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Tanterv eink.

E czimen lapunk egyik számában *) már sikerült ki-
mutatnunk, hogy a hazai intézetek tanlervei annyira el-
térők egymástól, hogy egyöntetü tanításról egyáltalán nem
szólhatunk. Már akkor kifejezést adtunk abbeli nézetünk-
nek, hogy ez állapotoknak végét kell szakitani az által,
hogy egységes tantervet dolgozunk ki. Felszólalásunk nem
volt hatás nélkül, mert a váczi intézet a mult tanév ele-
jén - saját körülményeit véve figyelembe - dolgozott
ki egy rés z let e s tantervet, a mit elfogadás végett fel'
is terjesztett a miniszteriumhoz.

Ismertük a körülményeket, a melyek e régen vajúdó
- s mindez ideig a féltékenykedés miatt meg nem s z ü -

lethetö - eszmének kivitelét sürgették, ismertük az egyént,
a ki a kivitelt, kartársainak rés zi ege s segitsége mellett,
magára vállalta s bizalmás körben már akkor is meg-
mondottuk, hogy vér mes reményeket nem táplálunk. Ma-
gyar tantervet két-három féle német methodus szolgai
utánzásával megteremteni nem lehet s az összeállitóról
mindenki tudja, hogy önálló nézete csak ugy van, ha
előbb tanácsot kér Köbrich, Gude vagy Stahm munkáitöl.

*) Lásd »Kalauz« IV. évfolyamának 4. és 5-6. számát.
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Arra tehát el voltunk készülve, hogyFEDCBAj ó tantervet nem
kapunk, de hogy az annyira silány legyen, mint a minő-
nek azt az országos közoktatási tanács által felhivott bi-
rálók kimutatták, még magunk se hittük volna. Nem hittük
volna, mert országos intézetünk tanári testületének eddigi
dolgozalai, ha nem is voltak kifogástalanok, ~ kifogásokat
csak is az elvek közti eltérés emelhette. Rosszat még az
intézet nem adott ki falain kivül, - igaz, hogy e falakon
kivül ritkán is mutatta magát - kétszeresen sajnos, hogy
most, midőn ezt először tevé, kudarczczal kellett vissza-
vonulnia.

Hinni akarjuk, hogy e kudarcz gondolkozóvá teszi a
tanári testületet s jövőben az ilyen fontos és messze kiható
munkálat megirásánál nem az arrogans - de la mellett
tehetetlen egyénre hallgat, hanem azokra, a kikben · lehel-
séget tudés tapasztal. A szégyenből elég volt ennyi.

De távol van tőlünk az a gondolat, mintha' mi evvel
a szerencsétlen szülöttei, vagy szülőjévei akarnánk foglal-
kozni. E néhány szóval csak keserüségünknek akartunk
kifejezést adni, mert bánt bennünket az, hogy ennek CI

kudarcznak az árnya bennünket, ártatlanokat is beborít s
figyelmeztető szavunkat eleve fel. akarjuk emelni, hogy
jövőben a tanári testület, ha magát nem kiméli is, ben-
nünket kiméljen meg.

Mik legyenek azok a vezéreszmék. a mik a tanterv
készitésénél irányadókul szolgáljanak? erre vonatkozólag
akarjuk szerény nézetűnket elmondani.

A tanterv kétféle lehel. Általános vagy részletes. Az
általános az egész magyarországi intézeleknek szolgál
irányadóul, a részletes csak egy intézet érdekeit veheti
figyelembe. Hogy melyikre .van nekünk s z ü k s é g ü n k , arra
könnyen megtaláljuk a választ e czikk elején. Arra aka-
runk törekedni, hogy az a sokféleség, az a szakismeret
hiány, melyet az intézetek tantervei mutatnak, megszünjék
s a czél s al czélhoz vezető eszközök azonosak legyenek.
Az eszközök alkalmazását illetőleg már szabad eltérésnek
mutatkozni.

A főszempont, - melyből a tanterv összeállitásanál
kiindulni lehet, - asiketnémák oktatásának altalános
czélja. A második szempont. a mit figyelembe kell venni,
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az időtartam, a melyet az intézetek a tanításra forditanak
sfordithatnak. Az első s föszempontot illetőleg az a néze-
tünk, hogy amidőn kimondjuk a tanitás czélját, amely
abban áll, hogy a siketnémát vall á s er k ö 1cs ö s s a
társadalomnak has z nos tagjáva képezzük; ugyanakkor
tisztában kell lennünk azzal, hogy ezt a czélt messziröl
hozott eszközökkel szolgálni nem lehet, hanem ahhoz a
gyermek közvetlen környezetét kell felhasználnunk. S
nálunk, a hol egész tanitásunkat a szemléletre kell álla-
pitani, más nem is képzelhető. Az alábbiakban még visz-
szatérünk arra, hogy mit tartunk mi a köz vet 1e n kör-
nyezethez számitandónak.

A második szempontra nézve talán még több nézet
uralkodik, mint az elsőre nézve. 4, 5, 6, 7, 8 - éves
tanfolyamokról is beszélhetünk. Abban azt hiszszük min-
denki megegyez, hogy legjobb a 8 éves, de sokan ugy
vélik, bogy a 6 is elég, mert ezen idő alatt is el lehet
érni a tauitás czélját s még az az előny is kinálkozik,
hogy igy több siketnérnat tudunk kiképezni. A kérdés csak
az, hogy a gyakorlati életre nézve melyik előnyösebb.
Több kevésbé jól képzett siketnéma hoz-e több hasznot,
vagy a kevesebb - jobban kiképzett? Részünkről ez
utóbbi nézetet osztjuk, annyival is inkább, mert ha a sta-
tisztikát hivjuk segítségül, az azt mutatja, hogy t é n'y 1e.g
sem m í vel sein nag y o bb a z o k s z á m a, a k í ket a
6 é ves tan fol y a m u int é zet e k é ven tek í k é- .
pezve e l b o c s á ta n a k, mFEDCBAi n t azoké, a kik a 8
é ves tan fol y a m u int é zet ben kép ezt et tek.

