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(Történelmi tanulmány).

(Vége.)

Ujabbkori paedagogusaink között is találkoztak többen,
a kik ezt a nézetet val~ották, de hovatovább meggyőződ-
tek arról, hogy a külföld hirneves szakemberei nem hiá-

ban tértek Ie a grammatikusok ~ltal követett utröl, s hogy
mindennek eljön a maga ideje s igyaszóanyag kibövi-

vitésének is.
A ki Schwarezer Antal elveit vallja, az persze nem

tehet mást, minthogy kellő mennyiségű szavat gyűj~et
legelőször, mert enélkül a nyelvet a szabályok alapján
nem tanithatja meg lényeges nehézségek nélkül.

De menjünk tovább.
A 2-ik osztály feladata volt a szavak változásainak

megtanulása. E tekintetben is éppen olyan körültekin-
téssel járt el Schwarezer, mint a szavak tanitásánál:
Mi n d e n t előkésziteni jelszavához képest a szava-

kat olyan sorrendben vette elő, a mint azok a mondat
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alakitasuál fordultak elő. Először a főnév és változásai

az esetek, ragok - azután a névmás ragozása ; az ige

ejtegetése ; a tulajdonságnév fokozása stb. képezte a ta-

nulás tárgyát.

Hogya szavak egymással szorosabb viszonyitásba

hozva, nem tisztább fogalmat nyujtottak volna-e a növén-

dékeknek a beszélés mibenlétéröl ? arra nem gondolt.

Schwarczer. Ő azt hitte, hogya gyermek sokkal köny-

nyebben tanulja meg a részeket, mint az egészet. Eljá-

rása tehát syntetikai volt. Pedig tévedett. Mert p. o. a

személyes névmás és ige egy és ugyanazon időben ta-

nitva sokkal inkább megmarad a gyermek emlékezetében,

mint külön tárgyalva.

Ugyanazon helyzetek mindig ugyanazon szavakkal

fejezhetök ki. A beszédtanulásnál pedig mindig a hely-

zetek, események stb. azok, a melvekhez a szó - már

egymással viszonyitva - kapcsolódik s nem megforditva.

Nem kell tehát a szavakat összerakni. - hogy az ese-

ményről hű kifejezést 'adjunk - azok elemeit bonczol-

gatva, - a mint a helyzetek és események sem részle-

teikben jelennek meg szemeink előtt, hanem teljes egészük-
ben. A mit a szem - illetve a látó idegek - egy pil-

lantásra észrevesznek, az adja meg a tárgyak nak ismer-

tető jelét egyszersmindenkorra. Az alkatelemek fürkészése
többgyakorlottságot követel s látjuk az épérzéküek ta-

nitásánál, hogy sok nehézségbe ütközik. Ha helyesen

akarjuk a beszédet megtanitani, akkor hasonlóan kell el-

járnunk. Az észrevettekról mondattanilag és szótanilag

helyes kifejezést nyujtunk a gyermeknek, nem törődve

avval, hogy az egyes szavak változásai tárgyallassanak.

Csak egy példát hozok fel.

Szemléltetési tárgy az asztal. Szemléletül az' iskola

aszlal szolgál, a melynek lapja négyszegletes . s négy

lába van. A mondat, a mit ez esetben betariittatok lesz:

..
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A z asz tal nég y s i eg 1e tes. A z asz tal nak nég y
1á b a van. Nem fogjuk most sem azt magyarázgatni,
hogy miért kell az a sz tal szóhoz .és 1á b szóhoz ragot
függeszteni, sem pedig azt, hogy kerek és három lábu
asztal is van. Előbbit azért nem, mert a részletezésnél
a lényeg elvesznek, az utóbbit pedig azért nem, merl az
olyan asztal szemléletul nem kinálkozik.

És ezen eljárásunk lényegesen különbözik a gram-

matikusok eljárásatol. Schwarezer szerint mindenekelőtt

a -nak -nek rag természete lett volna megtanilandó ..Szám-
talan -- jelen nem levő - példán mutatta volna be,
hogy mely esetekben használunk nak s mely esetekben
nek ragot; továbbá ugyanezen eljárást követte volna az
a, e, ja, je ragra vonatkozólag is.

A temérdek példa felsorolása mellett azután ugy
összezavarodik a gyenge növendék esze, hogy tudás he-
lyett találgatásokhoz folyamodik.

Mennyivel egyszerübb, ha nem bolygatva a ragokat
egyszerüen a kifejezést tanittaijuk be. Figyelmünk egy
tárgyra marad irányozva s végtére is hasonló szemléle-
tet csakis hasonló kifejezésekkel és ragokkal lehet mások-
kal tudatni.

Schwarezer szerint a szógyüjtés után a személyes

névmás sannak ragozása tanittatik ; azután az igék s
azok változásai, továbbá a főnév s névmás ejtegetése.
Azután a névutók (elölutoljárók) azután a ható s szen-

ve~ő, igék, végtére a határozók. Minden egyes nyelvtani
alaknál vissza kell térni az' első osztály anyagára s ki-
keresni azokat a szavakat, a melyek az alak bővebb,
magyarázásához hozzájárulnak

Szerves összefüggés tehát nem volt sem az első sem
a második osztály anyaga közt. A tanár és tanítvány
saját akarata szerint hozta lét,!:.eaz összetartozást s ezért-

az eredmény a beszélés tekintetében nem is lehetett na-

*
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gyon fényes. Barmikor, bármely tárgyat vehettek elő
szeraléleti tárgyul, s az alkalomszerüséget sem nem ke-

resték sem nem találták szükségesnek.

