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A nyelvoktatás módszerének fejlődése a váczi siket-
néma intézetben.

(Történelmi tanulmány).

Egy év mulva 90 éve lesz, hogy a váczi siketnéma
intézet áldásos müködését megkezdette s e kilenczven év
meglehetős változatosságot tüntet fel az intézet beléleté-
ben, valamint a tanitás módjának keresztül vitelében.

Ezen változatosság a siketnéma-oktatás legfontosabb tar-
gyánál a nyelvoktatásnál is feltűnik s nem lesz érdekte-

len, ha ezt bővebb en s közelebbről is szemügyre veszszük.

Mindenekelőtt megjegvezzük, hogya siketnémák taní-
tási médjának feltalálása nem a magyar siketnéma tanítók
érdeme. Edicsőséget és érdemet a spanyolok, angolok,
hollandok, németek és francziák követel hetik maguknak,
ha ugyan az olasz Cardanus nem tiltakozik ellene. Mert
hiszen ő még a legrégibb, a ki asikelnémák tanításának
lehetőségét kimutatta s a ki kimondotta, hogy az embe-
riség eme szerencsétlenei értelmes, eszes lények és képez-
hetök.

Közönségesen
Heinicket tekintjük

a frariczia de l'Épéet és anémet
a mödszer megalapitöiul, s ő utánuk

..
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nevezzük a két különbözö elvekre fektetett eljárást fran-

czia és nemet módszernek.
Sem egyik, sem a másik nem volt megalapitója éle-

tében oly határozottan körvonalozva, hogy biztosan rá-
mutathatnánk sarkalatos elveikre. Anémet mödszerröl
Heinicke élelében csak annyit tudunk, hogyabeszélésben
gyökerezett, de hogya beszélési képesség mimódon adatott
meg a növendéknek. azt mai napig is a titok leple fedi.

Határozottabb alakot öltött mind a franczia mind a
német módszer az alapítók halála után. Heinicke veje
Escbke Adolf Ernő a berlini -iníézet megalapítója 1796.,

1798-ban irott tankönyveivel mutatta meg legelőször az
utat, melyet asiketnémák nyelvtanitásánál követni kell.

Ugyancsak de l'Épée utódja Sicard abbé is hagyott
hátra egy iratot, melyből a franczia módszer elvei szerint
követett eljárást tanulhatjuk meg.

A czél mind a két mesternél azonos volt. Mind a
kettő ismeretekkel akarta ellátni a siketnémákat, a melyek

által önállóvá tétethettek.
Az eszközök megválasztasánal azonban olyan távol

álltak egymástól, hogy az érintkezés csak egy pontban
történt meg, t. i. abban, hogy az oktatás súlypontját az
írásra féktették. A francziák a gondolatközlést a jelek

közvetitésével akarták elérni s arra törekedtek, hogy ezek
az élőszó alakjainak megfelelőleg idomittássanak. A siket-
néma a jelben gondolkozott s a jellel tudatta gondolatait
hasonsorsosaival s tanáraival, de hogy-a külvilággal, illetve

halló embertársaival is éríntkezhessék az irott nyelvet
is kellett neki birnia.

A németek viszont az élőszóban találták meg azon
eszközt, a melylyel a növendékek gondolataikat mással
közölhetík. Ha a hallókkal akartak valamit közölni, azt
élőszóval tették, de 'hogya halló által közlendőket is

megértsék, ez csak akkor vált lehetségessé, ha az irott
nyelvet is értik.

Mig tehát a francziák ,a halló és siketnéma közti
'társalgást csak is az írott nyelv segitségével eszközöl-
hették s tanításuk súlypontja eme nyelv elsajátításában

'központos-ult, addig a németek mind az élő - mind az
írott nyelv elsajáíi.tatására súlyt fektettek s e ezerint a

•
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kétféle nyelvnek meg kellett egymással egyezni a jogo-
sultság tekintetében.

Akár a franczia, akár a ném et szakemberek eljárását
tekintjük, a nyelvoktatás terén mind a kettőjüknél a nyelv-
tani szempont uralkodó helyzetét látjuic A beszéd taní-
tását véleményük szerint csakis a nyelvtani alakok figye-
lembe vétele mellett s azoknak mint vezérlő pontoknak
megtartása mellett lehetett keresztül vinni.

A köntöshöz keresték az alkalmas testet s nem a
meglevő testre szabtak a köntöst. Ez a keresgélés azután
időt és kedvet emésztett fel satanitás eredményét kocz-
káztalta.

Mint emlitém fennebb, sem a franczia sem anémet
iskola megalapitói nem adtak kellő tájékozást az iránt,
hogy a növendékeket minő eszközök segitségével vezettek
be a nyelv birtokába s tanítási eljárásuk még a tapoga-
tódzás szinezetévei bir.

Hatalmas lökést adott a nyelvoktatás mödszerének
elöbbre viteléhez és megállapitásához a bécsi iskola kö-
vetölnek müködése.

A bécsi iskola sajátságos viszonyok között létesült.
Stork Frigyes de I'Épéenél nyerve kiképeztetését íermé-
szetesen annak a mödszerét fogadta el s az 1779-ben'
megnyilt bécsi intézet igazgatásával bizalván meg, az in-
tézet is teljesen a jelelő lanmód alapján adta meg a nö-
vendékeknek a képzettséget A Heirneke és de l'Épée kö-
zött kitört vitában is szerepet játszva. bizonyára élénk
figyelemmel kisérte a két mcster levél váltását s Heiuicke-
nak merev ragaszkodása a beszélő tanmódhoz okvetlen
kellelt, hogy érdeklődését felköltse. Ezt annyival inkább hi-
het jük, mert bármennyire fennhejázok Heinicke levelei, egyet
nem szabad kétkedéssel fogadnunk s ez az, hogy a beszélő
tantnód előnyeit teljes őszinteséggel védte. Tartózkodott
attól, hogy eljárását bővebb en fejtegesse, de a levelek
hangja arról tanúskodik, hogy nemcsak írja, de ezúttal
hiszi is azt, a mit ir.