Nézzük közelebbröl ezt az állitást.
A váczi intézet 8 éves tanfolyamu, a budapesti izraelita

6 éves. Mind a két intézet évente 12-15 növendéket
bocsát el kiképezve. Egyik sem többet a másiknál, sem
kevesebbet. A tanításban részesülök száma Váczon 120,
Budapesten 90. Egy-egy osztályra jut itt is, ott -is 15
növendék. A mennyivel töhh osztálya van a váczinak,
annyival több a növendéke is. Több siketnéma csak akkor
nyerhetne kiképeztetést a 6 osztályú intézetben, ha a 6
osztályban ugyanannyi növendéket tanitanának, mint a 8
osztályban. Egyedüli nyereség az első két év, eszerint
24 növendék egy intézet mindenkori fennállása alatt.

*
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Azoknak a nézete, hogy a 6 osztályu intézet több
növendéket képez ki, nem bir tehát szilá rd alappal. Azt

. azonban el kell ismernünk, hogy a kisebb intézet évi
fenntartási költsége kevesebb lehet, mint a nagy intézeté.
A váczi intézetnek évi 37,000 frtra van szüksége, mig a
budapesti 22,000 frttal is birja fedezni a kiadásokat. A
két összegnek ilyen csoportositása nagyon a 6 osztályu
intézet részére nyomná le a mérleget. Nem kell azonban
feledni, hogy a váczi intézet tanerői jobban vannak di-
jazva s számuk kétszer akkora, mint a budapestié. Olyan
szervezettel, mint a budapesti, egy kisebb vidéki város-
ban a 8 osztályu intézet költségei sem tennének ki 22
ezer forintot. A pénzügyi szempont magában véve nem
lehet irányadó különben sem, midőn arról van szó, hogy
a növendékek teljesebb kiképeztetést nyerjenek.

A tanterv megállapitásánál mindennek daczára figye-
lembe kell vennünk azt, hogy 6 és 8 osztályra legyen
az megállapítva.

A alsó négy osztály mindkét esetben ugyanazon
teendőket fogja végezni, a felsőbb négvét az első esetben
kettőre kell reducálni.

Az első négy osztály tantárgyai közül kettő uralko-
dik a többi felett: a nyelvoktatás és a számtan. A rajz,
szépirás, torna beleilleszkedik az elsőbe.

A nyelvoktatás czélja, hogya növendékek környe-
zetüket ismerjék s az ebben szerzett ismeretüknek, ille-
tőleg szemléletüknek kifejezést adni tudjanak.

Megkel! tanítani tehát őket arra, hogy az egyszerü
nyelvezetü köznapi társalgásban elég ügyességet szerez-
zenek s ugy tárgyi, valamirit alaki ismeretük elégséges
legyen arra, hogy később az elvontabb ismereteket is
elsajátithassák. A nyelvoktatás ezen fokát mi előkészitő
(1 év) és gyüjtőnyelvoktatásnak nevezzük. Ez idő alatt
ébred tudatára a gyermek annak, hogy gondolatainkat s
szemléleteinket szóval szoktuk kifejezni s ez idő alatt
gyüjti ö össze a szemlélete körébe eső tárgyak stb. ne-
veit s tanulja meg a szavak viszonvitasát. Alapot teremt
tehát arra, hogy ismereteket szerezhessen s egyuttal a
szerzett ismereteket egymáshoz soroz ni tanulja.

Ha hasonlattal akarnánk élni, ugy az egész nyelv-
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oktatást egy épülethez hasonlitanánk. Az alsó négy osz-
tály közül az első az épület alapozási munkáját végzi, a
2-3 és 4-ik pedig a téglát és egyéb épület anyagot
hordja össze s egyuttal fel is épiti az egész házat. Az
épületnek azonban se vakolata, se ajtója, se ablaka, se
kéménye. Szükségből lehet benne lakni, de a lakó ké-
nyelemre nem számithat.

Ilyen bevégezetlen munka a siketnéma a negyedik
osztály elvégzése után. A legszükségesebbekkel bir ugyan,
de ez csak az ős ember igényeit elégithetné ki.

A hasonlatot megtartva könnyen megtaláljuk azt a
kört, melyet az első 4 év felölel. A környezet ez, a
benne levő tárgyakkal s mindennel a mi ott létezik s ér-
zékelhető. Az összerakás pedig a szavak viszonyitása az
egyszerü mondatok körében. Gyüjtést végezünk minden
tekintetben. Gyüjtjük az anyagot s -gyüjtjük az alakot.

A számtan tekintetében ugyanezen' irányadó elveket
tartjuk szem előtt. Ott is gyüjtjük a mennyiségek isme-
reteit, de egyuttal viszonyít juk is azokat. Tárgyunk tehát
az egész számkör s ezt a 4 alapművelet körében fel is
dolgozzuk.

A rajzra nézve különösen azt említjük meg, hogya
figurális rajznak kevés jogosultságot adunk, hanem elő-
térbe helyezzük a constructionalist. Ne fejeket tanuljon
az a gyermek a rosz képek után másolni, 'hanem tudjon
egyszerü vonalakból magának különféle alakokat szer-
keszteni.

A tanterv ezen része a fentiekben ki van meritve.
A szemléltetési köröknek osztályonkénti meghatározása
már kevesebb fontossággal bir, épp ugy az alakoknak
elrendezése is. Ha azt az elvet követjük, hogy a legkö-
zelebhiröl a közelebbire, s a legkönnyebbről a könnyebbre
térjünk át, sok nehézség legyőzése nem leend szükséges.
Eddig is hasonló elvek vezették az intézetek legnagyobb
részét s igy a a bővebb indokolast bizvást elhagyhatjuk,
annyival inkább, mert eltérő nézet még eddig nálunk nem
merült fel s azt hiszszük, jövőben sem fog felmerülni.