A második osztály végén vették az olyan igéket elő,
melyeknél az igekötök elöfüggesztése által az értelem

megváltozik.
A Ill-ik osztály - 5-6-ik iskolai év - még foly-

talla a beszédrészek változásainak tanítását s befejezte a

kötszók, az igék ragozása a foglalómódban s az indulat-
szók ismertetésével.

Nem kell azt hinnünk, mintha a II-ik osztályban mon-
dat egyáltalán nem fordult volna elő. Sőt ellenkezőleg.

Minden egyes nyelvalaimái készittetett Schwarezer a nö-
vendékekkel példákat, hogy az alak kellőleg begyakorol-
tassék,

Igy p. o. a negyedik esetet a következö példák sze-

rint gyakorolta:
Én adok neked egy krajczárt,
Én' adom neked ezt a krajczárt.
Te hozzál nekem egy táblát.

Az. az ur ajándékozott néktek forintokat stb.
Mindezen példák magukban véve nagyon helyesek s

nagyon elömozditják a növendékek kifejezésbeli bőséget,
de igy összehalmozva kétes értékűek.

Nagyon kevés a gondolatok közt az összefüggés s
nehezen rángat ható elő az egyes mondatokhoz a szemlelet.

A kötöszök tanítása már kizárólag mondatok alapján

történt, ugy szintén az indulatszöké is.

A II. osztály nyelvtani gyakorlatainak tanításával egy-
idejűleg az -Elsö esméretek-' II. része tanittatett. A fel-

adata a könyvnek ugyanaz volt, mint az l-sö psztalvban .
.Sem az anyag, sem az alak nem volt összeegyeztetve

e két könyvben s mindenik külön szempontokból kiindulva
önállóan fejlődött tovább.
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Külön-kűlön mindenik könyv elrendezése helyes volt,

de összefüggés nem volt közöttük s egyikkel a másik mun-
kája nem könnyittetett meg.

Még nem uralta a tankönyv irók nézetélRQPONMLKJIHGFEDCBAH iU Mórnak
azon elve, hogy ~ mindenben nyelvoktatás legyen.

A »Nyelvtanitó könyv- harmadik része a »Beszéd-
részeinek egvbeszerkesztését és annak Reguláit- is elő-

adta. A szötant követte a mondattan.

De sem a szótan, sem a mondattan minden szabálya
nem fordult elő benne s nem tanittatott. Schwarezer sze-
rint a siketnémánál nem engedhető meg az, hogy a sza-

bályok és kivételek sokasága miatt, a növendék tulter-

helve legyen . . . »Az egybeszerkesztésnek csak elkerül-
hetlenül szükséges reguláit s azokat is többnyire csak
példák által adhat juk elö.«

Az alap megadása képezi az intézet feladatát, a bövi-
tés a növendék szorgalmára bizatik. A tanitást befejezi a .

a szavak leszármaztatásának ismertetése.
• Az -Elsö esméretek« Ill. része bővitette a növendék

ísmeretkörét s megtanitotta öt a kérdések használatára is.
A közlésnél nagy szerepet játszott a jelbeszéd. Ugy

anyelvalakokat, va:lamint az ujabb fogalmakat is c a jel
segitségével magyarázták meg. Igen ám, csakhogy maga
a jel . sem volt eredetileg annyira kimüvelt, hogy nem
kellett volna azt sem tanulni. Két nyelvet sajátittattak. el egy
időben a növendékkel, az irott nyelvet és~a jelnyelvet. Két-
szeres munkát végeztek, még pedig olyant, a melynél nem
segíti elő egyik a másikat.

A beszéd és irott nyelv nem eltérő egymástól, mert
a hogyan beszélünk, ugy írunk is. De a jeJbeszédnél más
a szörend, mint az irott beszédnél. A jelbeszédet tehát

joggal nem nevezhetjük az élőbeszéd alapjának, mert vele

csak kevés rokonságban van.
Innen van, hogy mig asiketnéma jelelve igen értél-
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mesen fejezte ki magát, mihelyt azt kivánták, hogy irja
le a mit mondott, olyan zavart mondatszerkezetet használt,
hogy sokszor csak találgattak az értelmet.

Nagy szerepet játszott a tanitásnál a kézi abc. Akár
hány esetben ezzel magyarázták csak a szavakat. Igy a
kötöszók, viszonyszók egyedüli· szemléltetöje a kéziSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b c

volt, a melylyel a betük egymásutánját mutcgatták meg.
A nyelvoktatás sulypontja névleg az irott nyelv volt.

Tény azonban az, hogyajelnyelvet jobban kimüvelték.

Sokkal jobb jelelők voltak a siketnémák, semmint irók.
A jelnyelvnek kellett volna az irott nyelvet támogat-

nia; de mig ezt elsajátították, addig az oktatási időnek
legnagyobb része elmult. Csak az utolsó két évfolyam
foglalkozott bövebben az írott nyelvvel, de kisegitöül, tehát
a társalgásnál, itt is a jel nyelvet használtak.

