzte meg, a melynek tételei
ezek voltak: „I. Mily elveknek és eszközöknek kell a fogyatékos
érzékű és különösen a vak gyermekek nevelésével a szülői házban
és az iskolában érvényesülniük? II. Mily testi és lelki tulajdonsá
gokkal bírnak a hülyék, gyengeelméjüek és gyengetehetségüek ?
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Mennyiben befolyásolják e tulajdonságok nevelésüket és oktatásukat ?
Mik tehát a fő ' irány elvek nevelésük és oktatásuknál ? III. Mily
hatással van a siketség az egyén testi, szellemi és erkölcsi fejlő
désére ? Mily főelvek alapján kell tehát a tanítónak a megfelelő
irányú fejlődés biztosítására törekednie?“ E tételek közül ki-ki tet
szése szerint egy tételt kellett, hogy kidolgozzon. Az írásbelit az
összes jelöltek sikeresen megállván, valamennyi, névszerint: Ehling
Jakab (Arad), Horváth Pál (Kaposvár), Iileitsch János (Bpest vakok
int.), Kondra Mihály (Vác), Túlesik Endre (Vác) rendes és Medgyessi János (Bpest' siketn. int.) rendk. tanfolyamhallgató a szó
belire bocsájtattak. Pótló vizsgára bocsájtották azonkívül a siket
némák és vakok oktatásából: Caprariu Györgyöt és Ellenbach Má
tyást (Bpest hülyék int.) és a hülyék és vakok oktatásából Klug
Pétert. Ezeken kívül Kontúr László a váci püspöki könyvtár könyv
tárosa hitoktatói vizsgát tett jeles eredménynyel. A jelöltek, — egyet
kivéve, ki egy évre vettetett vissza — valamennyien sikerrel állot
ták ki a vizsgát. Az eredmény kihirdetése után az elnök buzdító
szavak kíséretében üdvözölte a noviciusokat, kik közül Kleitsch
János társai nevében is köszönetét mondott a vizsgáló bizottságnak,
kérvén az elnököt, hogy köszönetüket a miniszter úr elé juttassa.
Intézeteinkről. A vakok budapesti kir. országos intézetének
1 9 0 1 —92. tanévi értesítőjéből a következőkben ismertetjük az inté
zet jelen állapotát: Ez esztendő egyik legfontosabb korszaka az
immár 80 éves magyar vakok oktatásügyének. Az elmúlt iskolai
évben nyilt meg ugyanis az új vakok intézete, melyhez fogható
nagyságra és diszességre nézve Európában kevés van. Az intézet
150—200 növendék befogadására épült és mégis sajnálattal kell
konstatálnunk, hogy egyik táblázatos kimutatásban 39 betöltetlen
alapitványról tesz említést és egyik csillagalatti jegyzet akkép ma
gyarázza ezt, hogy nem volt elegendő jelentkező, ami vagy azt
jelenti, hogy nincs annyi vak az országban a mennyit kimutat a
statisztika, vagy azt, hogy az intézet létezéséről nem tudnak. Az
intézetnek tényleg 100 növendéke (56 fiú, 44 leány) volt, kik 3
előkészítő, 2 i. 1 11.—III.—IV. és egy ismétlőosztályban nyertek
oktatást. A tantestület 22 tagból állott. A felügyeletet egy külön
férfifelügyelő és 10 apáca végezték. Az iparosokat 2 iparosmester
szék- és kosárfonásra és 1 hangolásra tanította.
A síketnémák kaposvári intézetének a múlt tanévben 39
növendéke volt, kiket 5 osztályban tanitottak. A IV. és V. osztályok
11 növendékszámmal kombináltan taníttattak. A tanártestület 7 tag
ból állott. Az intézet egyik fentartási forrását ez évben is gyűjtés
képezte, mely 2976 kor. 77 fillért jövedelmezett. Az intézetnek
jelenlegi tiszta vagyona 40942 kor. 72 fillér.
Á síketnémák kolozsvári országos intézetének XIV. évi mű
ködéséről az 1901—2. tanévben a felügyelő-bizottság megbízásából
Dr. Nemes Ferenc felügyelő-bizottsági jegyző számol be a kiadott
jelentésben. E szerint az intézetnek az 1901—902. tanévben 31 íiúés 18 leány-, összesen 48 növendéke volt. Ezek tanitásá-
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val 4 szaktanár, 1 tanárjelölt, 4 hitoktató, 1 rajz- és szépírás-tanár',
1 kézimunkatanitónő, 2 iparosmester és 1 kertész foglalkozott. A
növendékek I. III. V. és VII. osztályba voltak sorozva. A 48 nö
vendék közül 45 lakott az internátusbán és 3 volt bejáró. Az inter
náltak élelmezését és mosását egy vállalkozó szolgáltatta 20 korona
60 fillér fejében. Egy növendék eltartásáért az intézet 32 koronát
szed havonta. E díjat összesen 3 növendék fizette, 9 volt alapít
ványi helyen ; 2 fizette az eltartási díj 3/i részét (24 kor.), 1 fize
tett 20 koronát, 10 a díj % és 3 a V4 részét. A gyűjtés ez évben
11979 korona és 13 fillért eredményezett.
A síketnémák és vakok államilag segélyezett kecskeméti
intézetének 1901—2-ik tanévben 31 növendéke (22 fiú, 9 leány)
volt, kik 3 osztályban taníttattak. A tanári testület négy tagból
állott. Az intézet szegénysorsú növendékeinek segélyezésére „Siket
némákat gyámolító egyesület“ áll fenn, mely mindinkább érdeklő
dést kelt a nagyközönség körében. Az egyesület ez évben, hozzá
számítva a közönség adományait és két hangverseny jövedelmét
1840 kor. 25 fillérrel segélyezte az intézet 17 szegény növendékét.
A vakok számára foglalkoztató műhely van az intézettel kapcsolat
ban, melyben kosár- és nádfonást tanít egy iparosmester. A múlt
évben a 810 kor. és 54 fillér értékű készítményből 645 korona és
2 fillér értékű kelt el. Örömmel emlékezünk meg arról, hogy a
műhely a múlt évben tartott „Kecskemét vidéki“ iparkiállífáson
ezüstérmet nyert. A foglalkoztató műhelyben 13 egyént foglalkoz
tatnak, kiket 2030 kor. 15 filfér erejéig segélyezett az intézet.
A fülofvosok és sífeetnéma-íntézetí tanárok részére München
ben rendezett tanfolyam múlt hó 4-én ért véget. A tanfolyam 14
napig tartott, melyen Bajorországból, Würt'embergből, Eszaknémetországból, Ausztriából, Magyarországból és Japánból összesen 31-en
vettek részt. Magyarországból a kormány támogatásával Pollatsek
dr. volt jelen, ki mint hírlik egy előadás keretében fog beszámolni
szerzett tapasztalatairól. Tudomásunk szerint az orvos-egyesületek
ülései nem nyilvánosak. Ezért mindenesetre üdvös volna, ha oly
helyt tartaná előadását, a hová az iránta érdeklődő szakférfiak is
hozzáférhetnének.
V ja K D riá il
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