A felsőbb 2 illetve 4 osztály lantervének megálla-
pitása már több eltérő nézetet kell, hogy kielégitsen. A
magunk nézete az alábbiakban eléggé határozottan fogFEDCBA

~ . . '
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kiviláglani, más kartársunk nézetét kevésbé ismerjük, s
e helyen' is azt a kérelmet intézzük mindenkihez, hogy
nézetének elmondásával az eszmék tisztázásához járuljon
hozzá.

A nyelvoktatás ezen a fokon is (a melyet mi ren-
dező és befejező nyelvoktatásnak nevezünk) vörös vonal-
ként huzódik végig minden tantárgyon. Czélja a rendező
nyelvoktatásnak, hogy a nyelvvel bánás müvészetével is
megismertessük növendékeinket. Tárgya nemcsak a kör-
nyezet s nemcsak az érzékelhető, hanem a mult esetleg
jövő, a feltételezés s az elvont dolgok ismertetése. Ha a
hasonlatot tovább akarjuk füzni, azt mondhatjuk, hogy
az vakolás, az ajtók s ablakok berakás a s az' egész épü-
let egyszerü bútorozása.

A befejező nyelvoktatás (szükség esetén el is marad-
hat) a semmi támpontot nem nyujtó, tisztán a gondolkodó
sitélő képességet igénybe vevő s a képzelétre ható nyelv-
formákkal foglalkozik. Nem a legszükségesebb alkatrészét
teszi a nyelvoktatásnak, csak a hatás kellemesebbé téte-
lére szolgál. A hasonlatok, közmondások, stb. értelmezését
s alkalmazni tudását kell e fokon megadni, hogy siket-
némáink ne csak egyszerü nyelvezettel, hanem v ci log a-FEDCBA
t ott kifejezésekkel is tudják gondolataikat közölni. Azt a
rendeltetést kell betölteniök, a mit az épületnél a diszi-
téseknek s a berendezésnél a disztárgyaknak.

A hat osztályu intézetnél erre alig fordithatnak időt,
legfeljebb az utolsó év felét, nem csak azért, mert fizikai
idő nem marad reá, hanem azért is, mert a növendékek
nem elég érettek hozzá. Ugyancsak ez a legfelső fok fog-
lalkozhatik eredménynyel amondaltani müszök megtaní-
tásával. A rendező nyelvoktatásnak elég teendöje van a
szólannal. (Azt persze sem egyiknél, sem a másiknál nem
szabad tennünk, hogy definitiókat használjunk.)

A nyelvoktatáson kivül az V. VI. osztályban mint
tantárgy a bibliai történetek, a számtan, a 'szülöföld ismer-
tetése szerepel, a rajzot s tornat is ide számitva. Az' ol-
vasó könyvben azonban természetrajzi. természettani, tör-
ténelmi mozzanatok is előfordulnak. Mint tantárgy ez
utóbbiak közül egyik sem fordul elő s a kiválasztott egye-
dek, események s egyének is csak, mint egyesek, de nem
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mint egy egész részei tárgyaltatnak. Igy a kutyánál nem
említjük, hogy az az állatországba, a ragadozók rendjébe
s nem tudom én még miféle fajaba tartozik, hanem el-
mondunk a kutyáról mindent, a mil rajta látunk s a mit
az elmondásra : fontosnak ítélünk. Nem a természetrajzi
ismeret megadását tekintjük első sorban, hanem, - mint
a gyüjtő nyelvokatásnál is - a nyelvismeret s a kifeje-
zések bövitését. A természetrajz, történelem, természettan
alárendeltjei a nyelvoktatás nak. Az ezen tantárgyak kere-
tébe tartozó egyedek közül kiválólag a vidék, illetőleg,
Magyarország szolgáltatja az anyagot. Nem beszélünk
Columbusról, sem az éjszaki fényről, még kevésbé a pál-
máról vagy krokodilról, hanem Szt. Istvánról, Árpádröl,
Kinizsiröl, a jégesöröl, napról, szivárványról stb. Csak
arról beszélünk, a mi van itthon s nem megyünk idegenbe
addig, mig saját hazánkat minden tekintetben nem ismerjük.

A hittan elvont dolgaival még nem ezekbe az osztá-
lyokba való, annál inkább azonban a bibliai történetek.
Jézus életének s csodatételeinek elmondása, továbbá az
ó-szövetség néhány a- vallás és erkölcsi érzület felébresz-
tésére ható története kiváló szolgálatokat tehet az ügyes
és okos tanító kezében. Ugyanitt kell megjegyeznünk azt
is, hogy rni a bibliai történetek tanítását az osztálytanitóra
bizzuk s nem vélünk külön papot alkalmazandónak csak
is a hittan tanitásánál.

A számtanból a hármas szabály s az időszámítás a
tizedes törtek ismertetése ezen osztályok feladata. A kö-
zönséges törtek a gyakorlatban kevés értékkel birnak s
azért csak nagyon kis mértékben ta n ítta tn a k . A törtek
összeadása, kivonása, szorzása és osztásával kinozni a
gyermeket czéltévesztett dolog s nem egyéb időrablásnál.
Sokkal hasznosabban lehet az időt éltölteni a családi élet-
ben előforduló gyakorláti példák tanításával. '

A szülöföld ismertését a szemléltető oktatás keretébe
lehet beilleszteni, de azért czélszerü, ha külön rendes
órákban tanittatik. De nem az iskola szobában. Olt csak
a séták alkalmával nyert ismeretek dolgoztatnak fel.

A hat osztályu intézet abban a kényszerhelyzetben
van, hogy ezen teendők mellett az összes reál tantár-
gyakból nyujtson valamit. Ez esetben az V. és VI. osztály
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anyagát egy év alatt kénytelen bevégezni, valamint a VII.
és VIlI. osztályét is. Hogy ennélfogva a gyakorlati életre
elökészités némileg hiányos lesz, az nagyon is kézzel fog-
ható.

