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T a .n u lm á n y -ú to n .

A Bludau úr osztályában nemcsak a túlszigoru bánás-
mód 'ragadta meg figyelmemet, hanern más valami is, a
mit az igazság érdekében éppen ugy nem szabad elhall-
gatnom, mint a hogy az elmondottakat el nem hallgat-
hatlam. És ez: az ami n den izé ben kiv á 1ó pa e d a-
gogiai érzékkel kidolgozott tanterv nyomán fol yó
oktatás, mely szerint egy-egy osztály anyaga harmonikusan
illeszkedik az összoktatás keretébe, biztositván a lépcsőze-
tes, a fokozatos és hézagtalan haladást. A nyolcz osztály egy
láncznak nyolcz gyűrűje, melynek mindegyike egyformán
tömör anyagu, egyformán erős, egyformán gondos kivi-
telű. Az osztálytanitónak csak az osztálya számárakije-
lölt tananyag feldolgozása képezi feladatát. Nem kell félnie
attól, hogy fejelésseI (az előbbi osztály esetleges mu-
lasztásainak pótiásáva l) kell idejét töltenie. Biztos lehet
abban, hogy ezen vagy azon órában, ennek vagy annak
az anyagnak feldolgozhatása nem fog hézagos elöösme-
retek akadályába ütközni, eltekintve egyes kevésbé tehet-
séges vagy szorgalmas növendékek közönyössége okozta'
kisebb nehézségektől. Szigorú vizsgálat után bocsáttatnak
az alsóbb osztályok növendékei valamely felsőbb osztályba,
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úgy hogy találtam oly osztályt, meJyben 2-3 tanuló ülte
már a második évet, de egy osztályban sem tapasztaltam
azt, hogya tanító buzgalma és iparkodása hajótörést
szenvedett volna azon, hogy osztályába meg nem felelő
elöképzettségü növendékeket csempész tek volna be. Hogy
ez mily fontos és mily kedvező jelenség a hézagtalan
oktatásra való tekintettel, azt felesleges bővebben fej te-
getnem.

Ha tehát a B1udau úr osztályában történt jelenet fel-
emlitésével azon gyanura szolgáltattam volna okot, hogy
talán ezen osztályban az eredmény nem felel meg annak,
a mit a negyedik évfolyamban fe! kell mutatni, ugy siet-
nem kell ezen gyanut eloszlatnom. Mert eltekintve attól,
hogy Bludau u~ porosz vasszigorral bánik növendékeivel.
az emlitett olvasmány kezelésével magát mint egészen kész
siketnéma-tanitót mutatta be, s bizonyára sokat tanulhal-
tam volna tőle, ha nem tesz idegessé mindjárt az első
órán fellépésével s meg nem szököm o s z ta lv a b ó l. A szó-
ban levő olvasmány egész első részét letárgyalta a nélkül,
hogy egyetlen egy jelre s z ü k s é g e lelt volna, s nehány
abstract fogalmat igazi virtuozi tássl fej tegetett, magyarázott
s telt szemléletivé.

* *
*

A mi a berlini kir. intézetben legjobban lebilincselte
figyelmemet, s a mi előttem igazán uj és meglepő volt,
az az oktatásnak minden fokon majdnem a végletek ig
menő szemléleti volta. A 7. osztályban (2. évfolyam) p. o.
Schiller ur e mondatot : » Ich esse eine S c h r if fe l zum Kaffe«
a következőleg tárgyalta. Kivett 'fl szemléltető eszközökkel
zsufolt szekrényből előbb egy zsemlyél és megneveztette :

'- Was?

- Die Schriffel.

Azután kivett egy kávéscsészét, melvet szintén ezen
kérdéssel: -Mi?« megneveztetett. Erre leült helyére s
mintha a csészében kávé lett volna egyszer ajkaihoz
emelte és az ivást utánozta. Az első korty után letette a
csészét, s egy darab kenyérre mutatott. .

Most kenyeret eszem?
Nem.

• . .
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- Mit eszem?
- A gyermekek a zsemlyére mutatva:

- Zsemlyét.

Sch. ur kezébe veszi a zsemlvét.

- Most az egészet megeszem?

- Nem.

Most Sch. ur hol egy kertvet iszik, hol egy falatot
eszik a zsemlyéből és kérdezi:

- Hát igy?

A gyermekek felelnek: »Igen, igy!«

Most Sch. ur elteszi a zsemlyét s előlről kezdi a
szemléltetést. A kannaból a csészébe való öntest mutatja
(egy kávéskanna és csésze van az asztalon) és azt kér,
dezi:

- A kávét igy megiszom ?

Megissza az egész csésse kávét egyszerre.

Az osztály: -Nem.«

Előveszi a zsemlyét és hol egy falatot harap belőle,
hol egy kortyot iszik a csészébö l.

- Igy?
Az osztály: Igen, igy!«

Most Sch. ur ismét utánozza a kávézást, s igy szól: '
»1 c h ess e ein eSc h r i ff el zum Kaffee.«

K. Was thue ich?

F. Sie essen eine Schriffel zum Kaffee.

További begyakorlás : te, ő, mi, ti, ők zsemlyével
iszod, iszsza, iszszuk, iszszátok, iszszák a kávét.

Végül a tanultakat felirják a táblára.