Stork kiváncsi volt megismerkedni Heinicke módsze-
rével s ezért látogatást tett Lipcsében, de eredmény tele:
nül, a mennyiben nem nyert bebocsáttatást az intézetbe.

Ezen érdeklődés szülte azután azokat a kisérleteket,

*
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a miket a bécsi intézetben az élő szó tanítása érdekében
tettek.

Fennebb már rámutattam arra, hogy a két módszer
- alapitója koráhan - kevésbé volt fejlett. Stork csak
hozzávetőleg nyerhette meg tehát kiképeztetését s innen
magyarázható meg, hogy De l'Epée módszerének helyes-
ségébe vetett hite nem gyökerezhetett meg olyan erősen,
hogy azt az ellenkező áramlat meg ne ingatta volna.

A kisérletek az élöszö tanitásával hova-tovább na-
gyobb mérveket öltöttek a bécsi intézetben, ugy hogy a
század elején sem a franczia, sem a német iskola elvei
nem követtettek, hanem e kettöböl készült egy harmadik,
a mely a lehetőség szerint mind a kettőnek sarkalatos
elveit egyesitette.

A bécsi iskolának a megteremtője a módszerek felőli
tájékozatlanság volt. Nem állithatjuk azt, hogy öntudatos
s átgondolt lett volna megvalósulásakor, mert Storknak
és utódjának May Józsefnek keresgélese hozta létre.

Tényleg azonban már létezett akkor, a midőn a váczi
intézet számára képzendő tanárok Bécsbe leüldettek.

Ezek a törekvő fiatal emberek már mint megállapodott s
a gyakorlat által helyesnek bizonyult elveket fogadták el
a bécsi intézetnek még nagyon is ingadozó elveit sannak
tovább fejlesztését íüzték ki feladatukul.

Cseppet sem kételkedtek abban, hogy asikelnémák
csak akkor lesznek igazán kiképezve, ha beszélni is tudtlak
és hogy ezt megtanulhassák a jelbeszéd segítségére szo-
rulnak.

Az általános elv, mely mint egy vörös vonal huzódik
végig a siketnéma oktatás képzelt képén az volt, hogya
siketnémákat a jel elé s se g it ség é vel k eJ 1 meg t a-
nitani beszélni.

Ezt az általános elvet fogadták el a váczi intézet ta-
nárai s ennek alapján kezdették meg müködésüket, Az
első évek kisérletezéssel teltek el. Ebben az időben a
nyelvoktatás módszere is csak mint elvben felállit. tt léte-
zett s ezen elv szerint

1. anyaggyüjtés;
2. anyagrendezés;

..
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3. a gyüjtölt és rendezett anyagnak felhasználása ké-
pezte a kilüzött czélt.

Ezen feloszlás szerint készültek később Schwartzer
Antal tankönyvei,

Mielőtt az anyaggyüjtés kezdetét velte volna, a nö-
vendéknek a beszéd gépies részével v--> a betük kimon-

dása, jelelése és irásával - kellelt tiszlába jönnie.

Ez' vette igénybe a növendék első két vagy három
hónapját, közbe azonban már szemléltetés alapján a sza-
vak tanitása is megkezdődött.

Eme gépies része a nvelvoktalásnak nem részesült
a kellő figyelemben. Sem a kimondás tisztasága és érthe-
tösége, sem a betuknek szép írása nem tekintetett fontos

követelménynek s az a vélemény uralkodott, hogya siket-
néma mindezt mintegy magától sajátítja el.

Az eljárás a következö volt. Felírták a belüket a

táblára, még pedig ugya kis, valamint a nagybetüket is.
A tanár, vagy valamelyik nagyobb fiú pálozikával mutatta
ct belüket ugyanolyan rendben, mint a táblára iratott.
EgyuttaI mutatta a betűt jelentö kézjel et, a mit az osz-
tály utáncsinált. Ha minden gyermek elludta mutatni a

betűketIHGFEDCBAa b c rendben - igy voll a' táblára felirva,
akkor letörülték onnan s a kézjelek alapján irattak fel
ujra magával a növendékkel.

A betük szép irásával nem sokat törődtek. Nem
voltak írási elögvakorlataik, hanem az intézetbe lépett

kis gyermeknek első látásra kellelt - a táblára irt minta
után - formálni a belüket, még pedig sziníén abc rend-

ben. A nyelvoktatás gépies részének meglanitása, a mint
látjuk, egészen gépiesen történt.

Ugyanez a gépiesség jellemezte a tanítás további
folyamán is az előadásokat.

Hát a kimondással hogyan állt a dolog? Bizony
szegényesen. Egyidőben a betük jelelésévei és iratásával

gyakoroltak a kimondást is. Ugyanannyi idő alatt, a meny-
. nyit a betuk tanitasára szántak, kellett a hangok kimon-
dasának is begvakorol va lennie. Az egész le hál 2-3·
hónapot vehetett igénybe.

De bát képesek voltak ily kevés idő alatt tiszta ki-
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ejtéere tanitani a gyermekel ? kérdezi a mai kor első osz-
tályának tanitója.