Szerencsésebbek a 8 osztálylyal biró intézetek növen-
dékei, mert ezek kellöleg előkészitve tanulják meg ezeket
az ismereteket.

Feladatunk a felső két osztálynál a következő.
A nyelvoktatásnak azon részét, a melynél a siketné-

maság volt az irányadó, befejeztük. A növendékeknek az
egyszerübb nyelvezetü könyveket meg kell értenlök s a
VII. VIlI. osztály elökészitést nyújt abban az. irányban, -
hogyanépiskolákban használt könyveket alkalmazva -
mindennemü népies munkát képesek legyenek az intézetból
kilépett növendékek olvasni és megérteni. Az a tátongó
űr, mely az intézetbe lépés alkalmával a hallót és a
siketnémát elválasztotta, kell hogy teljesen és biztosan
áthidalva legyen. Ma még kevés intézet képes azt az át-
hidalást teljesiteni s igy még mindig előfordul az a veszély,
hogy az intézet . elhagyásakor a növendék tanácstalanul
áll az élet megnyilt kapuja előtt s ha csak segitő kézre
nem lel, elbukik.

Az élet számára előkésziteni a gyermeket, ez az utolsé
két osztály feladata. Olyan ismereteket kell itt nyújtani
a melyek valóban szükségesek s mindazokkal el kell látn
a növendéket, a melyek öt az élet harczában eredménves
küzdésre képesitik.

Ezen o.sztályok tantárgyainak felsorolásánál kell visz
sza térnünk azon állitásunkra, hogy czélunk elérésére ;:
köz vet 1e n környezetet használjuk fel. A beszéd tanítás
a gyermek közelében levő tárgyak nevei nek elsorolásáva
kezdettük. Az életre elökészitést a siketnéma élet viszo
nyainak megismertetéséveI kezdjük el. Tudatára kell ő
hozni annak, hogy minö jogai és kötelességei vannak, min
embernek s mint állampolgárnak; buzdíto példányképeke
kell elé állítanunk a hazai jelesek sorából, meg kell velül
ismertetni az ipar s egyéb termékek keletkezési helyét é:
módját. .

Nem holt ismeretekkel biró egyénné kell öt kimüvel
nünk, nem fölületes kosmopolitává, hanem munkás é
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lelkes magyarrá. Nem vétek az, ha nem ismeri az ó-kor
népeit és nevezetes egyéneit; nem vétek, ha nem bir
bennünket kalauzolni akár a pyrenei hegyek közt akár a
Cordillerák csucsain; még azt sem veszszük ro sz néven,
ha a kokusz diö ehető részét, vagy a krokodil körmeinek
számát nem birja elmondani; de azt bünnek tartjuk, ha
nem ismeri hazánk jeleseit, ha nem tudja azok érdemeit
s nem lelkesül példájukon; bűnnek nevezzük, ha meg nem
tanítják öt arra, hogy ennek a vérrel szerzett honnak ter-
mészeti szépségei vannak, hogy bővelkedik mindenben
csak a szorgalmas és munkás kéznek érezi néha hiányát; s
igen is haragra gerjedünk, ha azt sem tudja, hogy a hal
a Balatonban olyan ízletes, mint az osztriga a hollandi
tengerpartokon, s hogy a szarvas erdeinkben épp olyan
otthonos, mint az elefánt Ázsia rizstermő földein.

A mi közvetlen környezetünk Magyarország.
A mig ebben találunk megemlítésre méltót - pedig

van egy emberültöre való - addig nem folyamodunk
sehova.

Van nekünk történelmünk, a mely nemcsak haza-
szeretetre buzdit, de jellemet is képez; van nekünk he-
gyünk, folyónk, tavunk, tengerünk, amely kiaknázhatlan
kincseket rejt magában. Ezeket ismertessuk meg, ezekben
kutassu nk.

Nem kell világtörténelem, nem kell a világ térképe.FEDCBA
A gyakorlati élelet tekintve ezek nem hoznak semmi

hasznot sem. Időnk ugy is kevés. Haszontalanra fecsé-
re ljük-e el?

A befejező, tehát a VII. és VilI. osztályban a nyelv-
oktatáson kivül, - a melyről már fenntebb szóltunk s a
melyhez csak annyit teszünk, hogy az ügyiratok készítése
is ide tartozik - a tantárgyak a következők: hiltan;
számtan, mértan; Magyarország története, földrajza, termé-
szetrajza s alkotmány tana ; természettan; rajz; torna. A
hitlan a felekezeti lelkészek dolga, erről nem szólunk.

A számtanból a kamat számitás, társaság szabály,
könyvvitel, a mértanböl a szoba, udvar szántóföld stb.
mérése s a mérés eszközei tanittatnak.

A történelem és földrajz rendszerbe szedését nem
tartjuk jónak. Nem a történet ideje a fontos, hanem maga
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az esemény, nem szükséges tehát, hogy időrendben tanit-
suk az eseményeket. A földrajznal a természetrajz segé-
lyét veszszük igénybe. Ha: a köszénröl beszélünk, akkor
beutazzuk Magyarországot.s még a vasuti hálózat sem
kerülendi el figvelmünket.vá törvények tiszteletét..a birtok
s jogviszonyokat is behatóan tárgvaljuk, különösen a gya-
korlati életre való tekintettél. A rajzolásban az ipari rajz
nyer alkalmazást. . ,n

Röviden megemlékeztünk minden fontosabbról. Lehet,
hogy valamit elhagytunk, tán mert nem tulajdonitottunk
neki fontosságot. Szívesen vennők ( Ih erre figyelmeztet-
nének, még szivesebben, ha hozzászólanának. A tárgy
fontossága megérdemli, hogy eszméinket közöljük, mert
csak igy születik meg'.a jó tanterv, mely az öszzes érdekek
kielégitésére van hivatva. -ro
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A G u tz m a n n - f é le h a l ló c s ő o r r h a n g o k m e g f ig y e lé s é r e .