Tagadhatlan, hogy szép készültségre tettek szert a

jelnyelv segitségével is, de némileg holt tudományt sze-
reztek, mert a hallókkali érintkezesnél nem használhallák

a jelnyelvet, az írottban pedig gyenge lábon álltak. •
Ilyen állapotban volt a nyelvoktatás módszere Schwar-

ezer korában. Ezeket az elveket tekinthetjük az alapelvek-
nek, mert az előző évek eljárása még nem volt annyira
megállapodott, hogy alapul volna vehető.

A fejlődés fokozatait feltüntetni a későbbi években
nagyon nehéz feladat.

Schwarezer utódai közül az első nem volt szakember.

Alatta nem történt semmi ujabb lépés, bár Németország-
ban Jager és később HiU ujabb irányt mutattak is ki.

A második utód inkább az intézet szervezésével volt

igénybe véve s idejének csak kis részét volt képes az ok-
tatás ügyének szentelni. Csak kisérletet tett, hogy nyelv-
tanító könyvet szerkeszszen, de a halál meggátolta tervé-
nek kivitelében.

Anémet és franczia módszer közötti versengés, a
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mely Németországban a helyes ut megválasztását nagyban
elősegitette, Váczig nem terjedt. Nyugodt mederben folyt itt
a tanítás még mindig Schwarezer tankönyvei nyomán s

még 1854-ben tartott tanácskozmányon is azt válaszolták
a helytarto tanács 6420. számu rendeletére, hogyajelnyelv
képezi a tannyelvet s igya mödszer változásokon nem
megy keresztül.

Hogy történtek-e kisérletek a beszélő tanrnód behoza-
tala tekintetében, nagyon valószinü, de általánosságban
még 1868-ban is a jelnyelv uralkodott.

Azonban az 1867-ben Bécsben tartott siketnéma tani-
tói gyűlés hatalmasan megrázkodtatta az eddig megdönt-

hetlennek hitt elveket.
A bécsi iskola követöi önkényt elfogadták a helye-

sebb német módszert s a váczi intézet is a reformok te-
rére lépett.

Nagyon sajnálatos, hogy e korböl nem maradtak fenn

tankönyvek. Igy nem vagyunk képesek határozottan rá-
mutatni a fokozatos fejlődés egyes mozzanataira s még
azon feltevesünk is jogosult volna, hogy az átalakulás
egyszerre történt, minden átmenet nélkül.

A tankönyvek hiánya különben nem a tanári testület
buzgalmán mult. 1866-ban készitettek olvasókönyveí, de

annak a kinyamatását, daczára, hogy hasznát kétségbe nem
vonták, nem engedte meg a hely tartó tanács. (74397/1866.)

Az olvasókönyv kézirata az intézet irattárában nem
volt feltalálhatós igy ismét nem tudjuk, hogy minö elvek
voltak abban a kerban irányadók.

A beszélő tanmód mindig nagyobb és nagyobb hódi-
tást tett az intézetben. A növendékek tiszta beszédjére
nagyobb súly lett fektetve. 1872-ben a kéziSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b c kiküsző-

böltetett s helyette az ajakleolvasás lelt behozva.
A jelbeszéd - bár szükehb kerlátok között - még

mindig magyarázóul szolgált. De lassan-lassan kikopott s
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mihelvt a régibb módszer szerint tanított növendékek
utolsó csapata az intézetet elhagyta, magával vitte egyuttal
a jelbeszéd maradványait is.

Az 1880-ik évi nemzetközi siketnéma-tanítói con-

gressus nagy többséggel a beszélő tanmód mellett foglalt
állást s ugyanerre az időpontra helyezhető a váczi intézet

módszer változtatása.

Most itt volna az ideje, hogya beszélő tanmód el-
veinek mikénti alkalmazásáról szóljak. De ezt még ko-
rainak tartom.

Az átmeneti időszak nem mutat fel még sok ön-
állóságot. Az első kísérletek az ujabb módszerrel némel
szakférfiak nyomán történtek nálunk is, mint Europa
egyébb államaiban, s mint utánzatai a németországi egyes
szak férfiaknak, kevésbé voltak a magyar nyelv szellemé-
hez alkalmazva.

1880 előtt Hill és Saegert voltak a mintaképek, ezen
év után Vatter, Rössler és Weissweiler tankönyveinek
adatott elsőség.

A phonetika csak H~80 után kezdett nagyobb mérv-
ben hódítani. Fekete Károlynak ez volt a kedvencz ta-
nulmánytárgya s az oktatás többi ágainak elhanyagolását

is megbocsátotta, ha az osztályvezető e téren eredmé-
• nyeket mutatott fel.

A grammatikusok eljárása már a 60-as évek végén
kiküszöbölletett. A nyelvoktatás tehát nem üzetett többé

a nyelvtan alapján, de a felsőbb osztályokban még mindig

elkerülhetlennek látszott a nyelvtani szabályok tanitása.