Ha valahol, ugya berlini ki". intézet osztalvaiban
eltöltött idő, valóban hasznosan eltöltöttnek nevezhető. Mert
azt tanulhatja meg ott a tanító, a mi minden oktatásnak
az atphajat és omegáját képezi, hogy: hogyan kell szem-
leletileg oktatni? A berlini intézet csakugyan tan i t ó-k é P z ő
intézet, mert az a mit a hospitansoknak nyújt: minta-
szerü. Ezzel nem azt akarom mondani, hogya növendé-
kekkel elért eredmény nyel nem versenyezhet más intézet,
de sőt ellenkezőleg, már p. o. aBe r n d t rektor vezetéseONMLKJIHGFEDCBA

/
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alatt álló berlini városi-intézet mintha többet mutathatna
fel. Ámde miért ? Egyszerüen azon okból, mivel a kir.
intézetben egy-egy tanórán az osztálytanitó figyelmét nem
irányoz hat ja osztatlanul növendékeire, hanem ki kell azt
terjeszteni a jelenlevő kurzisíára vagy kurzistákra, a mi
sokszor egyaránt zavarja ugy a tanitót, mint a növen-
déket. Nemcsak a siketnéma-tanítókat képző intézetek
gyakorló-iskoláiban van ez igy, hanem mint tudjuk az
elemi-tanitóképezdék gyakorlo iskolaiban is. Azért más
intézetek men nyi ség ile g talán többet mutathatnak fel,
min ö ség ile g azonban nem. .ONMLKJIHGFEDCBA

* *
*

A mi a berlini kir. intézet növendékeinek kiejtését
illeti Bleher szerint Vatter növendékei tiszlábban artiku-
lálnak. A mint általában nem lehet az emberi tudás, a
müvészet végső határait pontosan kijelölni. ugy az okta-
tás-rnüvészetében is nagyobb és mindig nagyobb tökélyre
emelkedhetünk. De egy dolog bizonyos. Az, hogy csodákat
senki sem müvelhet. A berlini kir. intézet, mint állami
intézet nem igen válogathat ja a növendékeket, s párhu-
zamos osztályai nem lévén (az idén egy osztály volt csak
párhuzamos) nem csoporlosithatja tehetség szerint a növen-
dékeket. Csodákat kivánnánk tehát, ha tisztább kiejtést,
szebb hangsúlyozást, a beszédnek megértésében nagyobb
ügyességet követelnénk, mint a milyent az intézet produkál.

Csodákat senki sem müvelhet, s azért az egészen
siket s veleszületett siketségben szenvedő gyermek kiejtése
mindig fog kivánni valót hátrahagyni. De már azzal, a
mit a kir. intézet felmutathat születésük óta siketnéma
növendékei ki ej t é s é t illetőleg, teljesen még lehet elégedve
a tárgyilagosan birálo. Mindaz, a mit a Valter tünemény-
szerü és csodával határos eredményeiről eddig hallottam,
a végJetekig felcsigázta ugyan kiváncsiságomat, de azért
nem sajnálom, hogy F r a n k fú r t helyett a berlini kir. inté-
zetben töltöttem el az időt.

Az intézet végeredményét képviselő felsőbb osztály
(1. osztály) rendkivül érdekelvén abban időztem a legto-
vább. Es tulzás nélkül állithatom, hogy az, a mit az intézet
végeredmény ként feltüntet' inkább felette áll a népiskola
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VI. osztályában előírt tananyagnak, mint alatta. A beszéd
megértésének képessége pedig olyONMLKJIHGFEDCBAfo k u , hogy azzal a leg-
több tanuló az' életben boldogulni fog, habár nem ís lesz-
nek Hab er m a a s -ok, a kik a beszéd megértésének ügyes-
ségéhen csodával határos tökéletességgel tündököl nek és
áldani fogják utolsó perczükig azok nevét, a kik a beszéd-
nek s a beszéd megértésének képességévei őket megmen-
tették az örök némaság és elhagvatottság , rettenetes sor-

ot '1 1sa o ...
Mielőtt ezen magas niveaun álló intézetnek siket-

néma.tanítók kiképezésére irányzott működéséről szólnék,
említést akarok röviden tenni a tantestület egy érdemes
tagjának R í em ann úrnak két vaksiketnéma gyermek
oktatására irányuló áldásos tevékenységéről. R. úrnak
egyik ily igazán szerencsétlen tanitványa, Sch ul z e
Herta, már 16 éves és mint 6 éves gyermek agyhártya-
gyulladás következtében siketült és vakult meg. 1886-ban
Nowawesben (Potsdam mellett) a nyomorékek men házába
vétetett fel, melyet nővérek (evang. női szerzet) vezetnek.
Felvételeker már majdnem egészen néma volt; csak
egyes szavakat ejtett ki, deezeket sem tisztán. A men-
ház gondnoksága azonban nem elégedett meg a szegény
teremtés testi ápolásával, hanem némi oktatásban is ki-
vánta részesiteni. E czélböl egy nővért a Stegliczben
fenálló vakok intézetébe küldött, a vakok irásmédjának
tanulmányozására, hogy Herthat tanithassa. Sikerült is
neki a gyermeket mintegy 400-500 fogalomszóra s nehány
jelre oktatni, ugy hogy némileg már lehetett vele érintkezni.
De a nővér, - kinek a gyermek nevelés feladatává téte-'
tett, elhalálozván, a gondnokság R. úrhoz fordult taná-
csért a kétszeresen árván maradt gyermek további okta-
tására nézve, a ki négy hétre átvette a gyermek oktatását,
egyszersmint egy nővérnek utasitast adván az oktatás
mikénti folytatására. Hertha nem valami kiváló tehetség,
oktatásában nem is óhajtanak tovább terjeszked ni, mint
a legszükségesebb néhány szóra és kifejezésre, melyekre
az ápolóival való érintkezésben szüksége van. A másik
szerencsétlen St ein bor n Rudolf 14 éves vak-siketnéma
fiúcska, ki még a nyáron nem tanult Ri e m ann úrnál,
hanem egy nővér hetenként egyszer behozta öt R. ur-

•
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hoz, hogy bemutassa a szintén az -Oberlinházba- (a
nowawesi menház) felvett újoncznak a haladását. Most
azonban - mint R. ur legutóbbi . levelében értesitett
(január) - mindkét gyermek oktatását ő vezeti spedig
olyformán, hogy hetenként két délutánt tölt a gyermekek
oktatásával, mig a hét többi napján egy nővér az ő
utasitása s ellenőrzése mellett tanítja őket. Rudolf is már
szépen ir és jelekkel több tárgyat tud megnevezni.KJIHGFEDCBA

K o b o z J ó z s e f .