Berlinben tartózkodásom alatt Dr. Gut z m ann Hermann
úr, ki nem csak az épérzéküek beszédhibáinak gyógyitásával, ha-
nem a siketnémák oktatása módszerének tanulmányozásával is
foglalkozik, egy épp oly egyszerü, mint szellemes kis találmányá-
val ösmertetett meg. Ö ,"ugyanis a far kas t o 1;.0 k kal biró, 1)
vagy más ok miatt orrhangon beszélő beszédfogyatékosok keze-
lésénél sokáig a közönséges orvosi hallócsővet (stethoskop) hasz-
nálta az orrzörejek auskultatiójánál. Ezt ugy eszközölte, hogy a
stethoskopot az orrhátraillesztvén, a beszédgyakorlatok alkalmá-
val megfigyelte az orrzörejeket. Már ily módon is - ugymond -
képes volt a kiejtés oly hibáit észrevenni s javitani, melyeket
stethoskop nélkül nem. lehetett volna megfigyelni, vagy tisztán
kivenni.

Hosszabb időn át igy kezelvén s figyelvén meg az orrbeszédet,
meggyőződött arról, hogy ezen módszernek két.nagy hátránya
van. Es pedig:j.;

1. A gyöngébb zöfejeket, melyek azomban még mindig aka-
, "

1) Far kas tor o k ~~a k neveztetik a szájpadlás oly fejlődési hibája,
melynél fogva ez ketté van reped ve s igya szájüreg az orrüreggel közleked-
vén, a beteg orrhangon beszél.vmely a baj foka szerint többé- kevésbé érthetet-
lenné teszi a beszédet. A farkastorukban szenved ök számára most már igen
tökéletes miiszájpadlást tudnak' késziteni. mely - mint többször alkalmam
volt megfigyelni, az orrüregel teljesen elzárja a szájüregtúl. A beteg azomban
a defektus megszüntetése utan is megszokásból tovább orrhangon beszél, rniröl
természetesen csak didaktikai gyógymód alkalmazásával szoktatható le. Gut z-
m a II n úr poliklinikáján 6 ilyen'fogyatékost találtam, a kikkel néhány órán
át nekem is alkalmam volt 'f:oglalkoznom .

. .v ,



dályaiFEDCBAI I tiszta, normalis kiejtésnek. a stethoskop segélyével nem
lehet pontosan megfigyelni ..

2. Ezen eszköz segélyével csak a tanitó (az orvos) tudja
ellenőrizni a kiejtést, mig ellenben az ö n meg f igye 1é s r e
(önellenőrizésre), a mi pedig a tiszta kiejtés megszokása szem-
ponjából rendkivül fontos, nem alkalmas.

Hogy e hiányon segitsen, szerkesztett egy aLu c ae-féle
.otoskophoz (a hallásképesség megvizsgálására szolgáló egyszerű
gummicső) hasonló orrhal1ócsövet, mely igen egyszerű, a mennyi-
ben az egész készülék egy 25-28 cm. hosszu fehér gummicső,
melynek átmérője csak 8 mm. A gummi, melyből a cső készítve
van, keményebb és merevebb mint a fekete gummicsővek anyaga,
s pedig azért, hogy önmegfigyelésnél össze ne csavarodhassék s
ürtere e! ne záródhassék, tehát a hang meg ne szakadhasson.

A cső egyik végén hosszabb és keskenyebb (2 cm.) mig a
másik végén rövidebb s öblösebb (11/2 cm.) csontból készült
csappal van ellátva. Használatnél a vékonyabb csap az egyik
orrlyukba, mig a vastagabb a tanitó (az orvos) fülébe illetőleg
(önmegfigyelésnél) a beszéd fogyatékos fülébe vezettetik be.

Ha már most valaki a csövet az emlitett módon orrlyukaba
s fülébe vezeti s egy nasalis hangot (m, n, ny) ejt ki, az orrban
zörejt (resonanlia) előidéző légáram utját a csövön át a fülbe
veszi s ott ahhoz hasonló, de sokkal erősebb zajt idéz elő, mint
a milyent bedugott fül mellett 1) való beszélés alkalmával, vagy
heveny orrhurut alkalmával, az Eustach-kürt szükülete folytán
tapasztalhatunk. Most ejtse ki sorba a magánhangzókat tiszta
ej téssel s azt fogja tapasztalni, hogy i l magánhangzó magassága
szerint, (a-i) vagyis a szerint, a mint a lágy iny s az uvula
többé-kevésbé jól zárja el a torok garatüreget (cavum pharyngo-
laryngeum) az orrgarattól (cavum pharyngo-nasale): a csővön át
csak alig észrevehető gyenge légáram fog a fülbe tolulni, mig
visszhangot éppen nem tapasztalhat.

Ezen csővel, mint azt a télen egy felnőtt dadogónál tapasz-
talhattam, szinte meglepő biztossággal képes a hibás beszédű a
saját kiejtését ellenőrizni s pontosan megkülönböztetni, mikor
ejti ki a hangot tisztán s mikor ejt nasalis vocalist. A szóban
levő dadogó, ki intelligens fiatal ember, hitetlenül rázta a fejét,
midőn arra figyelmczteUem őt, hogy nemcsak dadog, de orrán
át is beszél. Csak mikor kezébe adtam a Gutzmann-féle orrcsővet
s megfigyelte magát, kezdett azon csodálkozni, hogyan történhe-
tett az, hogy ezen hibáját - melyről a cső segélyével néhány
nap alatt leszokott - korábban észre nem vette. 2)

1) Fogjuk vagy dugjuk be (nem szorosan) egyik vagy mindkét fülünket
s ejtsünk orrhangot. rögtön érezni fogjuk a kellemetlen s bántó zajt fülünkben,

2) A hallócsőnek - melyet Borbély koJlega úrnak volt alkalmam bemu-
,~atni - ára egészben 1 ~k 2':> fillér s megrendelhetö Wei t z müszerkeres-
kedönél, Berlin, IV., Postdamuierstrasse 105. sz. a.