Egy és ugyanazon időben kétféle irány is uralko-
dott az intézetben a nyelvoktatás mikén ti kezelésére
nézve. Voltak, a kik a szemléltető oktatást és -nvelvtani
oktatást egyesitve kivánták tanitani olvasmányok segit-
ségével s voltak, a kik mindkét ágnak külön választását

..
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ajánllak. Csak a grammatikai iránynak nem akadtak többé

nevezetes szószólói.
Mind a két irány követői egyuttalRQPONMLKJIHGFEDCBAH il l Mór követői

közé tartoztak, akik azon elv szerint müködtek, hogy: .

ugy fej 1esz das 1ket ném á n á ! any elvet, a
mint azt a természet az é p é r z é k ü e k n é l t e s z i.e

Ma már magyar mödszerröl is beszélhetünk. Az in-

tézet nem ingadozik többé anémet tanférfiak eljárása
között, hanem teremtett ujat.

Ezen elvek fejtegetése azonban nem tartozik jelen
értekezésem keretébe. -ro -no

V iz s g a i b e s z é d .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na g ysá g o s M in iszte r i B izto s Ú r !

M é lyen tis zte lt Szü lő k, Ta n ü g yb a r á to k é s É r d eklő d ő k!

Mielőtt a lefolyt tanévben tanusitott munkálkodásunk ered-
ményét bemutatnánk, méltóztassanak megengedni, hogy nehány
szót asiketnémák s azok tanitása érdekében elmondhassák.

Abban az időben, midőn a siketnéma oktatás, mondhatjuk
még csak csecsemő korát élte, a tanításban már is két pártra
szakadtak az emberek. Mindkét párt ugyanazt aczélt tűzte ki
magának t. i. a siketnémák lehető legnagyobb kimúvelését, csak
az eszközök megválasztásában tértek el. Egyik a jelölést tartotta
a siketnémák legtermészetesebb közlekedési eszközéül, másik a
hangos beszéd mellett harczolt, hirdetvén, hogy csak is ennek az
utján teremthet magának a siketnéma szellemi és gyakorlati képet.

Hogy az utóbbi győzött idővel az előbbi fölött, 'első tekin-
tetre beláthatjuk, mert elvitázhatlan tény, hogy csak is az élőszó-
val való közlekedés elsajátittatása által lehet zászlónkra irt amaz
elvnek: "A siketnémákat az emberi társadalomnak visszaad ni " -
megfelelnünk.

Mennyiben érjük el e czélunkat s hogy mily
követelményekkel léphet fel a társadalom a
sik et ném á k kal sze m ben? röviden vázolva, bátor vagyok
előadni.

Asiketnémák tanitásánál a halló gyermek nyelvfejlődése
az irányadó s ha asiketnémák tanitására előirt tantervet meg-
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nézzük, tapasztalni fogjuk, hogy tekintetbe véve a specziális vi-
szonyokat, a népiskola összes tantárgy ait keretében foglalja, to-
vábbá az előkészitő tanfolyam már, valamint az osztályok mind-

• egyike kizárólag a szóbeli tanitásra szoritkozik.
Állitsuk azonban párhuzamba a siketnémát a hallóval azt

találjuk. hogy mig a halJóra nézve az élet egy kimerithetlen könyv,
melyből minden lépten-nyomon olvashat, gazdagithatja ismereteit,
addig a siketnémának összes nyelvképzése csaknem kizárólag osz-
tályvezetőjének kezébe van letéve. Vajmi kevés esetben találko-
zunk, oly szülőkkel, kik jól felfogva siketnéma gyermekeik jövőjét,
a szülői házban velük érintkeznek, némelyiknél a foglalkozás talán
meg sem engedi, másiknál talán a mű veltség is hiányzik erre. A
siketnémák környezete ritkán jön számba. Ily nehéz viszony okkal
állunk szemben, midőn őket egy nyelv birtokába akarjuk juttatni.

Ha tekintjük, most a siketnémák testi fogyatkozását a hallás
hiányt, melyből kifolyólag látjuk, hogy a hangok mesterséges úton
képeztetnek. a beszéd közlése a szem és tapintó érzék utján tör-
ténik s az idegen fülnek kezdetben talán szokatlanul hangzó s
azt kellemetlenül érintő kiejtésük folytonos javitás alatt áll, vagy is
a beszéd technikai nehézségeivel is folyton kell küzdeni: meg
fogjuk érteni, hogyalegkörültekintőbb nevelői s tanitói hatás
mellett sem emelhetjuk őket ama szinvonalra, hol a hallók álla-
nak, nem lehetnek soha oly önállók sem beszédbeli vagy irásbeli
készségüket, sem az általános társadalmi szokásokat s műveltséget
illetőleg, mint hasonló, tehetséggel felruházott halló embertársaik.

A siketnéma a hallóval szemben mindig szegény marad. Az
ajak leolvasással sokat kell küzdenie, mert a szem általi felfogás
nem történhet oly könnyedséggel, mint azt a fül eszközli akusz-
tikus uton. Ezen kivül a siketnéma részéről jó szem, a beszélő
részéről pedig tiszta kiejtés kivántatik s mindezek mellett is sö-
tétben ajakleolvasási képessége cserben hagyja öt.

Ebből látható, hogyahallóvaló közlekedése sok nehézség-
gel jár.