* *
*

A legutóbbi közleményben a testi büntetésről szólva
ugy nyilatkoztam, hogy két esetben é n is a l-
k alm a z okt est i b ü n t E' t é s t. A szerkesztöség két izben

megkérdőjelezvén ezen vallomást, a következőkben öhaj-
tok arra visszatérni. Ter m ész e tes büntetésekként
hoztam fel rövídség kedvéért 1. hogy ha az erősebb M.
csupa pajkosságból neki esik a gyöngébb Ni-nek s ran-
czigálja a haját. én meg M.-mel hánok hasonló mödon,
hogy érezze, hogyan esik a gyöngébbnek az önkény, a
kinzás ; és 2. természetesnek neveztem azt a bün-
tetést is, hogya hanyagságot ugy büntetem, hogy akkor
kell pótolnia a hanyag növendéknek mulasztását, midö n
társai künn az udvarban vigan játszanak és ugrálnak a
10 percznyi szüneíek alatt. Ez a második pon t ki lelt

hagyva, noha egész határozottan ernlékszem arra, hogy
a kéziratban - a szerkesztöség sziveskedjék utána nézni -
benne volt. Fel mér i Lajos az ő -Neveléstudományá e-

ban (648-659. Iapon) a lelkemből szól, a midön a testi
büntetést élesen elítéli, s megvetendőnek tartja, de sok-
szor igen szépen meg lehel valamit irni s a gyakorlatban
még sem lehet mindig betartani. Mert a dolog ugy áll,
hogy a mi iskolai viszonyaink között (a midőn 2-3 osz-
tály (csoport) vezetésével s gyakran 13-14 éves korukig
teljes elvadultságban felnőtt, s a szülök részéről vétkesen
elhanyagolt gyermekkel kell bajlódnom) sokszor a között
a két dolog között kellett választanom : hog y' vag y a
d i á k o m ver meg engem, vagy é n verem meg

Ő t. Én az utóbbit választottam, Az ex ter nat u s áldásai

• . .
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között ugyanis nem az utolsó az sem, hogy azt a mit
a tanító keserves munkájával a tan órák alatt tanit, ma-
gyaráz, feléplt . ' .. az utcza és a müveletlen körnvezet
nyomban lerombol. A gyermeki természethez a rokon-
szenvvel férhetni közel, s ha ez létrejött a tanuló és a
nevelő között : fölösleges a testi büntetés ke m ény ebb
f aj a, ugymond Felméri Lajos. Hogy rokonszenvet tudok
felkelteni növendékelm között az iskola iránt, azt senki
sem fogja kétségbe vonhatni, a ki engem valaha látott
gyermekekkel bánni, s - mégis a testi büntetést (nem a
keményebb fajat) emlitettem két ese t ben, én me g-
eng ed het ö nek tar tom éppen azért, mert osztom
Felméri nézetet, a ki szerint »két elengedhetlen kelléke van
a büntetésnek: a bizonyosság és gyorsaság . ., A kis tol-
vaj, a ki tanulótársai palavesszőire és tollaira áhítozik s
a figyelmeztetés daczára szereneséf próbál enyves ujjács-
kaival : biz o n y o s *) lehet benne, hogy hosszasabb ma-
gyarázatok helyett. - a mi az alsófokon jelek nélkül alig
volna lehetséges, gyor san a körmére koppintok . . .
Végül álljon itt még nehány szó a büntetésekről. Em e-
riczy G. -Népisko la i neveléstan«-ában (82. l.) igy szól:
»Azon czélbol, hogy a büntetés az előző cselekvés vagy
mulasztás ter m ész e tes következrnénve gyanánt tűnjék
fel, a rest ne élvezze a szabad időt, melyet a szorgalmas
egészen saját tetszése szerint használhat fe 1; a tolakodó,
szemtelen utasittassek vissza stb. A tes tib ü n tet é s
(84. 1.) csak a legritkább eselekben alkalmaztassék, minök :

isk o l ait á rsa kte t tie g e s bán tal ma z ása, sz á n t-
s z á n d é k o s hazudás, ... lopás stb . ., Heinsius
T. is az ö sokáig hires » Házi neveléstan« -ában elismeri,
hogy vannak esetek, a midőn szerétetteljes bánásmód
mellett is gyermekeknél, akiknek önérzetük, szégyenérze-
tü k nincs még kifejlődve, alkalmazható a testi büntetés.
Nem a szigort rótta m meg a hallei intézetben és Bludau
úrnál, hanem annak helytelen és igazságtalan alkalmazá-
sát. Lehet valaki szigorú a nélkül, hogy brutális legyen.
A ritkán, s csak végső szükségként alkalmazott testi bün-

* ) Véleményük szerint ~ pi z on yNMLKJIHGFEDCBAq s 1 > á l l ' nem.ilyen értelemben vétetik.

Szerk,
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tetés nem fogja a gyermek szivét elkeseriteni, hanem arra
fogja indítani, hogy ujabb bünbeeséstöl övakodjék.")KJIHGFEDCBAR . J .