. .
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Minthogy e lapok olvasóit az épérzéküek orrbeszéde kevésbé
érdekli, sietek áttérni arra, hogy mennyiben és hogyan veheti
hasznát ezen készüléknek a gyakorlatban a siketnémák tanitója?

Az orrcsövet két irányban lehet használni, u. m. positiv és
negativ irányban.

Positiv irányban használom, midőn a gyermek nem tudja a
nasalis hangokat (m, n, ny) kiejteni. Ez esetben a vékonyabb
csapot orrlyukamba vezetem, mig a vastagabb at a növendék fü-
lébe. Ezután észleltetem a növendékkel azon különbséget, mely a
cső által a külső hangvezetékbe vezetett légáram között akkor
van, a midőnONMLKJIHGFEDCBAm , n és n y - t s viszont akkor, a midőn nem na-
salis hangot ejtek s arra ösztönözöm. hogy ezen észlelt eltérést
önmegfigyelés mellett saját magánál idézze elő, megmutatván
neki, hogyan tartsa a csővet bal kezével, hogy a jobbnak mu-
tató- és középujját a gégefőre helyezhesse, a gégében keletkező
zönge megfigyelhetésére.

Negativ irányban pedig ugy használom fel az orrhallócsövet,
hogyafentemlitett módon észleltetvén a külörnbséget a nasalis
és nem nasalis hang között, arra ösztönzöm. hogy önmegfigyelés
által leszokjék orrbeszédéről.

Ezek után az a kérdés, hogy - siket gyermekekről levén
szó - lehet-e ugy beszélni, hogy bevezetem a vastagabb csapot

. a fülébe és igy észleltetem az orrhangot.
Igen is, lehet. Még pedig háromféle alapon lehet. Ugyanis

vagy meg hallj a, vagy meg érz i vagy pedig meg 1á t j a a
siket vagy részlegp-s hallással biró gyermek az orrhangot jellemző
fentleirt különbséget ezen orr-hallócső segélyével.

1. A még némi hallással biró gyermekek (tehát k. b. 30%-a
a növendékeknek 1) hallás útján is megtudják különböztetni ezen
orrcső segélyével azt, hogy mikor beszélnek orrhangon.

2. A teljesen siketek finom izom- s közérzése teljesen ele-
gendő ahhoz, hogy becsukott szemmel is megmondhassák a cső
segélyével, hogy m vagy n vagy n y hangot ejtett a cső végét
orrlynkában tartó tanitó.

3. Amennyiben hallás vagy érzés utján a teljesen siket
vagy igen csekély hallásképességgel biró növendék, az orrhangot
megkülönböztetni nem volna képes, mint mindig, ugy most is a
látóképességét vesszük igénybe.

E czélból az orrcső vastagabb csapját nem a fülbe vezetjük,
hanem összekötjük egy U-alaku üvegcsővel, mely bizonyos ma-
gasságig festett borszeszszel van megtöltve (higany kevésbé alkal-
mas e czélra.) Természetes már most, hogy az orron át kifelé toluló

. légáram mozgásba hozza a cső két szárában ingadozó borszeszt,
mely positiv nyomásnál a U alakú cső nyilt száraban emelkedik,
mig negativ nyomás mellett sülyed . Sőt, ha ezen csővet fokokra

1) ~5-'300fo-át a növendékeknek túlzás nélkül részleg es hallással bírónak
lehet tekinteni.
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osztjuk fel, még azt is látjuk, hogy hány fokkal javul a kiejtés.
A siketnéma tehát ily módon nem csak könnyen megláthatja
mikor beszél tisztán s mikorr orrhangon, de önmegfigyelés által
javithatja is kiejtését.

Ezen orrcső használatának még azon előnye is van, hogy
csak javithatja akiejtést, de nem ronthatja. Mig ellenben azon
eljárási mód mellett, melylyel közönségesen a tiszta kiejtést ellen-
őrizhetjük, nevezetesen az orrnak megtapintása által (tükör és
égő gyertya használata is czélszerü) sokszor éppen az ellenkezőt
érjük el, nevezetesen az orrhangot. Win tri c h is figyelmeztet
arra, a mit külömben már ki-ki tapasztalhatott, hogy az orrfalak
egymáshoz való közelitésével elősegittetik az orrhang, a mi .pedig
igen gyakran megtörtént, ha a gyermek a resonantiát észlelendő
az orrát ujjaival tapogatja.']

Az orrhallócső használati módjának bővebbi ismertetésétől
(a hangfejlesztés vagy a nyelvoktatás magasabb fokán) eltekint-
hetek, mivel az elmondottak után minden értelmes siketnéma-
tanító tudni fogja azt kezelni.

Mindamellett talán nem lesz felesleges a következőket aján-
lanom a t. kartársak b. figyelmébe.

1. A csap egyenesen vezettessék be az orrlyukba, nehogy az
orr puha s hajlékony falai a csap nyílását befödjék, mely esetben
természetesen semminemű orrzörej nem juthat be a fülbe.

2. A tanitó vagy halló egyén óvatosan s ne egyszerre dugja
be fülébe az egész csapot, mivel túl. erös resonantia a fülben
fájdalmas érzést idéz elő.

3. Mielőtt a hallócsővet használni akarja valaki, előbb ön-
magán tegyen kisérletet, hogy hallását gyakorolja s szert tegyen
bizonyos foku itélőképességre az orrzörejek abnormitásának meg-
itélésére. Meglepetve fogja ugyanis tapasztalni, hogy akkor a
mídőn nyugodtan ki- s belélegzik, vagy amidőn meggyőződése
szerint egészen tisztán beszél or r zFEDCBAÖ r ej eke t fog hallani (még
az i hang ejtésénél is) a mi nemcsak azt mutatja, hogy sohasem
szoktuk a lágy inynyel s az uvulával teljesen elzárni a szájüreget
az orrüregtől, hanem azt is, hogy mily tökéletlen a hallásképes-
ségünk a tiszta kiejtés megitélésére nézve. Nekem azomban már
rövid idő mulva sikerült ezen orrcső segélyével úgy ellenőrizni
magamat, hogy az uvula emelésében gyakoroiván magamat, min-
.den orrzörejt teljesen ki tudok zárni, ha orr vagy torokgarat
huruttól ment vagyok.