Oly követelményekkel tehát, hogy minden siketnéma a szó
teljes értelmében véve a társadalomnak visszaadassék. nem szabad
fellépni. Továbbá nem lehet kivánni a hallókéhez hasonló, vagy
épen azokéval egyenlő szép kiejtést sem, a hang emelkedését, le-
szállását szóval a mi beszédünket jellemző hanghullámzást, mert
ezek mind olyan dolgok, melyek ép hallást feltételeznek. Meg kell
elégednünk ha' tisztán érthető, de monoton .hangon beszélnek .

•..
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Rendkivül szerenesés körülmény és kedvező viszony az, ha
egy-két gyermek kimagaslik a többi közül s beszédje sok hason-
latosságot mutat a hallókéval, de még ez esetben is meg ·lesznek
a hiányok.

Igazat kell adnunk a siketnéma oktatás előrehaladt hazájá-
ban Németországban egy szakpaedagognak, midőn igy nyilatko-
zik: .Mig csudák nem történnek, addig a siketnéma sohasem fog
eg ész en a társadalomnak visszaadatni. "

Tágabb értelemben véve a dolgot mégis vissza van adva,
használja a közlekedési nyelvet, tehát a hallókkal tud érintkezni,
szunnyadt szelleme fölébresztetett s bizonyos határig kiművelte-
tett, tehát az önképzésre s önmagának további kimű velésére ké-
pessé van téve.

Összefoglalva az előadottakat, meg lehet s meg kell a tár-
sadalomnak elégedni, ha a siketnéma oly általános müveltséggel
bir, hogy az életben minden előjövő alkalommal magát előszóval
megértetni tudja, s magaviseletével lépten-nyomon iskolázott
egyént mutat be. Óriási előny és haladás ez is asiketnémákat s
azok tanítását ismerők előtt.

Ha tehát nem lehet asiketnémákat - ismétlem a szó teljes
értelmében - a társadalomnak visszaadni, a társadalom fogadja
őket védelmébe, legyen elnéző irántok, iparkodjék önmagához
emelni, érintkezzék velök, ne vesse meg őket, hisz ök is Isten
teremtményei. Ha igy jár el, meg vagyok győződve, hálátlan
munkát nem végez, száz és száz ajk hő imája száll a magasba
haláért esdve s a jótett jutalmát elveszi. B e r in z a J á n o s .

A s ik e tn é m a o k ta tá s ir o d a lm á n a k e ls ő t e r m é k e .

A .Hu-nál megjegyzi, hogy ezt a latin grammatikusok csak
is hehezetnek vették, mert magában véve semmi phonetikai értékkel
nem bir.

. Ha közelebbről vizsgáljuk ezen hangot, ugy azt vesszük észre,
hogy mig más mássalhangzó kiejtésenél a levegő vagy megszakit-
tatik, vagy a száj és nyelv által módosittatik, addig ennek kiejté-
sénél akadálytalanul, kilehelés alakjában hagyja el a szájat, mely-
nek alakja éppen olyan mint az "Á" kiejtésenél. A betü alakja
megfelel természetének ugyanis a két párhuzamos vonal azt jelzi
hogy a levegő hangtalan. (Az "Á "-nál a szög a hangzást mutatja),
A középsö kis vonal itt is azt jelenti, hogy a szájnak nyitva kell
lennie.

Az .1" a harmadik magánhangzó. Ennek kiejtésénél, a nyelv
kissé föl van emelve, a száj félig nyitott. A hangzó levegő útirá-
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nya egyenesen a nyelv fölött van és mnen származik a betű
alakja /" ~ ";

Az "L" kiejtésénél a nyelv hegye a szájpadlás közepén van
és a levegő annak csak két oldalán hagyhatja el a szájat. A betü
alakja, mely az előtt megfordított voltSRQPONMLKJIHGFEDCBA(J ) a nyelv állását mutatja.

Az "M"kiejtésénél az ajkak zárvák, a levegő az orron át
megy ki. A betü alakjának megállapitásánál a levegő utja volt az
irányadó; ez ugyanis a tüdőből jöve előbb fölfelé, innen leszáll
il szájüregbe. majd ismét az orrüregbe megy föl és az orron ke-
resztül ki.

Az "N" sokban hasonlit az "M"-hez, csakhogy ennél a nyelv
állása más. Mig az "MU-nél ugyanis a nyelv egyenesen fekszik,
addig az "NU-nél a nyelv hegye a szájpadlást érinti; a levegő
ennél is az orron keresztül megy ki, de rövidebb időtartamú és
innen van, hogy a betü egy vonással kevesebhól áll.

Az "O"-nál a nyelv gyöke kissé emelkedett az ajkak kerekre
vannak nyitva, innen van a betű alakja is.

A " p u hasonlít a "B"-hez, csakhogy képzésénél a levegőt
erősebben bocsátjuk ki; a levegő különösen a felső ajakra gya-
korol nyomást és innen van hogy a betű csak egy félkörrel bir.

A Q a "C" (k) és "U" összetételéből áll és innen van alakja is.

Az "R" ugy képeztetik, hogy a levegő megrezegteti a nyelv
hegyét, mely fölfelé áll. A betű felső része mutatja a levegő ut-
ját, alsó része t. i. farka, a rezgést látszik megjelölni.