A z ir á s s z e r e p e a s ik e tn é m á k ta n ítá s á n á ! .

Sokáig - különösen az első siketnéma-tanítók korszakában
az irás, mint asiketnémák tanitásának főczélja szerepelt, De

l'Épée ugyan nem hitte, hogyasiketnémákat gondolataiknak
önálló irásbeli kifejezésére meg lehessen tanítani s Sicardhoz
intézett levelében ez utóbbinak kísérleteit hiábavalóknak mondotta,
de talán ő volt az egyedüli, a ki igy gondolkozott. Ugya franczia,
valamint a német módszer hivei sem arra törekedtek, hogy az
általuk mindenek fölé helyezett jel e t, illetőleg b esz éde t te-
kintsék főczé1juknak, mert tudták azt, hogy a külvilág, a melynek

*) A te-sti büntetésnek határozott ellensége vagyok, még annak is, a
melyet czikkiró úr, rnint természeteset, megengedhetőnek vél. Elöször mert ez
is testi büntetés, s mert szerintem nem természetes. Olyannak tünik fel ez
nek em, mint anémet költéí verebe, sasa é~ vadásza az éí sajátos érvelésükkel :
sDenn ich bin gross und du bist klein.« En nem ugy büntetek. Asiketnéma
nagyon hajlandó a verekedésre, a haj czibálásra, stb. s ha én hasonlót teszek
vele, akkor legfeljebb azt teszi, hogy előttem nem bántja gyengébb társát, nem
azért, rnert ezt helytelennek tartja, hanem mert tőlem fél. Hátam megett pedig
érvényesiti erejét minden esetben. Mert ne gondoljuk azt, hogy a gyermek
bennünk igazság osztó hatalmasságot tisztel, ha mi is az ököljog szabványait
tartjuk szemünk elött, Azután, a mint én a durvább fenyitéshez nyulok, soha-
sem érem el azt, hogy az enyhébb is elég legyen. En is büntetek, de kezemet
nem használom sohasem s bár az 'én növendékem környezete sem valami mű-
velt, még eddig nem használtam erösebb fenyitéket a szemem viJlcigásánáJ. S
mit értem el vele? Azt, hogy feddéí tekinteterntol elpirul és elérzékenyül nö-
vendékem s jskolámon belül rendetlenkedés, egymás durvább megsértése a
legritkább esetben fordul eléí s ezen ritka esetnél összes büntetésem ebböl
áll: »Nem szégyenled magad? a megfeleléí mimikától k isérve. Lám pedig érzi
a gyermek azt is, hogy nagyobb vétség s többször ismétlodc vétség esetén sem
kellene fájdalmat eltűrnie. Lopást sem körömre koppintás állal győgyltok. Ez
is drasticus gyógymód. En egyáltalán nem testi szenvedéssel k ivánok a lélek
betegségére hatni, hanem olyan eszközzel, mely nem fojtja el a vétséget s
nem odázza el annak kitörését, hanem szabad folyást enged neki s lassan,
észrevétlenül szükebb korlátok közé szoritja, mig magától elvész. Ezért nem
irhatom alá azt a kifejezést sem, hogy »tüzzelvassal« kell némely hibát kipusz-
titani. Emericzy tanférfiu voll, ki a külsö eszközöket is becsülte, de Hugó
Viktor psycbologiája hasonlithatlanul magasabban áll, mert az a lélekre kiván
hatni s a szokásos külsö eszközöket mellözi, A testi büntetés k e m ény ebb
faja közé szarnitom én már a köröm re koppintást s a hajczibálást is, mig talán
más az ilyent czirogatásnak veszi. A megjelölés »kernényehb« nagyon relatív s
nagyon sokat enged meg az egyénnek. A bajt, ha lehetséges megeléízni kell,

. ha pedig nem lehet, akkor szeretettel kell annak mellözését elérni. Egyik
leány növendékem, anyja szavai szerint, több verést kapott otthon, mint ke-
nyeret. Igaz. hogy első hetekhen nem is boldogultarn vele, séít eg'y esetben
erőszakkal vettem ki s padból, nyugodtságomat visszanyerve, azt is sajnáltam,
hogy tettem - s ma 4 hó mulva nyilt, élénk, szófogadó s otthon sincs vele
baj. Az ,ilyen esetek gyözik meg az embert arról, hogy nem az a jó nevelő, a
ki növendékeinek indulatait elfojtja, hanem a ki azoknak tért enged, de mind
szükebb kerlátok között. Szerk.
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elismerésére olyan sokat adtak, sem a jelet sem pedig a bizonyára

nem legérthetőbb beszédet nem fogja közlési módnak elfogadni.

Azok a kiegyenlithetlen differencziák, melyek a két módszer

követőit s a bécsi iskola hiveit egymás ellenségeivé tették, nem a

tanitás végczéljára vonatkoztak. dk ugyan azt erősitgették szóval,

de a tetteik sirataik mást tanúsitanak. A végczélra nézve igen

szépen egyetérlettek, talán némelyek tudtuk és akaratuk nélkül,

mert bizony a franczia, anémet s az osztrák tanitók legkitünőbb

növendékeiket a külvilágnak az irott nyelv utján mutatták be.

Massieu, Habermass, Fáy stb. a nyilvános vizsgálatok alkalmával

avval tündököltek, hogyONMLKJIHGFEDCBAi r o t t kér d é s e k-r e ir ott fel el e-

tek e t adt a k.

Sok intézetnek összes törekvése még maig is erre irányul -

s valljuk meg öszintén, hogy czélnak ez is elég magas - s ha

a beszélés és irás egymást kölcsönösen ki nem segitenék, ugy

hogy egymás nélkül elképzelni is bajos őket, ugy bizonyára inkább

a helyes irásra s a gondolatoknak irott alakban

val óha t áro z ott s ért het ő kifejezésére fektetném a

fősulyt, mintsem a beszélésre.