A mi azt illeti, hogy a Gutzmann-féle orrcsőnek 9 hónapon
át való alkalmazása mellett milyen eredményt mutathattak fel, az
elég szépnek mondható, mert kisebb fáradsággal többet értem el,
mint azelőtt.

. .

1) Szintugy tapasztalhatjuk, hogy akkor, a midön a gyermek túlbuzgó-
ságában ujjaival a gégefőt tapogatván a hangszalagokra nyomást gyakorol,
orrhangon folytatja az addig tiszta kiejtést L. »Virch ov: Handbuch der
speziellen Pathologie und Therapie.« V. I. 120. 1.



A legjobb meggyőződéssel ajánlhalom 'tehát ezen egyszerű,
de praktikus kis taneszközt s tanulmányozását t. kartársaimnak.EDCBA

K o b o z J ó z s e f :

H a z a i in t é z e t e in k é s is k O lá ln k .ONMLKJIHGFEDCBA

- A k o l o z s v a r i i n t é ze t új házának felépitését már megkez-
dettek. Az épület még ez évben tető alá kerül s remélhetőleg
jövö év augusztus havában bele költözhetnek. Egy emeletre van
tervezve, minden osztály részére külön tanteremmel s a mély

földszinten az ebédlővel, konyhával stb. Ugyancsak ide tervezik a
mühelyeket, illetőleg dolgozó szobákat is. Az intézet alaptőkéje
folytonosan szaporodik.

- A b u d a p e s t i i n t é ze t b e n szept. 1-4-éig tartanak a beira-
tásole Felvétetnek 7-10 éves koru fiu és leánygyermekek. Évi
tandij ~O frt, mely igazolt szegénység esetén elengedtetik. Teljes
ellátásért évi ~50 frt fizetendő. Bővebb értesitést ad az intézet
vezetője. (Budapest I. Mozdony-utcza ~4.)

- A k o lo s s u d r i i n t é ze t b e n alkalmazásban volt Go go 1a
Margit és Bal á zs Józsa tanitónők az elemi iskolákhoz neveztet-
vén ki rendes tanitónőkké, helyeiket a budapesti siketnéma-ta-
nítói tanfolyam hallgatói sorából fogják betölteni.

V e g y e s e k .

U j i s k o l á k k e l e t k e ző b e n . Két ujabb iskolának a szándékolt
megnyitásáról értesülünk, Az egyiket Kl ein Gábor tanitó (?)
Székesfehérváron, a másikat Bal o g h Ferencz kántor-tanitó
Nagyváradon szándékozik vezetni, A "szabad művészet" (Roboz
Józsefként) e két ujabb rnunkásának kitartást és szerencsét ki-
vánunk, de egyultal figyelmeztetjük őket, hogy nyilvános iskolát
csak az esetben nyithatnak, ha kellő előképzettség mellett (nép-
tanitói oklevél) még a siketnéma-tanítói oklevelet is megszerez-
ték. Iparkodjanak tehát, hogy mielőbb szaporithassák az elha-
gyatottak érdekében működők kicsiny csapatát.

- C h a zá t · A n d r á s ü n n e p . Mint a "Siketnémák Közlönye"
irja, a váczi intézet felállításának napján a székesfehérvári siket-
némák társasvacsorára gyültek össze, melyen Krep János siket-
néma ernlitette fel Chazár András érdemeit s felhi vta sorstársait.
hogy e napot minden évben megünnepeljék.

- E g y s i k e t n é m a - t a n i tó a s zá za d e l e j é n . A napokban egy vonat
szakaszában beszédbe ereszkedtem egy éltesebb úrral. Szóba kerülvén

asiketnémák oktatásának ügye is, az öreg úr, ki magát Ku f fl e r
B. kereskedő gyanánt mutatta be, megemlilette hogy neki is
van egy siketnéma bátyja, ki jelenleg mintegy 60 éves. Azon kér-
désemre, hogy siketnéma bátyja tanult-e valahol és hol, előadta,
hogy bátyja a negyvenes években egy Liptó-Szt-Miklóson siket-
némák oktatásával foglalkozó Ma u ks ch nevü tanítónál tanult,FEDCBA

. .
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ki egészen felhagyván épérzéküek oktatásával, Liptó-Szt-Miklóson
siketnéma-intézetet állitott fél, k. b. 1832-38 között. Hogy

mennyire haladt siketnéma bátyja, az iránt K. úr nem igen tu-
dott felvilágositást adni. Régen nem látta már - ugymond -
de ugy emlékszik, hogy tudott, nehány szót beszélni, mig ellen-
ben irni nem: (!) Azon kérdésemre, hogy látta-e valaha az inté-
zetet s megfi~yelte-e az oktatást, K. úr azt válaszolta, hogy igen
jól emlékszik' arra, hogy az oktatásnal jelen lenni senkinek sem
volt megengedve, mivel Ma u k sch a siketnémák-oktatásának
titkát senkinek sem árulta el. ,Csupán fiát avatta be a titokba,
ki később Gy,FEDCBAö r ö t t (?) intézetet létesitvén, ll/2 év mulva ott
meghalt. K. úi: jól vissza tud azonban emlékezni arra, hogy ugy
hallotta, hogy'a sik e t ném á kat haj u k n á 1 fog vat ö b b-
s z Q r a viz b e már t o gat t á k g yor s abb g y ó gy u lá s (!)
c z élj á ból." .