Bizony nem, válaszolhatunk rá nyugodtan. De nem
is képezte ez gondoskodásuk főtárgyát. A melyik gyermek
a természettől csengő hanggal és Jól müködő beszédszer-
vekkel volt megáldva, az ugy is kitudta mondani a han-
gokat; a ki pedig merev beszédszervekkel, rövid lélek-
zettel s nehezen remegő hangszalagokkal birt, annak a
beszédje ugy sem lesz kellemes s jobb ha öt nem is
kinozzuk.

Igy okoskodtak elődeink.
Ha tehát a kivánt hangnak legtávolabbi rokonát mon-

dotta is a gyermek, meg voltak elégedve s tovább ha-

ladtak.
És a hangok összekapcsolása?
A ki az elemeket s az elemek egymásutánját tudja,

annak a szavak kimondása sem nehéz - véltéle
A phonetikának csekély fejlettsége mellett nem gon-

dolhattak arra, hogy a hangok minő változásokon mennek
keresztül, ha kapcsolatban egymással ejtetnek ki.

Az eddig elősoroltak mintegy elökészitésül szelgaltak

a tulajdonképeni tanításra.
Schwarlzer - öt tekintjük a váczi intézet módsze-

rének megalapitojaul - tanítási eljárásánál különösen az
a jellemző,' hogy mindent elő kés z i tet í.

Mielött a gyermek szavakat tanult volna, ismernie
kellett a betűket mind, nehogy akadályozva legyen a to-

vább haladásban.
Ugyancsak ezen előkészítés jellemzi nyelvoktatását

általában és részleteiben is egyutlal.

Tankönyveinek előszavában bővebben kifejti e te-
kintetben nézetet s azt röviden összevonva itt adjuk.

1. Hogyasiketnéma gyermek beszélni megtanuljon,
szükséges, hogy a hallók idegen nyelvtanulását vegyük
figyelembe, kerülvén mindazonáltal minden olyan szó és
szabály meglanilását, melyre a közönséges életben a si-
ketnémának szüksége nincs.

2. Ez okból a siketnémák számára irott könyvnek
csak a legszükségesebbet szabad tartalmaznia.

. 3. Aki v á las z tot tan y ag nak oly for mán
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kell e 1ren d e zve 1e n 11 í e, hog y a 11 öve n d é k f o-
k o n kén t v eze t tes s é k b e any elv ism ere t ébe.

4. Az ismertröl az ismeretlenre, a közelebbiröl a tá-
volabbira, az érzékelhetötöl az elvontra kell áttérni s

legutoljára kell hagyni a legelvontabbat: abibliát és
hittan l.

Ezek az általános pontok, a miket Schwartzer fel-
állitott.

* A nyelvoktatásnál a kivitel a következőkép alakult.
A betük ismerete által a növendékek kellőleg elő

vannak készítve arra, hogy a szavakat nehézség nélkül

megtan ul hassák.
Miután beszédet a sza vak ismerete nélkül képzelni

nem lehet, első és főteendő, hogya növendék ezeket ,
megtanulja.

A szavak tanulásánál a 4-ik pont alatt felsorolt elv

szerint járt el. Oly mödon csoportositotta a szavakat,
hogya növendék magából kiindulva szemlelte a környe-
zetet (iskolát, házat, községet stb.) azután az emberi tu-
lajdonságokat (szeretet, harag slb.) s végül istent ismerte
meg sannak tulajdonságait.

A szögvüjtés vagy anyaggyüjtés az első osztály fel-

adatát képezte (2 első iskolaév).
Mindazon szavakat, a melveket a közönséges életvi-

szonyok között használunk, már ennek az osztálynak is-

mernie kellett, hogyamásodilS osztály teendője kellően
előkészítve legyen.

Mimódon eszköz ölték a szavak lanitását ?
Azonképpen mint a betűkét. Ora előtt felírták a meg-

tanitando szavakat mind a falitáblára, azután olvastattak,
kézi abc-vel jelelték, és a tárgyal megmutatták egyuttal
megadva még annak a rendes jelét is.

Az első óra p. o. a testrészek tanitasára volt szánva.
Egy igy történt.

A fali táblán a kövelkezö szavak álltak: Fej, ro, agy,
haj, halánték, vakszem. fül, homlok, szem, szemöldök,

szemhéj, szemször, orr, orrlyuk, száj, orcza, pofa stb. sth,
A tanár palczájával a táblára mutatott, a gyermekek

elolvasták: fej, jelellék a három betűt a kézi abcévei,
rámutattak saját Iejükre és megadták a szó jelet. Követ-
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kezett a másik szó. Ugyanaz az eljárás ismétlődött. Ha
minden szón áthalad tak, akkor az emlékező tehetség gya-
korlása végett többféle gyakorlatot vetlek elö.

1. Megmutatták a tárgvat. A növendék mondta, vagy
jelelte a nevét, vagy a kézi abcvel mutatta, vagy leirta.

2. Felirták a szót. A gyermek jelelte, megmutatta a

tárgy at, solvasta.
3. Jeleltek a tárgyal. A gyermek megmutatta, mon-

dotta és félírta a nevét a táblára.
A két év hasonló teendők végzésére volt szánva.

Lélekölő, egyhangu munka, melybe csak a jel kölcsönzött
némi élénkséget.