Asiketnéma tanitás ujabbi módszerének éppen az a sajátos

jellemvonása van meg s éppen abban tér el előnyösen a régebbi

\ módszertől, hogy az irott nyelvet kisegitőül tekinti csak, de olyan

kisegitőül, a melyhez nem hiába fordul szorultságában a siket-

néma. Mert beszélni tanitani, a hangokat kiejteni, szavakká és

mondatokká fűzni a :rhonetika mai állapotában nem olyan nehéz

dolog, a melyet mint csodát kellenék tekintenünk. Vannak (és

bizonyára lesznek is) növendékeink közül akárhányan, a kiknek

kiejtése alig érthető s nem hiszem, hogy egyhamar olyan siketen

született kerüljön ki intézeteinkböl, a kinek beszédje semmi ki-

vánni valót ne hagyjon maga után; dc annyit bátran állithatunk,

hogy a beszéd tanitás mechanikus oldala elé elhárithatlan akadály
csak egyes beszéd szervi hibában is szenvedő növendék nél fog

gördülni. Tehát végczélul az ismeretek megadása mellelt a beszé-

lést bátran kitüzhetjük.

Ma még kétségkívül a régi szokás rabjai vagyunk. A kik

megszoktuk azt, hogy az ít csak a nyelvnek feltolása által tudjuk

megtanitani s kezünk önkénytelenül a gyermek álla alá kerül,

mihelyt e tekintetben nehézségek állnak elő, a kik nem hiszszük

el, hogy a kiejtés tisztasága a napi órák előtt tartottNMLKJIHGFEDCBA1 i4 vagy 1/2
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órai kr, pr, tr, Ir, stb. nélkül is elérhető; nekünk persze a nyu-
godt, tisztább beszédü gyermek ritkaság lesz osztályunkban, de a
ki ezeknél többre becsüli a tanitás közben előforduló hibáknak a
tanitás közben való gyors és természetes javitását, a ki az egyes
hangok tisztaságának a szavak érthetőségét elébe teszi, a ki in-
kább a hangsúlyos gyors beszédet, mint az egyhangu kimért szó-
tagolást üzi, az előtt a tisztább an beszélő gyermek nem lesz rit-
kaság.

De evvel a mechanikus képességgel még nem értük el azt,
hogy növendékünk beszéljen is. A kiejtés tanítása mesterség, a
mely csak ügyes mcsterembert igényel, de a siketnémát annyira
képezni, hogy gondolatait szabadon s minden fennakadás nélkül
közölni tudja, hogy mások gondolatainak közlése előtte ne legyen
ismeretlen, ez művészet.

És ennek a művészetnek számos előfeltételei vannak. A r~int
a festő művész az ecsetkezelést, aszinek vegyitését kell hogy előbb
megtanulja. ngy kell a siketnémáknak előbb a beszélési s irási
nehézségeken átesniök. A mint ezen képességek nélkül, legyen az
ember bármilyen lángész, eszméinek kifejezést nem adhat s mű-
becscsel biró képet festeni nem lesz képes, ugyasiketnéma sem
fogja tudni tehetségeit érvényesiteni - legyenek azok még oly
fényesek, - a beszéd és esetleg az irás képessége nélkül.

Lehet az észtehetséget más úton is kiművelni, de ennek az
értéke csak subjectiv, mert mit használ valakinek az, ha érezi az
éhséget, de enni nem tud, mert kérni nem tanult, kérés nélkül
pedig senki sem veszi észre baját? mit használ a képesség vala-
kiben, ha azt értékesiteni nem tudja, ha annak más nem veheti
használ? Érezhelem én a képzelt dal gyönyöreit, de művész még
sem vagyok, mert a művész a gyönyöröket jnással is átérez leli.
A beszéd nélkül olyanok volnánk, mint a kis gyermek, a ki az
esetlen kézzel huzott vonalakat lovaknak stb. látja, mert az ő
lelki szemei előtt azok lebegnek, de már testvérje is kétkedik a
rajzolt valaminek a lóhoz való hasonlatosságában.

Hogy a beszélés, a gondolatoknak hű s mások által is ért-
hető kifejezése a mai siketnéma-oktatás főczélja, s hogy ezen főczél
keretébe igen szépen be illeszkednek azok az ismeretek, melyek
nélkül nem volna mit közölnie asiketnémának, s a melyekre az
életben szüksége van, azt bármely intézet tantervéből láthatjuk.
pe az évi eredmények konstatálásánál még más is kítünik. A'l,
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hogya ezélt nem 'mindig érik el ugyanazok az intézetek, melyek-

nek tantervéből pedig erre határozottan következtethettünk. OU

az ecsetkezelés, aszinek vegyitése stb. körül bizonyára egyes

hiányok merülnek fel.

Ilyen hiány többek között az is, hogy nem tudják eléggé

biztosan. hogy minő teendője van az irásnak asiketnémák tani-

tásánál. Néhol elhanyagolják, néhol csak szükségből fordulnak

hozzá, néhol pedig olyan dolognak veszik, a mit asiketnémának

nem kell külön tanitani. Mehanikus képességnek állitják, pedig

a lélek öntudatos működése is kell hozzá.

Az irást sem túlbecsülni, sem keveselni nem szabad, ha azt

akarjuk, hogy szerepét, melyet neki az oktatásnál kijelölnünk kell,

,betöltse.