Mindenesetre érdekes és kivánatos volna bővebbet megtudni
Mauksch életéről és müködéséröl, valamint. általában azon kor-

szakról, a midőn asiketnémák tanitóinak hazánkban még el

kell e t t tit kol n i o k azt" ami t nem tud tak. Manapság
ugyanis, mint láthat.juk, arra nincs szükség! . . . R. J.

Ugyan-e tárgyhan a •Taubstummenfreund " 1876. február
23-adiki számában igy ir: .Maukisch Mór, az első izraelita siket-
néma-intézet alapitója Magyarországon, 1806-ban született L. Szt.

Miklóson vagyonos szülőktől. Atyja, tudása és tapasztalatai miatt
tisztelt egyén, gyermekét korán a papi pályára szánta. A gyenge
fiú éles megfigyelő és emlékező tehetséget tanusított, a mi a leg-
szebb reményekre nyújtott kilátást. Különösen a mathematika volt
kedven ez tárgya, a mit kedvvel és kitartással tanult s a melyet
élete végeig űzött. Szabad idejét a zenének s idegen nyelvek tanu-

lásának szentelte. Szorgalmának köszönhette, hogy gazdag és
kedves leányt nyert feleségül s .ez után, mint tanitó kezdett m ű -

ködni. Liptó-Szt.-Miklóson magán iskolát nyitott, a hol az éret-
tebb ifjuságot a mathematikai ismeretekre is tanitotta. A véletlen
ugy akarta, hogy növendékei között sógorának J. Baehernak siket-

, néma fia is tanult. Sógorának 9 gyermeke közül 4 volt siketnéma.
Egyike ezeknek, egy 8 éves fiú, naponta elkísérte épérzékü test-
vérét s M. a napontal érintkezes által arra a gondolatra jött. -
mint egykor "Heinicke, a kiről azonban M. alig tudott valamit -
hogy nem lehetne-e a természettől megtagadott beszédet, mesterséges
uton megadni? § teljes reménynyel fogott munkához. Fáradhatlan
szorgalommal s ipéldátlan türelemmel dolgozott növendékének ki-
művelésén. Ha napi munkájáf bevégezte, szabad idejét a siketné-
mának szentelte; a nehézségek nem birták elhatározását megin-
gatni s mint szavahihető tanuk állitják, sok álmatlan éjet töltött
el gondolataiba mélyedve: A gondviselés a legfényesebben jutal-
mazta meg fáradozását; a siketnéma gyermek beszélő képessége,
saját magának bámulatára gyorsan fejlődött s már félév mulva
mindent megértett s ' lassan, de teljesen érthetően utána 'mondott,



- Minő diadal a nemes SZIVU embernek! - Ennek hatása alatt
sógora 18 éves leányát is kivette a pozsonyi intézetből, hogy
Maukischsal tanittatta s miután még egy harmadik fiút is biztak
reá Árvamegyéből, eddigi iskoláját bezárta (1835) és teljesen sze-
rencsétlen növendékeinek szentelte idejét. Jutalom és kitüntetésre
nem vágyva 5 évi működés után először tartott ünnepélyes vizs-
gát. Ez a megyeház termében, melyet előzékenyen átengedtek e
czélra, tartatott meg fényes egyházi és világi méltóságok jelenlé-
tében és az eredmény nagyszerű, meglepő volt. Nem akarta senki
sem hinni, hogy a bemutatott növendékek siketnémák. de ki is

gondolta volna, hogy e gyermekek, a kik a beszélő száj állásának
folytonos nézése által a hozzájuk intézett kérdésre tisztán s ért-
hetően válaszoltak, jól számoltak. a természetrajz és földrajz kö-

réből is szeréztek ismereteket s a vallásról helyes fogalommal

birt ak - valaha mindezektől megfosztva voltak?! M. hire ettől
kezdve messze szárnyalt, bel és k ülföldi lapok felemliték műkö-
dését s a legtávolabbi vidékekről hoztak hozzá siketnémákat. Mi-

után a gyermekek testi nevelése is reá bizatott, a váczi intézetnél
egy állást óhajtott elnyerni, de mint zsidó vallásu az akkori igaz-
gató Nagy által udvarias módon visszautasittatott.*) Ezen egyetlen
sikertelen lépés után, hogy helyzetét megjavitsa, mint a valódi
bölcs türte a szegénység keserüségét. Az évek multak. Sok sze-

rencsétlen, a ki most hasznos polgár, hű izraelita és családapa,
általa nyerte vissza isten legdrágább adományát, a beszédet. Korai
halála (1848) általános részvétet keltett, szülővárosának lakosai
felekezeti különbség nélkül kisérték koporsóját s siketnéma növen-
dékeinek sirása sok szembe a fájdalom könyeit csalta. M. sirba
szállt s égyszerü kő ezen felirattal "A kicsinyek szájából szerezted
híredet" mutatta nyugvó helyét annak az embernek, kit éltében
méltóan dicsértek s halálával őszintén megsirattak. - Halála
után 20 éves fia - jelenleg főtanitó a győri izr. főiskolánál -
ki már életében is segitett neki, vette át az "intézet" vezetését, s
hamar kedvező eredményeket. ért el, de már a következő évben
(1849) a háborus időkben feloszlott. A szülők- többnyire kűl-
földiek - féltek a politikai esernényektől s haza vitték gyerme-
keiket s ennek folytán az intézet feloszlott. (Korngold Mór.)EDCBA

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k .ONMLKJIHGFEDCBA

B a l á s s J . - G o g o l a M . Kérjük lakczimeiket, esetleg lapunkat illető
elhatározásuknak tudatását.

R o b o z J . A végét kénytelen voltam kihagyni.

*) A váczi intézet irattára. melyet pedig a történetíró tudásvágyával s

érdeklődés évei néztem át, erre nézve semmiféle feljegyzést nem tartalmaz. Ha
Mauksch tanári állás iránt kérelmezett, ez csak privát jellegű tudakozódás

lehetett, a melyre Nagy Lipót nem mint igazgató, hanem mint magán ember
válaszolhatott. (Szerk.)

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában .FEDCBA
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