A S (sz) képzésénél a levegő a nyelv hegyét érintve a fogak
közt megy ki a szájból. A betü alakját a kígyótól, mint sziszegő
állattól nyerte.

A "T" a "D"-hez hasonlit, csakhogy ennél a levegőt sokkal
erősebben bocsájt juk ki és innen van a félkör helyett a vizszintes
vonal.

A "V" (u) az utolsó magánhangzó; az "o"-tól csak annyiban
különbözik, hogy kiejtésénél az ajkak nyilása kisebb. Alakja -1
mely siphoz hasonlit mutatja, hogy a levegő hangzik vagyis re-
zeg; hogy a középső vonal nincs meg, mint az "A "-nál azt mu-
tatja, hogy a száj nyilásának kicsinynek kell lenni.

Az "X· a "c" (k) és "s" (sz) összetételéből áll.
Az "Y" és "Zu görög eredetűek és ugy hangzanak, mint "i"

és "c" (sz).
Végül a "Q" "t" és "N"-nel foglalkozik, melyek

a "C" "G" és "NU-nek felelnek meg.
És ezzel befejezhetjük az első rész ismertetését. Az egyes

hangok tárgyalásából kitünik, hogy Bonet nagyon jól ismerte a
beszédszervek mechanismusát; csak a betük alakjának m~ghatá-
rozásánál erőlteti a deflnicziót. A .. S•..

(Folytatása köv.).
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H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zá r ó vizsg a . A váczi siketnéma intézet növendékei a
junius hó 22-én megejtett évzáró vizsgán mutatták be dr.
Sza b ó Sándor min. biztos előtt egy évi tanulásuk eredmé-
nyét. Nevezett biztos úr Kövér Kálmán fővárosi tanács jegyzővel
mint a főváros kiküldöttévei 1/29 órakor megérkezvén s a tanári
testülettől üdvözöltetvén, előbb a rajz- és kézimunka kiállitást
tekintette meg, mely már a megelőző napon nyitva állt a közön-
ségnek megtekintésre. Ugy a csinos rajzok, valamint a gonddal
készitett, finom kiállitásu női kézimunkák méltán megérdemelték
azt az érdeklődést, melyet a nagyszámu közönség sürü látogatá-
sával s a tárgyak legnagyobb részének megvásárlásával tanusitott.
A méltányos elismerés Bartók Lajos rajztanárt és Weiser Adél
munka tanitónőt illeti meg. A kiállítás megtekintése után 1/210
órakor a már sorongásig megtelt vizsgateremben a növendék-
sereg egy VII. oszt. fiunak hangos imádkozása mellett néma
fohászt küldött az ég urához, - jelezvén ezzel, hogy az ünne-
pélyesség megkezdődött. Ez ima után, mely a hallgatók egy né-
melyikének szemében a fájdalmas öröm könyeit inditotta meg, az
első osztály vezetője Berinza János lépett elő kicsinyeivel, bemu-
tatandó őket. Előbb azonban az érdeklődő közönség némi tájé-
koztatására igen kellemes előadással lapunk más helyén közölt
beszédét bocsátotta előre. E tetszéssel fogadott beszéd után az
első osztályu gyermekek neveztek meg tan áruk kérdéseire szemlé-
letük körébe eső eg s tárgyakat s feleltek meg néhány kérdésére
mondattal is. Majd a II. IlL stb. osztályok léptek elő sorrendben,
világos képét nyujtvan feleleteikkel a lassu ugyan, de fokozatos
és folytonos fejlődésnek, mely az ajakleolvasás biztosabb voltában
a nyelvalakok tudatosabb alkalmazásában és a beszédkészségben nyil-
vánult. Ezuttal a VIlI. 'oszt. növendékek itt befejezték tanulásnkat
s kilép nek az életbe. Ez okból egyik VIlI. oszt. növendék társai
nevében megköszönvén vizsga végeztével a min. biztos úrnak jó
indulatát, melylyel - ugy mond -- .gyarló feleleteinket végig
hallgatni kegyeskedett", hálás szivvel mondott köszönetet taná-
raiknak, kik annyira képesitették őket, hogy kiléphetnek az életbe.
Ma már üres, kihalt az elébb még oly népes intézet, s mire e
sorok napvilágot látnak, már mindenik gyermek övéi, szerettei
körében élvezi a le nem irható, ki nem fejezhető boldogságet.

-y.