Gyakran tapasztaljuk, hogy azok, a kik gondolataikat szó val

igen szépen ki tudják fejezni, egy egyszerű levelet is alig tudnak

kigondolni s leirni. Az következik ebből, hogya gondolatoknak

szóban vagy pedig irásban való kifejezése közti kapocs nem

ugyanaz. Más mértéket kell használnunk, ha irva s mást, ha be-

szélve akarunk valamit kifejezni.

A gyorsabb észjarásu embereken gyakran megtörténik. hogy

mig első gondolatukat leírtak, a másodikon régen átsuhantak s

már a harmadik, negyediken vannak. Ha kezük olyan gyorsan

járna, mint szájuk, akkor előadásuk egészen hézagtalan leendett,

igy pedig ugrás támadt a gondolatok között. Gyakran előfordul .

ez az eset satanitónak már a gyermeknél kell kezdeni azt,

hogy az irott gondolatok kifejezése is érthetően hézagtalanul tör-

ténjék. Ezért van az irásnak is a tanitásban helye és szerepe.

Nagyobb jogosultsága van asiketnémák tanitásánál, ruert

náluk nem csak az időben és térben távollevők közti össze-

köttetést kell eszközölnie, hanem még a napi érintkezésben is

segítségül kell jönnie. E szerint bátran állíthatjuk, hogy addig

mig kisegitő eszközül való használásában elég kimű veltté nem

tettük, czélként is szerepelhet, mert különben jó eszköz sem

fog belőle válni.
(Folytatása következik.)KJIHGFEDCBA

'H a z a i in t é z e t e in k é 8 i8 k o lá in k .NMLKJIHGFEDCBA

- A ko lo s s o d r i s ik e tn é m a - in té ze t nemsokára saját állandó

házába fog megtelepedni. Még ez év folyamán megkezdik a 60
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bennlakó növendékre tervezett intézeti épület készitését, a mely-
nek épitési költségeihez a magas kormány 25 ezer forint köl-
csönnel járul. Most, a midőn már az új "intézet fényesen fogja
dokumentálni egyrészről a társadalom áldozatkészségét, másrész-
ről a magas kormány támogatását, talán jogosan mondhatjuk,
hogya hazai siketnémák mostoha sorsa szemlátomást javulni
.s a hazai intézetek száma gyarapodni fog.NMLKJIHGFEDCBA

- A b u d a p e s t i g ya lc o r ló s ike tn é m a - i s ko la állandósitását a
főváros áldozatkészsége lehetövé teszi, amennyiben a f. évi május
hó 4-iki közgyülés elhatározta, hogy az iskola fenntartásához
évi 4000 [rt segélylyel járul, ugy azomban, hogy joga legyen ez
összegért 6 fővárosi illetőségü siketnémát ingyenesen elhelyezni.
A fennti összeg egyelőre 5 évre szavaztatott meg, de alapos a
kilátás, hogy minden időre legalább is ennyi fog az iskola költ-
ségei fedezéséhez megadatni.

- F r im m An ta l magánintézetének a vallás- és közoktatási
Ministerium a nyilvánossági jogot 1892-93. tanévre megadta.
Előzetesen az intézet berendezéséről, a növendékek elhelyezéséről
s előhaladottságáról meggyőződendő, lapunk szerkesztőjét az inté-
zet meg vizsgálására kiküldötte.KJIHGFEDCBA

K ö n y v s z e m le .

Az á lo m , a s ike tn é m á k é s va ko k á lm a i . Irta : Roboz József,ONMLKJIHGFEDCBA

R Z Arad városi községi siketnéma-iskola igazgatója. Budapest, Aigner Lajos.

Ára 50 kr.

Ily czim alatt jelent meg nemrégiben egy lélektani tanul-
mány Roboz József neve alatt. Noha buzgón fáradozik a siket-
némák ügyében, mert fiatal kora daczára jelen esetben már ötöd-
ször lép a közönség elébe egy-egy munkával, mindazáltal meg
kell mondanunk, hogy ő a siketnémák Arad városi községi isko-
lájának igazgatója. Mint ilyen 1891. nyarán - városától tárno-
gattatvan -- tanulmányutat tett a leülföldön. Meglehetős bő olva-

soUságának és ez útban szerzett tapasztalatainak eredménye e
tanulmány, mely a fennti czimet viseli.

Négy csoportban, összesen 70 lapnyi terjedelemben adja elő
mondani való it, melyek - hogy előre eláruljam - nem a szak-
férfiaknak, hanem a közönségnek vannak szánva. A szerző· akarta
igy, remélvén, hogyasiketnémák és vakok iránti tompa közö-
nyösséget ily tart almu és irányu dolgozattal talán sikerül end ki-

. .
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kezdenie. Mi is hinni véljük, hogy a közönség érdekes és tanul-
ságos dolgokat fog belőle meritni. E hiedelmünkben adjuk rövid
ismertetését a könyvnek.

Az első szakasz azt tárgyalja, hogya test, illetőleg az ide-
gek az ébrenlét alatt kifáradnak, kimerülnek s az elalvás követ-
kezik be. E kettő között, t. i. az ébrenlét és elalvás között a
szunyadás stádiumában szoktak jelentkezni az érzéki csalódások,
a halluczinacziók vagyis látási és hallási káprázatole

A halluczinácziót azon belső vegyi folyamatnak tulajdonítja,
mely bennünk szüntelenül működik. Mig. ébrenlétünkben a külső
hatás folytán ingereltetnek s veretnek, mint telegraf-drótok a
központba, addig a halluczinaczio alkalmával belső ok (a vegyi
folyamat) inditja látó, halló stb. idegeinket, hogy csalóka (nem
igazi) képeket alkossanak.