Az irás gyakorlására szolgáltak az -Elsö esméretek-

mondatai. Csendes foglalkozásui adták fel a gyermeknek,
hogya nyomtatott betüt irottra tudja átváltoztatni. Hasz-
nálták olykép is, hogy egyik gyermek eJjelelte a mondalot

a többi. pedig leirta.
Még harmadik haszna is volt. (ha ugyan haszonnak

lehet nevezni.) A növendék megtanult összefüggő monda-
tokaí jeleIni . fejből. Az ügyesebb megtanulta ezeket a

mondatokat anélkül, hogy értette volna, de a megértésre
nem is fektettek nagy súlyt, csak a tudásra. Schwartzer
szerint nem árt, ha a gyermek értelem nélkül tudja el-
mondani e mondatokat, majd a harmadik fokon eljut a
megértésükhöz s ekkor legalább nem kell ujra meg ta-
nulnia.

Meg lehet terhelni a gyermek emlékező tehetségét,

de valjon hasznos-e? Néha, ha jobb tehetségü gyer-
mekekből állt az osztály, kétszer, háromszor is álismé-
tellék ugya »Nyelvtanilókönyv«-et, a melyben a szavak
foglaltattak, valamint az »Első esméreteket« is. I

-ro -no
(Folytatása következik.)

A siketnéma oktatás irodalmának első terméke.

Mint föntebb emlitém, a mű két részből áll. Az első rész,

mely harmincznyolcz fejezetre van felosztva, a hangokkal,. továbbá
a betűkkel és azok feltalálásával foglalkozik. Az első tizenkét fe-
jezetben kizárólag a betük feltalálásaról van szó. Bonet kuta tá-

sainak alapjául a latin betüket vette, mint a melyek anyanyelvé-
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ben használatosak. Elmondja, hogya tudósok nem tudnak meg-

egyezni abban, hogy kié a betük feltalálásának érdeme, Némelyek

a sziriaiaknak tulajdonitják, mások az egyiptomiaknak. Sokan azt

állitják, hogy Cadmus vitte Fenicziából Görögországba, mások

ellenben Sét nairól mondják, hogy először használták a betűket.

(Ami a latin betüket illeti B. azokat nem tartja eredetieknek ;

ezeket nézete szerint a héber betük után képezték .) Hogy ki ta-

lálta fel a betüket, annál fontosabb azt megtudni, hogy mily el-

vek vezérelték a feltalálót. Szerinte a betük feltalálása a kö~et-

kezöképpen történt: A beszéd huszonkét tagból áll, melyek a

szájnak ugyanannyi állása által hozatnak létre; megállapítottak

tehát minden szájállásnak egy jelet, de a jelek rhegállapitásánál

nem a fantázia avagy a véletlen játszott közbe, hanem mint azt

minden egyes betünél kimutatja, a száj állás, vagy a hang leg-

jellemzőbb tulajdonsága. Nagyon bőven foglalkozik Bonet a betűk
neveivel és minden alkalommal igyekszik bebizonyitani, hogy a

betük eredetileg nem birtak oly kornplikált elnevezéssel, mint alef,

bé, gamma stb., hanem hogy minden egyes betűnek neve azon

hang volt, melynek írott jeléűl megállapitották és csak hosszú

idő után fejlődött ki ezekből a betük neve. Állításának megerő-

sitésére felhozza, hogy efféle változások nemcsak a betüknél ta-

lálhatók, hiszen a mai és régi beszéd közt rnily óriási a különb-

ség és hány oly kifejezésre akadunk a régi művekben, malyeket

most egyáltalában nem, vagy csak nagyon nehezen értünk meg.

A betük ezen koruplikált elnevezésének - és ezt érdekes

tudni nemcsak nekünk siketnémák tanítóinak - tulajdonítja

Bonet, hogy a halló gyermekek oly nehezen tanulnak meg olvasni.

Mennyi időbe és fáradságba kerül, mig a gyermek megtanulja a

betük neveit és azután ha olvasásra kerül a sor, midőn a betűket

egymással össze kell kapcsolnia, azt követelik tőle, hogy felejtse el

a betűk nevét. Ha ellenben a betűt csak azon hanggal jelölnék

meg, melynek valódi irott, vagy nyomatott képe, akkor a halló

gyermek nagyon rövid idő alatt megtanul na olvasni. Az utolsó

fejezetben felsorolja a betűket és megmutatja, hogy melyiknél mit

kell elhagynunk, hogya betuk elemére akadjunk ; pld. a "bé"-nél

az "é"-t; az "ef"-nél az "e"-t; a "ká"-nál az "á"-t. stb. '1'ermé-·

szetes, hogy ezek most mind egyszerü dolgok, de mily tudomá-

nyos apparátussal kellett Bonetnak ezen egyszerü igazságok bebi-

zonyitását eszközölnie.

Ezután a hangról szól; adja annak meghatározását. Felem-
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liti, hogy az ókori nyelvtudósok a hangot két _ kategoriába osz-

tották, ugymint magán- és mássalhangzókéba j ez utóbbiakat ismét

felosztották fél mássalhangzókra, folyékonyakra és némákra, Az

általánosságról azután az egyes hangokra és betükre tér át és

mindegyiket külön-külön a következő szempontokból tárgyalja:

1. Mily alakja van a szájnak a betü illetve a hang kiejtésénél?

2. Miért lett ezen betü alakja igy meghatározva?

3. Az egyes betü számértéke.

4. Az egyes betü esetleges jelentősége a latin és spanyol

·nyelvben.

Bennünket csupán a két előbbi szempont érdekelvén, a két

utóbbit teljesen' figyelmen kivül hagyhatjuk.