- As ike tn ém á k vizsg á ja . A Frimm Antal-féle népszinház-
utczai nyilvános siketnémák intézetében ma délelőtt. tartották
meg a záróvizsgákat az intézet mind a hat osztályában nagy és
diszes közönség jelenlétében. Jelen voltak: Berzeviczy A}bert
államtitkár, Kren edi ts Ferencz a váczi siketnémák intézetének
igazgatója, miniszteri biztos, Bachát Dániel, Hüvös József stb.
Az intézet növendékei minden tantárgyból szép eredményt mu-
tattak föl. Berzeviczy államtitkár több növendékhez maga intézett
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kérdéseket és mindannyitól szabatos és érthető választ kapott. A
vizsga után az államtitkár elismerését fejezte ki az intézet igazgatójá-
nak és feleségének, ki az intézetnek tanitónője. (Pesti Hirlap jun. 22.)SRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Az a r a d i s ike tn ém a isko la zá r ó vizsg á ja . Az aradi siket-
ketnéma iskola vizsgája tegnap délelőtt folyt le a közönség
élénk érdeklődése közepette. A vizsgán Dr. J á DOS S Y Döm-
jén minorita tartományfőnök, Millig József, Dr. A varffy Ferencz
és V izer Péter kiküldött iskolaszéki tagok voltak jelen és számos
érdeklődő ügybarát. Az iskola: tizenhárom tanulóval bir, melyek
az - Il. és VI-ik osztályba járnak. A vizsgálat két és fél óra
hosszáig tartott s a tanulók az egyes tantárgyakból, történelem,
földrajz, természetrajz, számtanból. nyelvtanból igen szép és jó
feleletet adtak. Különösen érdekes volt az olvasás, szavalás s min-
denkit meglepett, hogy e szerencsétlan gyermekek a beszédet mily
tökélyre vitték. Rob o z József igazgató-tanárt joggal megilleti a
legnagyobb elismerés, mert emberfeletti türelmet és fáradságot
fejtett ki, .~ogy e szerencsétleneket az emberi társadalomnak visz-
szaadja. Üröm volt hallgatni, amint egy II. osztálybeli kis leány
a .Miatyánk"-ot és .Udvözlégy"-el elimádkozta és egy kis fiu meg
teljes feleletek et adott. Egyik VI-ik osztálybeli a "Talpra magyar+-t

szavalta s látszott az arczán, valamint a többiekén is, hogy mily

öröm tölti el lelkeiket, hogy megtudnak felelni élő s z ó val a

hozzájuk intézett kérdésekre. A vizsga befejezte után dr. Jánossy

Dömjén ékes szavakban tolmácsolta a jelenvolt vizsgáló bizottság

tagjainak megelégedését s teljes elismerést szavazott Roboz József

igazgató tanárnak. Roboz József köszönettel fogadta az elismerő

szót s nehány szóval, tudományos érzékkel fejtegette, hogy miért

beszélnek jobban az alsóbb, mint a felsőbb osztályokban. Ezt

egyenesen az izomérzék befolyásának tulajdonítja, mely hallás

hiányában regulázza a néma beszédet s ez~n izomérzék a kisseb-

beknél sokkal nagyobb, mert a felsőbb osztálybelieknél már az

intelligenczia fejlődése tulszárnyalja azt. Azért hozta ezt elő, mert

a közönség körében azon kifogással találkozott, hogy a felnőtt

siketnémák ugy beszélnek, hogy fájdalmas hallgatni. Nem az ép

érzéküek álláspontjából itélendő meg e beszéd, hanem a szegény

némáéból, ki bizonyára az ő beszédét legtökéletesebbnek tartja s

kinek élőszóval való beszéde bármily tökéletlen is, de mégis

többel ér, mint a régi mód szerinti jellel való beszéd, melyet

senki sem értett meg s egy siketnémánál az irás a fő, mert ezen

uton fejezi ki magát s mert intelligencziájának fejlesztése a főczél.

A derék igazgató-tanárt a vizsga végezte után megéljenezték s a.

jelenvoltak. megtekintették a némák szép írását, rajza it, festéseit

és gyönyörü kézi munkáikat. A kik a vizsgán jelerr voltak, bizo-

nyos elégültséggel távoztak, mert jól esett mindenkinek az a íudat,
hogy városunk e szerencsétlen siketnémák számára ily igazi meg-

váltó intézménynyel és iskolával bir, melynek fenntartása, fej-

lesztése Arad város kötelességét képezi s kell hogy képezze maga-

sabb emberi szempontokból is. (Alföld jun. 4.)
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- A s ike tn ém á k isko lá ja K a p o svá r o tt . Néhány éve csak, hogy
a siketnémák iskolája fent áll, s ma már elmond hat juk, hogy nagy
hézagot tölt be, hogy megfelel hivatásának. Évenként haladást
látunk nemcsak a tanitványok, e valóban szerencsétlenek kikép-
zésében, kik másodsorban adatnak vissza az életnek, lelkivilágos-
ságot nyernek; hanem azok száma is folytonosan nagyobbodik.
Első évben alig volt 6 -8 tanuló; aztán már 10 és 20 között ; s
ma megközeliti a siketnémák száma a harminczat. A kaposvári
államilag segélyezett siketnéma intézet T a IIi á n Béla somogyvár-
megyei főispán ur pártfogása folytán tényleg kezdetét 1887. évi
szeptember hó l-én vette, ekkor kezdték az ország különböző
vármegyéiből azon szülők, kik ily szerencsétlen helyzetben vannak
- gyermekeiket Kaposvárra hozni az intézetbe szellemi kiképez-
tetés végett. Ugyanekkor indult meg az országban a gyüjtés ez
intézet alapjára, a mi ma már jelentékeny összeget képez, s mely
összeg a vármegye által kezeltetik. Az intézetnek pedig, hogy
miként terjedt a jó hirneve, jobban megmutatja azon körülmény
is, hogy hazánk legmagasabb családjainak nevei u. m. gróf Károlyi
Györgyné, dr. Dulánszky Nándor pécsi megyés püspök és gróf
Apponyi Sándor urak is tanittatnak egy-egy növendéket a kapos-
vári siketnéma intézetben. Ezen kivül az intézetnek jó hirneve
még külföldre is eljutott, mert innét is van növendéke az inté-
zetnek. Az oktatás a legnagyobb gond és figyelemmel történik; s

- rend és tisztaság van az intézetben, hol a tanulók nagy része
ellátást is nyer. Ma már - mint fentebb. is írtuk - nem csak
Somogymegyéből, hanem az ország' távol vidékeiról is vannak itt
tanulók, van a Horváthmegyékből sőt kűlföldröl is, a szegény
viskók lakói 'közül ugy, mint a magasabb körökből. A négy osz-
tályban fokozatosan észlelhető a haladás, az első évben már kez-
denek dadogni, szótagokkal megbirkózni, a másodikban már foko-
zódikörömöd a hallottakon. Egy fiu, ki a negyedik éve van az
intézetben, s egy szót nem tudott kiejteni, midőn ide került,
elöttünk hibátlanul mondott el könyv nélkül Szent István király
történetéből egész lapot. Minő öröm látszott arczán? megelégedés,
hogy ott lesz az emberek számában a többi munkások közt; hisz
tud beszélni, tehát megértik, ma már nem élő szobor, hanem az
ifjuságban egy lánczszem az érzelem világa s a szó ' hatalmaval !
Szép küldetése egy tanitónak, visszaadni ennyi boldogtalant, sö-
tétben tántorgót az életnek. Egy másik fiu szintén értelmesen kezd
beszélni, néma volt, egy ige, egy szó nélkül. Vannak néhányan,
kik már társolognak is egymással, szépen olvasnak Aszülőknek,
s elhelyezőknek bizonyára nagy szivbeli meglepetéseket visznek
haza. Tehát csak dicsérettel emlékezhetünk meg Milánkovits Tamás
tanitóról, ki egyszersmind tulajdonosa is az intézetnek s állam.
segélyben részesül. 6 hozta ilyen jó névre az intézetet, a legszebb
eredményeket mutatja fel s a társadalomnak, az emberiségnek
valóban hasznos szolgálatokat tesz. (Somogy.)
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V e g y e s e k .SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nyilvá n o s kö szö n e t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Nagyméltóságu vallás és közok-
tatási m. kir. Ministerium Kr en edi t s Ferencz igazgatónak a

budai paedagogiumban létesitett szaktanfolyam körül kifejtett te-

vékeny munkásságáért, valamint Vid a Vilmos és Sch ere r

István tanároknak a szaktanfolyamon tartott előadások körül ki-

fejtett buzgalmukért elismerő köszönetét nyilvánitotta.

- U j s ike tn ém a isko la . Lapunk előző számaiban említést

tettünk már arról, hogy Budán siketnéma iskola létesitésén fá-

radoznak. Ujabban annyival haladt előre ez ügy, hogya főváros

az e czélra megszavazottköltség megtakarított összegét átengedte

az iskola czéljaira, s ez összegen lehetövé tette az alkalmas he-

lyiség kibérelését.

- Sza kvizsg á la t. Amint lapunk előbbi számaiban is emlitve

volt, a Miniszter úr őnagyméltósága az 1890. okt. 27-én 47200.

sz. a. k. magas rendeletével a budai paedagogiumban siketnéma-

tanitói tanfolyam létesitését rendelte el. E tanfolyam két évig

tart, s első cyklusa befejeztetvén, a f. é. junius l1-én megtartott

vizsgálat alkalmával, melyen Dr. Szabó Sándor miniszteri biztoson

s a paedagogium igazgatójan s tanárain kívül a váczi siketnéma-

intézet igazgatója is jelen volt, - 23 tanitójelölt (15 elemi és 8

polg. isk.) érdemelte ki a vizsgáló bizottság elismerését, megelé-

gedését. A vizsgálatot Scherer István betegsége miatt Vida Vilmos

tanár vezette. A mily örvendetes tudomásul szelgal ez, oly mér-
tékben telik el lelkünk örömmel, hogy nemsokára megkétszere-

ződik a siketnémák szakszerű tanításához értöknek a száma s

lehet remélnünk, hogy nemsokára mind kevesebb és kevesebb

lesz ama szülők száma, kik a társadalomból kimaradt gyermekeik

szerencsétlen sorsát könnyezik.

- Ta n kép e s ité s é s sza kvizsg á la t. A siketnéma-tanítói tanfo-

lyam első cyklusából tettek vizsgálatot Váczon junius l3-án dr.

Szabó Sándor miniszteri biztos jelenlétében Stantzel János okJ.

elemi és Borbély Sándor oki. elemi és felső nép- és polg, isk.

tanítók is, mint az anyaintézetnél alkalmazott gyakornokok, to-

vábbá Pauli István, váczi fegyintézeti tanitó. Nevezettekkel egy-

idejűleg Elias Jakab, a temesvári siketnéma-iskolánál működö
népiskolai tanitó az összes tárgyakból vizsgázván, siketnéma-

tanitói oklevelet kapott. .

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában .

..