A második szakasz a siketnémák tulajdonságairól, hallási
hiányáról s az ebbőllevonható következtetésről szól. A kiONMLKJIHGFEDCBAs z ü -

letése óta siket, 'az nem álmodja, hogy őt valaki megszólitja, hi-
zelgő hangon szól hozzá slb., úgyszintén a halluczinaczio tárgya
is csak a szin, alak' és terjedelem köréből támadhat. A valódi
néma nem álmodja, hogy dikcziót tartott, mert a mi a külső
csatornák (érzékszervek) utján be nem jutott az öntudatba, a
központi aggrendszert nem is fogja az izgalomba hozni.'

E lélektani igazság alapján fejtegeti s érdekes példákkal'
igazolja is a harmadik szakaszban, hogy a vakonszülöttekálmá-
nak sem lehet tárgya a látás birodalmából való.

E három szakaszban ki van meritve a> fenti czim, .mert a
negyedik szakaszban a vak siketnémákról szól, kiknek álmát meg-
vizsgálni nem állván. módjában, mellőzi e thémát. Mindazáltal

talán ez a legérdekesebb. része könyvének, mert oly szerenesél-
lenekről szól, kik nem látnak, kik nem hallnak s ez utóbbi miatt
nem is beszélnek. Mi, kiket a gondviselés e bajok egy~kével sem
sujtott, hirtelenében el sem tudjuk képzelni, micsoda teremtés az
a vak siketnéma. És azért ezeknek is van tanitójuk: Howe Samu, a
ki tanitotta őket irni olvasni, jelekkel és írással magukat meg-
értetni. Az. ily szerencsétleneknél csodálatos finom a szaglási és"
tapintási érzék. Ez utóbbi folytán megtanulják a beszédet; tapintó
.és szagoló érzékükkel pg., hogy úgy mondjam: hallanak. Egy ily
szerencsétlen, midőn kisérőjével a tengerparton ült, figyelmeztette
ezt, hogy valaki közeledik feléjük, mert jobb lábával érzi ..
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Ily s hasonló érdekes adatban bővelkedik e kis könyv, mely-
nek összeállitója az idézetekből itélve úgy látszik szorgalmasan
áttanulmányozta és felhasználta az idevágó szakirodalmat.

Általában véve hasznos munkát cselekedett, midőn a nagy
közönség figyelmét akarta a siketnémák számára megnyerni. Ré-
szünkről csak azt a kis megjegyzést kivánjuk koczkáztatni, hogy
álom és halluczinaczió közötti - általa is emlitett - lényeges
különbséget (9. 10. 1.) határozottabban kellett volna kifejtenie és
ugyancsak ott egy pár mondatát szabatosabban kifejeznie; cserébe
szivesen elengedtük volna több oly specialisnak vélt és állitott
tulajdonságát asiketnémának, (18. 19. 20. 1.) melyek mindnyá-
junkkal közösek.

Még egyet engedjen meg nekem t. Roboz ur! Szivesen el-
ismerem, hogy ön sokat tanult, sokat utazott, látott és tapasztalt
külföldön, de kérdem: vajjon nem innen van-e az, hogy oly

nagy hajlamrnal bir a "lenézésre?" (22. 1.) Szabadságában áll a
szerzőnek, űzheti tovább is a "lenézést, " de viszont legyen meg-
győződve róla, hogy egy magyar ember fülének sem fog az kelle-
mesen hangzani.

Egyebekben méltánylólag kivántam szólni s szólok végül is,
midön ajánlom, hogy az aránylag nem drága, 50 kros tanul-
mányt vegye meg a ki teheti, mert érdekkel és tanulsággal fogja
azt olvasni. -KJIHGFEDCBAy .NMLKJIHGFEDCBA

" S ike tn é m á k kö zlö n ye " . Szerkeszti és kiadja: Oros Kálmán.
Budapest. Ára egész évre 2 frt.

A magyarországi siketnémáknak is van tehát már olyan közlö-
nyük, mely érdekeik megvédésére hivatott s mely egyuttal tovább
müvelődésüket akarja eszközölni. A "Kalauz" szerkesztősége szándé-
kozott ily irányu lapot kiadni, de az által, hogy Oros Kálmán,
a váczi intézet egyik volt tehetséges növendéke, a szerkesztés és
kiadás gondjait magára vállalta, al eszme sokkal szerencsésebb
megoldást nyert. Reméljük, hogy ez az ügyesen és változatosság-
gal szerkesztett "KűzlönyONMLKJIHGFEDCBAU minden tekintetben ki fogja elégiteni
az előfizetőit, s hathatós támaszul szolgál a magukat tovább
képezni akaró siketnémáknak. Eddig 2 szám jelent meg, mind a
kettő változatos tartalommal.

Ajánljuk a lapot nemcsak a siketnémáknak, hanem ázoknak
is, a kik a siketnémák sorsa iránt érdekkel viseltetnek, mert a
szerény előfizetési árral jót tesznek nem egy, hanem számtalan

• . .
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siketnémával, a kiknek e lap nélkül nem volna terük, a hol
fájdalmaikat elpanaszoljak s a hol egymást a távolban lakók is
a rájuk nézve fontos kérdésekről felvilágosíthassák.KJIHGFEDCBA

V 8 gy 8 8 8 k .NMLKJIHGFEDCBA

V t i c s i s ik e tn é m a - in té ze t - e , v a g y a s ike tn é m á k vá c zi in té ze te ?