Első betű az "á," mely létrejön, ha a hangzó levegőt sza-

badon bocsájt juk ki, a nélkül. hogy a nyelvvel, az ajakkal, vagy

fogakkal bárminémü mozgást végeznénk.

Ezen hang kiejtése a legkönnyebb, a világra jövő gyermek

is ezt ejti ki legelőször, és innen van, hogy valamennyi nyelv

alfahétajában az első helyetfoglalja el. Ez annyival feltünőbb,

mivel a többi betük különféle sorban következnek. Annak bebi-

zonyítására, hogy miért lett a betü alakja igy megállapitva, Bonet

a latin nyomatott nagy betűt veszi alapul. Ezt igy magyarázza:

Ezen hang kiejtésenél a szájat nyitva kell tartani és innen van a

betű alakja, mely dülten (-et1) siphoz hasonlit j a szög, melyben a

két vonal összejön azt jelzi, hogy a hangnak a gégéből kell jönnie j

a középsö kis vonal pedig az ajkak lezárását látszik meggátolni.

Ezen betü régebben vizszintesen iratott és csak később a köny-

nyebbség kedvéért lett függélyes.

A "B," mely az első a mássalhangzók közt, akként ejtetik

ki, hogy az ajkakat bezárjuk és azután kissé kinyiíva azokal, a

levegőt kibocsájtjuk. A belünek két félköre a zárt ajkakat ábrázolja.

A "CO-vel kétféle hangot jelölünk, még pedig az "a, o, u"

előtt a "k"-t az ne" és "i" előtt az "sz"-et. Ez utóbbi hang ki-

ejtésénél a nyelv hegye az alsó fogsorra van helyezve, a levegőt

pedig erősen fújjuk ki.

A "k" kiejtésénel a száj félig nyitva van, de a levegő nem

megy ki egyenesen, hanem görbületet tesz és érinti a felső száj-

padlast és innen van alakja is (C).

A "D" kiejtésénél a nyelv hegyét a felső fogsorra helyezzük

és. a levegőt nem nagyon erősen bocsájt juk ki. A betű alakja a

nyelv állását jelzi.
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Az "E" éppen ugy mint az "á" a gégefőben képeztelik. Az
ajkak állása azonban más, mert ennél a szélek távolabb vannak
egymástól. Ezen betü meghatározásánál már nagyon fogyatékos

Bonet definicziója, a mennyiben csak annyit mond róla, hogy
alakja középen a kis vonallal azt jelzi, hogy ~ levegő gyengén
bocsájtatik ki. .

Az "F" hangzása a szájon kivül idéztetik elő. A száj akként
van zárva, hogy a felső fogsort az alsó ajakra helyezzük és ezt
mutatja alakja is.

A "G" szintén két hangot jelöl meg az "a, o, u" előtt gut-
turalis - az "eu és "i" előtt lágyabb hangot. (A forditók meg-
jegyzik, hogy ezen lágyabb hang nagyon különbözik a franczia

"ge gi"-től, mely a mi "zs" betünknek felel meg.) A g ugy ké-
peztetik, mint a "c" (k) azért alakja csak a kis- vonal által kü-

lönbözik ettől. A. S.

(Folytatása köv.)

Apróságok a siketnémákról.

Elhatároztam, hogya siketnéma-ügy szolgálatába állok. Nem
mondhalom, hogy tán a könnyü élet reménylése biztatott, azt,
sem, hogyellenállhatlan ügyszeretet vonzott volna ide, hiszen
mindössze csak annyit tudtam, hogy vannak siketnémák is s
ezeket tanítják is. Hiába! Akkor mcssze volt tőlem asiketnémák
fővárosa, az én vidékemen pedig erővel sem lehet siketnémát
fogni. Ezért volt aztán, hogy amint hire futott annak hogya,
váczi intézethez pályáztam, a laicus érdeklődök a kérdések özö-
nével támadtak meg úton-útfélen, mert ugy okoskodtak, hogy én,
mint gyakornok aspirans eo ipso többet tudok, mint ők. Megfe-
leltern aztán emberül, mert megmagyaráztam, hogyasiketnémák
nagyon hasonlitanak a hülyékhez. csendes őrültekhez, és hogy
kézzel-lábbal adja az ember íudtukra a közlendőket s ök viszont.

Ily gondolatokkal léptem az anyaintézetbe, hol épen az ud-
varon találtam a gyermekeket, valamennyit játsza.

Előbb alkotott ideám nem oszlott szét, sőt a látszat azt meg
is erősitette. mert egy gyermek, aki történetesen először közele-
dett felém, kövér, puffadt arczizmai val, durva, rángatódzó hang-
hullámaival egy a Frim-féle hülye-intézetben látott gyermekre
emlékeztetett. Még inkább megerősödött e hitem, mikor egy másik
gyermeknek - kinek talán a foga fájt - állát felkötve láttam.
Növelte képzelődésemet az a mysticismus is, hogy én egy eddig
még soha nem látott világ, egy oly gyermeksereg közepében állok,
mely látom, hogy él, mozog, különféle taglejtéseket tesz, sőt han-
gokat is hallok, a melyekkel egymás közt s velem is akarnak
társalogni, de a melyeket sehogy .se vagyok képes megérteni.
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Tán mondanom is felesleges, hogy az én a priori itéletem
mennyire téves volt s hogy ~ habár egész jóhiszeműleg -
mennyire félre vezettem a még nálam is laikusabb kérdezőket. A
siketnémák épelméjüek, tehát nem hülyék. A gondolatközlés is a
tanári és felügyelő személyzet részéről minden alkalommal beszéd
útján történik, s ök viszont hangbeszéddel fejezik ki mondani
valójukat. -

Hogy én első izben nem értettem meg őket, nem lehet oly
feltünő, mert a kivel siketnéma még soha nem b esz élt, az az
elkényeszteteU hallás folytán nem igen szokta mindjárt meg-
érteni öt.

Máskép van most a dolog. Azóta sokszor beszéltem az én
kövér arczú tanitványommal. Ki nem fogyott kérdezősködéseiböl,
a mi egyfelöl arra mutat, hogy kiváncsi, másfelől, hogy mások
is megfeleltek kérdéseire. Legörömestebb az ember magán dol-
gairól szerét tudomási venni, s a. nyerendő feleletekből alkot ma-
gának képet az i11ető ember mivoltáról.

Leggyakoribb kérdései ezek: "Hová való? Van-e apja, anyja?
Mit dolgozik az apja?" Földmives - felelém. "Az nem úro Az
én apám úro Az én apám törvényszéki biró." Miután alaposan
ki kérdezett mindenről, ezt a kérdést sem feledte feltenni, hogy
gazdag-e az én apám? Nem gazdag felelém, mire ő bizonyos
fensőbbségel sugárzó mosolylyal. fordult társaihoz s nyilván elje-
lölte nekik társalgásunkat.

Nem maradt föltünés nélkül sportruhám sem, melyről más-
nap már elneveztek vadásznak. dk csak a külsöröl ítélnek. Ha
valaki finom ruhát visel, az imponál nekik, az úr az ő szemök-
ben ; ha kopott ruhában jár, szánakoznak rajta s nem tudom
naiv őszinteségből, vagy még naivabb tudatlanságból-e, de mind-
járt szegénynek, koldusnak nevezik azt.

Ily, nem egészen tiszta fogalmuk van ahi u s á gró lis.
Mert uj ruhám volt, hiunak mondott laz egyik. Kollegámat pedig,
midón avult ruháját újjal cserélte föl, ama hizelgő nyilatkozattal
lepték meg, hogy mos t már ú r !

Különben legyünk őszinték. A halló világ nem ugyanazt
gondolja-e, a mit a siketnéma, kevés szókészleUel rendelkezvén.
nyiltan kimond?

(

Külsőleg igen vallásosak. Áhitattal és bizonyos félelemmel
emlitik az Isten nevét s az irtózatnak egy nemével a bűnt, de ez
nem gátolja a nagyobbrészt abban, hogya neki megtetsző tár-
gyal el ne sajátítsa. Általában a többség vagy nincs, vagy nem
szeret tisztában lenni az enyém-tied fogalmával, s ha vallatod :
oly mimikat csinál, ugy hivalkozik becsületére, ugy esküszik, hogy
okvetlenü 1 tévedésbe ejt. -

A bírás vágya, de különösen a pénz szeretete igen ki van
fejlődve köztük. Többek- közt egy szivességre kértem az egyiket.
"Hány krt adsz?" kérdé. De kevés összeggel is le lehet kötetezni,
hanem ez épp ugy nem tartós, mintha jelentékenyebb ajándékkal .

•..
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iparkodol hálára kötelezni. A hála az ő szótárában ismeretlen.
Addig jó barátod, mig tart az ajándék, vagy ha az ő érdekévei
nem ütközik össze másnak az érdeke. Mihelyt bármi tekintetben
rövidséget érez, vagy csak lát is, összement a barátság. E tulaj-
donság mint tudjuk meg van a halló, kis és nagy gyermekeknél
is, de itt szembeszökően nyilvánul. .

A halló világgal szemben meglehetősen bizalmatlan. Nem is
lehet nagyon csudálni. A mellett, hogy gyermek, tehát a felnőt-
teknek nem minden intentióját értheti meg, hiányozván egy fon-
tos érzéke, sok dolognak nem ismeri előzményét, inditó okát,
nem láthatja a bekövetkezrnényét sem. E mellett a halló világ, ha
még oly jó indulattal viseltetnek is iránta, sem volna képes vele
oly bizalmas viszonyba lépni, mint l?l. halló gyermekekkel. Leg-
fennebb szánakozik rajta, de még ezzel sem juthat közelebb hozzá,
hisz a hang minősége, mely oly fontos szerepet visz a rokonszenv
és bizalom }elkeltésében, rája nézve nincs, mondhatjuk: nem
1éte zik. O tehát még az ily emberben sem láthatja jó barátját,
hanem lát olyast, ki más mint ő, ki különbözik tőle. Mily egészen
más, ha siketnémának teteted magadat és jelekkel közeledsz hozzá,
kitárja minden érzelmét, titkát is elárulja!

Annak daczára, hogy ily gyakran és őszintén kimondják
egymásra válogatatlan és sokszor sértő ítéletüket, haragról nem
lehet szólanunk. Erzi, tudja valamennyije, hogy ő nekie ama világ-
ban kell maradnia, pajtást, barátot csak ott szerezhet, igaz részt-
vevőre csak ott talál. A siketnémának mindig több egy siketnéma,
mint egy halló. Egymásra vannak szorulva s mint ilyenek érzik
az összetartás szükségességet.

Egy az összes ért s az összes az egyért.
Ha nagyobb veszély fenyegeti valamelyiket, az összes sikra

száll érte s ha nagyobb hibát követ el valamelyik, meg nem vallja
egyik is. Az aztán más elbírálás alá jön, hogy vesztegetéssel köny-
nyen meg lehet egyiket vagy másikat nyerni, ki elárulja a titkot,
de ez már furfang, ármány áldozata.

Szerénységet még nem tapasztaltam köztük egynél sem. Ere-
jével, mely nem több, mint a hallóé, kérkedik, ha új ruhája van,
dicsekszik, szellemi hátramaradottságát nem ismeri. Ha azt mondja
neki az ember: keveset, vagy semmit sem tudsz, nem hiszi el,
legalább is kételkedik. Ugy látszik, hogy az ő esetök is bizonyit ja,
hogy minél gyarlóbb valaki, annál kevésbé tud szerény lenni.

A mily erős köztük az összetartás érzete, épp oly mértékben
rabjai a szokásnak, vagy, hogy világosabban szóljak: a megsze-
kett dologtól épp oly bajos őket eltériteni. .De hiszen a halló
gyermekekkel is igy van ez!" mondja tán valaki. Igenis van, de
nem igy. Mert mig a halló gyermek tesz valamit azért, mert mon-
datik neki s mig ujabb parancsot nem kap, figyelmét sem forditja
oda, addig a siket néma, ha egyszer valamire nézve parancsot ka-
pott, érzi, hogy mily terhes a gyakori érintkezés, nem várja az
ujabb rendeletet, hanem megjegyezvén magának a jeleket (sympto-
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mákat) és körülményeket, melyek között először teljesitett valamit,
utólag is hasonlólag jár el dolgában. A természet méltánylását
látjuk ebben, mert mig egy felől irtóztatón sújtotta e szereneset-
leneket a siketséggel, addig az éles megfigyelő képességet adván
cserébe a megingott egyensúlyt azzal törekszik helyreállitani.

E jeles megfigyelő képességükkel látszik összefüggésben lenni
az a másik .jó tulajdonságuk, hogy al ember ki nem mondott
gondolatát a legtöbbször egész biztossággal ellesik, vagy legalább
is utánna gondolják. Egy halló gyermeknek, ha azt mondom:
k á 1Yh a, az vagy semmit sem ért, vár még többet, vagy gondol-
hatja, hogy fe ket e, mag a s, 1e o ml ott stb., csak azt nem,
a mit a siketnéma tud: hogy bek ell f üte n 1. Ha egy üres
poharat adok a siketnéma kezébe s csak ez egy szót monclom:
ku t, nem fog habozni gondolatom mivolta felől: a kutra megy
és friss vizet hoz. Igen mert elegendő a dolognak egy-két lényeges
tulajdonsága, hogy ezt magával a dologgal azonositsa. A dolog
árnyalatát, szinezését azonban bajosabban lehet megértetni vele
s nem egyszer igen kornikussá lesz. a vége.

Nem lehet tagadni azt sem, hogy van bennök szeretet s ha
valaki előlegezi nekik szeretetét s eltalálja a helyes módot, mely-
lyel bánni kell velök, ugy simulnak hozzá, mint gyenge repkény
az erős tölgyhöz. '

Lévay ünnepély a váczi intézetben.

A váezi intézetnek évről-évre visszatérő emez ünnepe hova-
tovább arról gY/kzmeg' bennühket, hogy a nagylelleü alapító ne-
mesebb czélt 'tlem' füzhetett volna ki alapitványával, min] a siket-
néma iparosok' felsegélését •. illetvq előmozdítását anna}\:;' hogj', -ai
iparágakban már kellő jártassággal biró siketnémák önálló mű-
helyt nyithassanak. Hogy minő jótétemény árad el a segély ösz-
szeget elnyert siketnémákra, midön a tekintélyes számu pénzzel
szabadon rendelkezhetnek s hogy mennyiben képes c pénz az
iparkodo siketnémának boldogulását elősegiteni, azt látjuk már
jelenleg is, de lesz alkalmunk tapasztalni a jövőben még inkább.

Hazánk intézetei közül egyedül a váczi az, a mely ilyen
szép segélylyel támogathatja védenczeit, de a külföldnek elég
számos intézete van, a hol hasonló czélu alapitványok léteznek.

Igyapárisi intézet évente számtalan jutalmat oszt ki az
intézetet elhagyó siketnémák közt s ezek közt van 200 frkos ju-
talomdij is. Van továbbá egy alapitványa, melynek kamataiból a
férjhez menő siketnéma leányok kelengyéje vasárultatik be. Az
alapítványt az intézetnek egyik növendéke Meunier Teréz létesitette,
a ki mint az intézetben alkal mazott kézimunka tanitónő 20000
frankot gazdálkodoU meg s ezt hagyta az emlitett czélra .• ,

A Lévay ünnepély lefolyása a váczi intézetben a következő
volt. Márczius 13-án délelőtt 10 órakor az intézet kápolnájában
ünnepi mise tartatott, melyen nemcsak az intézet tanári testülete

•..
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és növendékei, hanem számos városi notabilitás is részt vett. Mise
végeztével az ugynevezett vizsgateremben gyültek össze a növen-
dékek és a vendégek, a hol festő állványon ki volt téve az alapitó
mult évben megfestett arczképe.

A képtől jobbra ült a jutalomdij nyertese Jel in ek István
könyvkötö segéd, balról Vid a Vilmos tanár, ünnepi szónok.

Emlitett tanár élénk figyelemmel hallgatott szép beszédével
az alapitó intentióját fejtegette, majd áttért a jutalmazott siket-
néma életrajzára s felemlitette, hogy 1874-ben lépett az intézetbe
s kiváló szorgalma és jó magaviselete által tanárai jóakaratát és
szeretetét teljes mértékben kiérdemelte, végül elismerésének adott
kifejezést affölött, hogy Magyarországban is találkozott egyén, a
ki a szerencsétlen siketnémák boldogulását nagy mértékben elő-
mozditotta.

Élénk helyeslés kisérte szavait.
Utána Jel i nek István köszönte meg röviden a magas

korrnány és az igazgatóság jóakaratát; majd Kr e n é dit s Ferencz
igazgató fordult az intézet jelenlegi növendékeihez s ini közben a
jutalmazott előtt álló asztalra letett 500 frtra mutatott, buzdította
őket, hogy iparkodjanak e segélyt ki tartó szorgalom ésA j ó ma-
gaviseletük által kiérdemelni.

Ezzel az ünnepély véget ért.

Hazai intézeteink és iskoláink.IHGFEDCBA

L em o n d á s . Ka á n János, a kolozsvári intézethez áthelye-
zett tanárseged ezen állásáról márczius hó 17-én lemondott. He-
lyette az eddig rendelkezési állapotban levő G o g o 1 a Margit
oki. siketnéma tanítónó alkalmaztatott.

- Az a r a d i s ike tn é r n a is ko la községévé tételéről Millig József
aradi iskola felügyelő 1889/1890. Iskolai évi jelentése hosszasabban
emlékezik meg. Közöljük e jelentésből, a mit már lapunk mult
évfolyamában is felemlitettünk, hogy az iskola 1890. évi február
l<2-én lett egyelőre ide i g len ese n községivé s Roboz József
eddigi illetményének megtartásával igazgatóvá. A végleges átvételt
Arad városa attól tette függővé, hogy az iskola segélyezésére eddig
a Rökk Szilárd alapból kiutalványozott 500 frt segély továbbra is
kiadatik, illetve ha a magas kormány is a maga részéről ennek
fentartási költségeihez nagyobb évi állandó államsegélylyel hozzá-
járulni fog." A jelentésnek az iskolára vonatkozó része eme sza-
vakkal végződik "vajha ezen emberbaráti intézetnek a város kö-
zönsége részéről való átvétele, mely még ez ideig függőben van
tartva, az 1890/91. tanév befejeztével végleges megoldást nyer-
hetne, hogy Arad sz. kir, városa ezen a réven is nemes példa-
adással fényeskedhessék." Szivünkből kivánjuk, hogy a jelentés.
írójának ez óhaja teljesüljön.

- J u ta lo m d i j k io s ztá s . Márczius 13-in osztatott ki ez évben
is a "kisteleki Lévay Henrik-alapitvány" 500 frtos kamata Jelinek



us

István budapesti könyvkötő-segédnek, a ki siketnémasága mellett

még sánta is. A kiosztás lefolyásáról lapu nk más helyén bővebben

szólunk.IHGFEDCBA

- N yi lvá n o s s á g i jo g i r á n t i ké r e le m . Frim Antal ok!. siket-
nématanitó, a ki Budapesten 'már néhány év óta magán siketnéma
iskolát tart fenn, az iránt folyamodott a Nagyméltóságu vallás és
közoktatásügyi m. kir. Ministeriumhoz, hogy iskolájának a nyil vá-
nossági jog megadassék. A magas Ministerium evégből megbizta
Krenedits Ferenczet a váczi intézet igazgatóját, hogyahelyszinén
meggyőződést szerezve, véleményes jelentést tegyen arról, valjon
az iskola fel van-e minden szükségessel szerel ve, s hogya nyilvá-
nossági jog megadható-e vagy nem?

Vegyesek.

S ike tn é m a is ko la B u d a p e s te n : A budai Paedagogiumban
rendszeresitett siketnéma-tanítói tanfolyam kiegészitéseül a képez-

dei hallgatók teljesebb kiképzése czéljából a jövő iskolai évben szük-

ségesnek mutatkozik, hogy iskola is állitassék fel, melyben az el-

méleti előadások gyakorlati alkalmazása bemutatható legyen. E
végből Gróf Csáky Albin minister úr Nméltósága átirt a főváros
törvényhatóságához, hogy a fővárosi siketnéma gyermekek oktatá-

sára megszavazott évi 4000 frtból fenmaradt összeget 1600 frtot,
valamint a mult évben is megtakaritott hasonló nagysága össze-
get, nem volna-e hajlandó a főváros átengedni az iskola alapjának
a megvetésére ? A fővárosban ugy is égető szükségü egy nagyobb
intézet felállitása s remélhetőleg a törvényhatóság nemcsak nem
fog idegenkedni, de örömmel fogja megragadni az alkalmat, hogy
az intézet alapja megvettessék.

- O r th o p h o n iku s in té ze t Ar a d o n . Aradi levelezőnk i1'ja: Az
aradi siketnéma iskola igazgatója, Rob o z József, a mult évben

megvizsgálta az összes aradi iskolákat s ugy találta, hogy a vizs-
gálat alá vett 3153 tanuló közül 247, különben ép érzékü tanuló
hibás beszédű (dadogó, selypitő stb.) összesen 2.2 fajtáju kiejtésű

fogyatékosságot kenstatalt. Miután ezek a hibák oly természetűek,
hogy operatív kezelésseI párosult didaktikai gyógyeljárással orvo-

solhatók, Roboz elhatározta, hogy a jövő tanév elején Aradon
egy orthophonikus intézetet alap it 100 növendék számára. Az·
intézetben 5 tanár és 2 orvos fog működni. Magyaror~zágon ez
az első ilynemü intézet. (Egyetértés).

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