A müszavaink kérdésében megindult polemiának a czimre vonat-
kozó részét illetőleg a .Nyelvőr" szerkesztőségéhez a következő
kérdés intéztetett :

Vita tárgyát képezte, vajjon intézetünk megnevezésénél s i-
ket ném a - í n t é zet e t használjunk-é, vagy sik et ném á k
int é zet é t? Ugy az előbbire, mint az utóbbira több példa ho-
zatott fel az analógiából: árvaház, hadapród-iskola, tanitóképző-
intézet, ápoló-intézet, javító-intézet; utóbbira: vakok intézete,
őrültek háza stb. Kérem azért eldönteni, kinek van igaza és miért?

Melyik helyes: v á c z isi ket ném a - int é z c t-e, vagy a
siketnémák váczi intézete?

A .Nyelvőr" szerkesztője, Szarvas Gábor, ez évi február
15-iki számában következőleg válaszol:

Ez a kérdés az előbbi vel annyiban rokon, hogy a jelzők
szóreudjének megállapitására vonatkozik; különbözik tőle pedig
abban, hogy az egyik jelző tulajdonság jelölő-e, vagy pedig birtok-
viszonyban áll-é a jelzett névvel, azaz hogy siketnéma-intézet-e
a helyes, vagy pedig sik e t ném á kin t é zet e?

Ha amelléknév főnévileg személynév gyanánt áll, a közte
s a vele kapcsolatban álló tárgy között, mint az analóg példák
bizonyitják, csakis birtokviszony lehet. pl. AzONMLKJIHGFEDCBAö reg e k példája
arra int bennünket. Anyánk Mária le, asz o mor I I a k vigasz-
talója, özveg y e k és árv ák gyámola föl d ö n f I I t ó k me-
nedéke stb., Eszerint: asi ket ném á kin t é zet e a helyes.
Sik e t ném a csak az ember lehet, de semmiféle tárgy nem;
ennél fogva int é zet se. Látható, hogy rokkant kaszárnya és
rokkantak kaszárnyája, szegény eledel és szegények eledele, beteg-
ápoló és betegek ápolója stb. különböző dolgok a melyeket nem
lehet, nem szabad összetévesztenünk.

Minthogy pedig a siketnémák az intézet szónak közelebhi

meghatározója, ennélfogva közvetlen -előtte- kell -állnia s ha egy
vagy több jelző 'járű] 'még Ilozá, mind ezek 'lelebe ,"kerülnek, He-
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lyesen tehát így van mond va és irva: A v á c z í sík et ném á k

í n t é zet e (?) Közli: . . . . . a .....KJIHGFEDCBAS .NMLKJIHGFEDCBA

- O o m e n iu s Am o s J á n o « születésének 300. emlékünnepét

méltó kegyelettel ünnepelték meg. Reánk nézve Comenius életéből

az bir legnagyobb érdekkel, hogy 1641-ben Londonban tartózko-

dása alkalmával Wallis Jánossal is találkozott, sőt vele szorosabb

viszonyban is volt, a mit Roboz József munkatársunk hozzánk

beküldött kéziratában ada lakkal bizonyit, a mit azonban kézirata

néhány sorának elmosódása miatt egész terjedelmében jelenleg

nem közölhetünk. Jövő számunkban talán lesz szives munkatár-
sunk e pontra visszatérni. Mindenesetre érdekes volna ismerni,

hogy Wallissali ismeretsége milyen hatással volt Comeniusra s

munkálkodására s ha munkatársunk szives lesz e tárgyban lapunkat

felkeresni. köszönettel fogadjuk. A mint "az aradvidéki tanitó-

egylet" ünnepi emléklapjában látjuk ő behatóbban foglalkozik

Comeniussal s talán abban a helyzetben lesz, hogy e tárgyban
reánk nézve érdekes leleplezéseket tehet.

- - - A s ike tn é m a - ta n i tó i s ig a zg a tó - ta n á r i vizsgák szabályzat
tervezetét, melyet lapunk szerkesztője nyujtott be a miniszteri um-
hoz, a közoktatásügyi tanács egyik legutóbbi ülésén tárgyalták.
Az első vizsgát illetőleg helyeselték e tervezetet, az utóbbit elvben
ugyan helyesnek vélték, de az alkalmazásnak szükségességét még
nem látták elérkezettnek. A dologban az az érdekes, hogy nem
szakemberek adnak véleményt, mert tudtommal a közoktatásügyi
tanácsnak egyetlen olyan tagja sincs, a ki a siketnéma oktatásügy
szükségleteit ismerné s a kinek a véleményét a tanács meghall-
gathatná. Az .ad hoc" tagok rendszerét az ügy méltóságát és
fontosságát tekintve nem tarthat juk helyesnek. Azt hiszszük, hogy
van Magyarországnak nemcsak egy siketnéma-tanitója, a ki épp
oly méltán ülhetne a tanácsban, mint bármely más szaknak a
képviselője.

S z e r k e s z tő i ü z e n e t e k .

- F ig y e ló . Beküldött sorait figyelembe nem vehettük, 1. mert
nevét nem irta meg s 2. mert az intézet igazgatóságáról nem teszszük
fel azt a tapintatlanságot, hogy serdülő intézeti fiu és leánynövendékeket
»Romeo és Julia- előadásaira elvigyen, még akkor sem, ha az a »10ONMLKJIHGFEDCBAd r b

ingyenjegy- csábitaná is erre. Azt az absurdumot pedig, hogy két »kimagasló
tanerö« commentárokat is fűzött az elöadáshoz, hogy egy leánynövendék ko-
szarut is dobolt a müvésznönek ne akarja velünk elhitetni. Hajlandóbbak
vagyunk azt gondolni, hogy a mi hiszékenységünkkel ( ? ) akart visszaélni. Ne
csodálkozzék tehát, hogy nemcsak a közlést tagadjuk meg, de a. föltevést is
visszautasitjuk. .

Ny<>matott·Váezon, Mayer Sándor könyenyomdajaban:


