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Félbeszakitottuk napi munkánkat, feledni igyekszünk rövid időre
az élet nehéz terhét, i l sok földi hajt, hogy emléket ünnepeljük egy

férfiunak - ki míg itt járt közöttünk c földi tereken - - nekünk
pályatársunk vala .

Abbahagvtuk i l jövőert numkáló szorgosságunkat, félrevonul-
tunk az élet vásári zsivajától, level kőztük hivalkodásunk tűnékeny
köntöset, hogy szelíd szán.lckkal, kegyes akarattal egy már letűnt
élet fö lö t t a n n á l i is z tú lta b b érzéssel e lm ó lk c d h c s s ü n k .

Lobogó faklvat gyújtani ItZ emlőkezetnek oltárán sannak vilá-

gúnúl leltárui eg)' munkás élet tevékenységének eredményeit; kutatni

a titkos erőket, melvck tettre sarkaltak egy lel ket; keresni az örök-
forrást, rnelyből szeretctét meritctte egy szív; emberhez amily méltó

feladat, Istennek épp oly tetsző cselekedet.

r \ tudat, hogy halálunkkal nem szűnik meg egészen földi éle-

tünk, hogy csak testünk temetkezik a föld porába, szellemünk azon-

ban ill marad továbbra is az élők között, munkál és lelkesít, példát

ad és tanít: felerneli lelkünket, könnycbbé teszi a nagy útra készü-

lést és az elválásnak nehéz perccit.
Oh, hogy "c szűkhatárú let" küzdelruei közölt a sok alkalom

mellett is oly kevésszer van módunk és időnk az elmúlásnak nagy,

'titokzatos problémájáról gondolkozni! Mert mi ez az élet, ha nem
egyéb, mint örökös készülődes a nagy útra! Mindnyájan vándorol,

vagyunk, sötércn, hallgatagon bolyongunk i l föleli útakon, szivünk-

ö
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nek sajgó sebét eltakarjuk. könnyező szernünket eltitkoljuk, míg
oda nem érkezünk a határkőhöz. hol az Alkotó "megállj" szavára
leesik vállunkról az élet nehéz terhe, meggyógyúl szívünknek fájó
sebeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s kicsordul s z e rn ü n k b ő l az utolsó könnycsepp. S a fáradt
vándor nem nyugodtabban hajtja-e álomra fejét, ha tudja, hogy
sírja felett nem a feledékenység részvétlen alakja, hanem az éber
emlékezet őrködik?

Emlékezet! Te összekötő hídja az élők és holtak világának,
magyarázója a halhatatlanság boldogító hitének, minden szép és
nemes tettnek örök fennmaradást biztosító záloga: mi s o k á kellett
várakoznunk reád, míg egészen áthatottad a mi lelkeinket. amíg
megtanítottál bennünket arra, hogy az elmúlt idők eseményeiben
több a k in c s , m in t a föld gyomrában; amíg megértetted velünk
azt, hogy ki 11 múltak titkaira és elfelejtett erényeire világot vet,
emberségesebb munkát végez, mint a bányász, aki a föld mélysé-
ges üregeiből nemes érceket és csillogó drágaköveket hoz elő.

Kevesen voltunk, mégis sok jelesünknek kő is alig mutatja
helyét! .

Bár ez ünnepélyes percben váddal illetni senkit sem akarok,
de nem szeghetern útját gondolataim és érzelmeim szabad folyá-
sának sem.

Mögöttem áll egy nem dicstelen. mégis alig ismert m ú lt s
előttem ködlik egy szebb jövőnek reménye, melyben a munkát a
szeretet édesíti meg.

Ime, mélyen tisztelt Tanári Testület, ilyen érzelmek és gon-
dolatok vezérelnek akkor, midőn a meg nem érdemlett s felette
megtisztelő megbízásnak eleget teendőonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO lgya i J á nosr o t emlékbeszé-
det mondok.

Ki volt O lg )'a i J á no s?
Ha olyan valaki kérdené tőlem, a ki nem ismerte őt, szebben

nem tudnék válaszolni kérdésére, mintha azt mondanám, hogy:
egyszerű, de lelkes tanára a siketnérnáknak, a ki a ,pályán, melyet
választott negyedszázadig emberül megállta helyét. Es ebben a vá-
laszban bennfoglaltatnék az ő egész élettörténete.

De nehogy megsértsem az ilyen lakonikus rövidséggel emléke
iránt érzett kegyeletünket, tiszternhez illően végig kell vezetnem
Önöket mélyen tisztelt Tanári Testület egész élete folyásán.

l 'á C O ll , mint szegény s z ű lő k n e k gyermeke 1851 január 27.-én
s z ü le te t t . .--\pja mesterernber volt, ki szegénysége s hét gyermeke
dacára módját ejtette annak, hogy J á nos fiát taníttathassa. Vá con
és Budá n végeztette vele a négy gyrnnasiális osztályt. Budá r a

azért küldötte le, hogy ott német szót is tanúljon. 1867-ben a pesti

kir . ka th . ta n itóképzőbe adta, hol két év multán tanítóvá képesirte-
tett. Paedagogiai ismereteit itt a nagynevű Barány IgnáctóI nyerte,
mire .élete folyamán mindig b'üszke volt s róla csak a legnagyobb
hála és tisztelet hangján beszélt. Ugyancsak itten hallgatta a siket-
néma- oktatás akkori nagy mesterének, Fekete Károlynak, a sir et-
némák oktatásaról tartott előadásait is. .
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Képezdei tanúlmányainak befejezése után F~lz, pestmegyei
községben segédtanítóvá választatott, de csak egy évig maradt ez
állomáshelyén. 1870. szeptemberében megszerezvén Kalocsán a fő-
elemi-tanítói oklevelet is,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ a nkouá c bácsmegyei községbe megy
rendes tanítónak. Itt is csak egy évet töltött, rnert 1871. október
1.-én már szűlővárosában nyer alkalmazást, mint elemi iskolai tanító.

Vá con . közelében van a sike tnémá k in téze ténee , érintkezik
annak tanáraival, élénken visszaemlékezik Fekete lelkesitő előadá-
saira s eddigi hajlandósága ellenállhatlan vágygyá fejlődvén, a siket-
némák oktatásánakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z o lg á la tá b a szegődik. 1874. május l.-én lép az
intézet kötelékébe mint tanárjelölt s ebbeli minőségében marad
1876. jan. 31.· ig, a mikor is tanársegéddé lesz. Alig, hogyelfog'
lalta ú j állomását, azonnal külön osztály vezetésével ".bízatott meg
s mint az intézet legfiatalabb tagjának, neki kellett segédkeznie az
irodai teendők elvégzésében is.

Fekete sürgetéseire ez időtájt cserélte fel az intézet eddigi
módszerét az úgynevezett nérnet módszerrel. Az újítás bizonyára
nem kis bajjal járt. Többen voltak ellenségei, mint barátai. S Fe-
kete nagy munkájában inkább a fiatalabb tanárok segédkezésére
volt utalva, mint az öregebbekére. a kik már csak azért sem sze-
rették a sokkal fáradtságosabb tiszta beszédtanítási módszert, mert
nem értettek hozzá kellőképen. Fekete, hogy törekvéseinek sikert
biztosíthasson, alapjában igyekezett reformálni. Fiatalabb munka-
társait sietett beavatni úgy elméletileg, mint gyakorlatilag is anémet
módszer titkaiba, mert jól tudta, hogy csak a fiatalság lelkesedése
képes megvalósítani, diadalra juttatni kedvenc eszméjét. Nem is
csalatkozott. lehány év multán szerencsésen átzökkent az intézet
ezen, keletkezése óta legnagyobb átalakuláson is.

EsMLKJIHGFEDCBAO lg y a i J á l1O S, ha nem is mint vezér, de mint közkatona
kivette részét e nagy rnunkából. Min t hűséges tanítványa F eke te
Ká r o lyna k, követte mcsterének minden utasítását. Örökké mellette
és vele dolgozott s így legelőbb szerzett tudomást Feketének min-
den eszméjéröl és tervéről. Tőle tanulta meg a szervezés és admi-
nisztráció mesterségét is, mit később a kolosvári intézet felállítása-
nál kitűnően érvényesíthetett.

1881. év elején azzal bízatott meg, hogy az intézet szabadsá-
golt gondnoka helyett vezesse az intézet gazdasági ügyeit is. Ezen
tisztében másfél évig maradt meg a nélkül, hogy osztályát elha-
nyagolta volna

Bokros elfoglaltsága mellett még arra is ráé rt, hogy szülővá- "
rosának k ö z ü g y e iv e l törődjék. Éveken át, mint a városi képviselő
testület tagja tevékeny részt vett a közügyck vezetésében is.

1888. tavaszán Tr efo r i miniszter K olozsvárra rendelte, hogy
az ott keletkezőben levő intézetet szervezni segitse s megnyiltával
növendékeit oktassa. O lg y a i a reábizott eladatot fényesen oldotta
meg. Lelkesedéssel s azzal a szándékkal indult Kolozsvárra, hogy
minden tehetségét és erejét most már ezen uj intézetnek érdekében
áldozza fel.
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AmintonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolozsr á r r a érkezett, egy kitűnő ernberbarátot talált
olt, lélekben, szivjóságban hasonlót a francia de l'Epée hez, ki, bár
nem arra készűlt, hogy, siketnémákat tanítson, de érezte, tudta,
éppen úgv, rnint de l 'E pée , hogy a szenvedő emberiség sorsán
könnyiteni a legnemesebb tett, melyhez foghatót ember csak elkép-
zelhet. E nemesszívű emberbarát Seoa csiua G éza , Ko lozsvá nza k

akkori első tanácsosa s jelenlegi polgármcstere volt.. Hiszen, ha
O (!{ya i J á nosba n nem lett volna is elég lelkesedés és pályaszeretet,
.tapasztalván Szua csina G e: a ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ú z g a lm á t . látván az ő Is tenbe vetett
erős bizodalmát és kitartó akaraterejét. feltétlenűl lángragyúlt lé-
lekkel kellett volna munkához fognia.

Szoa csina egy rövid esztendő alat t az egész erdélyi társadal-
mat meghódította, megnyerte annak az eszmének, hogy a siketné-
mákat szükséges tanítani; O lgya i öt és fél hónap alatt bebizonyí-
totta, hogv lehet őket tanítani.

Xlindkettőre egyformán szükség volt.
Kolozsvárnak közönsége amily szíves készséggel adta fillércit

az iskola javára, éppen olyan érdeklődésset viseltetett annak műkö-
dése iránt is. Az intéző körök ennélfogva nem ís várták be az ís-
kolai év véget, hanem már 1889 febr. 16.·án megtartották az első
nyilvános vizsgálatot. Talán sehol a világon nem hallgatták na-
gyobb áhitattal a beszélő siketnémák ajkáról a szót, mint ekkor ab-
ball az egyszerű kolozsvári bérházban, melynek még az udvara is
megtelt hallgatósággal. ,,:\Iindcnki akarta látni és hallani, tniként
szólalnak meg a szerencsetlen siketnémák ajkai és hogy miként
nyilatkozik meg értelmi képességük az Ur akaratából, az emberek
szivjósága és az emberi tudomany útján." A kevesek, akik eddig
kételkedtek a siketnémák oktathatóságában, eloszolván kételveik, most
(jn kényteleuűl megnyirottálc erszényeiket, hogy meghozzák áldozatukat.
Többen a vizsgálat hatása alatt az iskola alapitó tagjainak sorába
léptek. Valóságos e s e rn é n v számba ment Kolozsvárt i l siketnémák-
nak ezen első nyilvános fellépése, úgv hogy még a legelőkelőbb
körökben is napokig ők voltak a beszéd tárgyai. Nem csoda tehát,
hogy ezután oly rohamos fejlődésnek indúlt az iskola. Olgvai a
tőle kitelhető legnagyobb buzgalommal igyekezett kielégíteni minden
várakozást. Az első szép sikerrel nemcsak bámulatba ejtette hall-
gatóságát, h a n e n : magasfokú igényeket is támasztott b e n n ü k , me-
.lycket idők Iolvtán ki kellett elégítenie. Naponkint voltak látogatói,
akik tanítását órákhosszat hallgatták s a helvett,' hogy őt zavarták"
volna, O1Ta ösztönözték. hogy gondosan vezetett tanítás által nekik
minél nagyobb élvezetet nyújtson. Az ilyen látogatások azután a
mellett, hogy az iskola életrevalóságát mindig szélesebb és széle-
sebb körökben terjesztettek, még alapvagyonának gyarapításához is
jelentékeny mértékben hozzájárultak, a mennviben alig távozott
látogató a nélkül, hogy a nemes cél elérésére kisebbnagyobb ösz-
szeget ne adományozott volna.

" Szv.icsina Géza. "A s ik e tn é m t ik kolozsvári o rs z intézetének története." 21. 1.
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Amint fejlődött az iskola,MLKJIHGFEDCBAO lg y a i elfoglaltsága is mindig gya-
rapodott. A második évben már két osztályt kellett tanítania majd-
nem az egész iskolai éven keresztűl, mert az akkori tanerőhiányZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m ia t t segitőtársat csak később kaphatott. Zúgolódás nélkül végezte
dolgát, nem számítván semmi anyagi jutalomra, megelégedett az
erkölcsi elismeréssel is, melyből bőven ki is jutott része,

1\1ikor pedig bennlakásos int ézetté fejlődött I I kezdetben nyolc
növendékű iskola, 0 1 . :O : :J 'a l gverrnekeivé fogadta növendékeit s úgy
is bánt velük. Csak a legszükségesebb hivatalos dolgok elintézese
végett távozott hazulról Örökké tanítványainak körében időzött,
v e lü k játszott, velük dolgozott, folyton tanítván, nevelvén őket.
Lcfckvésüknél, felkelésuknél ügyelt rájuk s mint i l jó apa gyerme-
keiért, ö tanitványniért élt. Egyszer éppen fürdetésükkel volt elfog-
lalva, midőn egészen váratlanul néhány érdeklődő vendég lepte
meg. Sietett felöltöztetni növendékeit, de még sem t i tk o ih a t ta el
egészen vendégei előtt a megelőző jelenetet. SI.ÓVÚ is tették azon-
nal a p a e d a g o g u s n á l s z o k a t la n fo g ln la to s s á g o t , m ire ( í m o s o ly o g v a

jegyezte meg: "HaonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP esla to ze i nem átallotta m e g fe s ü ln i ta n í tv á n y a it ,

miért á ta l la n á ru én megfüröszteni őket"?
1882 szept em ber havában magam is a kolozsvári intézethez

kerültern és ettől kez.íve 8 éven át tanúja voltam Olgyui működé-
sénele Bámultarn szorgal mát és munkaerejér. Akkor még sehogy
sem tudtam 'megérteni, hogy egy egészséges férfi hog)' zárkózhatik
el annyira a világtól, csak azért, hogv egészen siketnémáinak éljen,
Nekem is r e n d k iv ü l sok dolgot adott. 48 órát osztott be hetenkint.
Szórakozásra alig volt néhány percnyi szabad időm, pedig tele vol-
tam é le tk e d v v e l. Egyszer-egyszer meg is próbáltam panaszkodni a
túlságos elfoglaltság miatt, de O ( í fY "1 mindannyiszor magára hivat-
kozott és így lassankint beletörödtern hclvzetcmbe.

Kolozsr á r i szcreplésének legszebb örömnapja volt az új inté-
zeti épület Ielavatásának ünnepe Büszke volt reá és méltán. H o g y

az intézet oly páratlanúl rövid idő alatt saját hajlékába kölrözköd-
hetett, abban neki is része volt. Ha más fillérei nek árán, ö öntel-
áldozó munkálkodásával hordta a k ö v e k e t annak falaihoz. .-\ fel-
avatásnak ünnepén valóságos gyermeki örömmel mutogatta IL nagy
számú és előkelő vendégseregnek az intézet el- és berendezését.
Pedig csak cgv évig örülhetett annak, amiért öt évig szakadatlanúl
fáradott. Nejének - hi iránt a leggyengédebb szerétettel viselte-
tett - állandó betegeskedése arra kényszerítették, hogy megváljék
Kolozsvártól, dicsöségének hat évi szinterétől, hol :3 évig rnint tanár,
három hig pedig mint igazgató-tanár híven szolgálta asiketnémák
o k ta tá s ü g y e t . Bizonvára nehéz szivvel vett búcsut. Hiszen hat év
még akkor is jelentékeny idő az ember életében, ha sablonos egy-
hangúsághan telnek napjai, hát még mikor ezen hat évhez egy
életnek legkedvesebb emlékei csatolják az embert! 1894. évi szept.
19.' én utazott er Kolozsvárról. Seixtcs in a G éza az intézerről írt tör-
ténetében a következő szavakkai emlékezik meg távozásáról : "Hat
és fél évig volt intézetünknél és ez idő alatt sokat dolgozott az in-
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tézet fejlesztése érdekében. Ő kezdte meg a tanítást Kolozsvárt,
mint kiküldött tanár 8 siketnéma gyermekkel 1888. évi szeprember
3.-án és ettől az időtől kezdve előbb -mint tanár, késöbb az iskola
fejlődésével, 1891. évi szeptember havától kezdve, mint igazgató,
a kezdet nehézségeivelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü z d v e , teljes buzgósággal szolgálta ennek
a humánus intézetnek az ügyét a felügyelő bizottság megelége-
désére.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuMLKJIHGFEDCBA

O lg y a i irodalmilag is működött, Egyik, másik tanügyi lap-
ban, s különösen a kolozsvári intézet évi jelentéseiben megjelent
értekezesei ha nem is keltettek nagyobb feltűnést, 32t a célt ruin-
dig elértek, melyekért őket írta. A gyakorlati rnűködés annyira
lefoglalta minden idejét, hogy nagyobbszabású irodalmi tevékenység
kifejtésére nem ért rá.

Kolozsuá r r o l Vá cr a - hová áthelyezését kerte - jött, de
akkor, midőn nejének az egészséges klimát kereste ő maga lett
halálosan beteg. Alig töltött egy évet Vácon, nagyfokú ideg-
betegségbe esett. Áz életerős férfiun gyorsan erőt vett a betegség.
Egy évi betegeskedés után már nem volt remény többé felgyógyu-
lásához. Gyakran napokig feküdt csendes öntudatlanságban. Em-
lékezőtehetsége, beszédképessége nap-nap után gyengült. Világos
perceiben biztatta környezetét felgyógyulásáról, mert hiszen ö reá
még munka vár, melyet el kell végeznie, de rnindenki tudta, hogy
az már csak a halálravált léleknek reménye, attól a kíntól, melyet
ő szenvedett, nincs más megváltás, csak a h a lá l, Pedig, hogy ra-
gaszkodott ehez az élethez! Midőn mindent és mindenkit elfelej-
tett, ott az élő halottak s z o m o rú társaságában, zavart elmével,
érthetetlen beszéddel még mindig a siketnémákat tanította. Őket
még az őrület sem törülhette ki lelkéből.

Kifürkészhetetlen isteni végzés! hogy annak, ki egy életen
keresztűl emberi művészettel a természet által lepecsételt és örök
némaságra kárhoztatott ajkakat szólásra nyitja, ki a sötét értelem-
ben világot gyújt: ily sors legyen osztályos része!

Bizony úgy jártál szegény elköltözött pályatársunk, mint
ama dúsgazdag, ki kincseit szetosztja a szükölkődő szegények kö-
zött, mig végre maga is koldusbotra jut. Ma egy hónapja, meg-
döbbenve hallottuk halálod hirét s midőn eltemettünk, könnyezve
álltuk körűl koporsódat, mert fájt a veszteség, melyet haláloddal
okoz tál nekünk. Férfikorod delén azt hittük nem oly sietős az útad.
De te sokat szenvedtél; kimerültél ; elfáradtá ;' pihenni vágy tál ;
nem volt többé maradásod ezen ~ világon.

Azóta megnyugodtunk az Ur akaratában, mert hiszen nem
tudjuk, hogy életed nem meghalás volt-e s halálod nem élet-e?

Pihenj tehát sirod mély ölében csendes álommal s a békes-
ségnek édes angyala őrizze porod!

"
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A k ie jté sr e v a ló ta n ítá s .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ker nerMLKJIHGFEDCBAJ . "Die Artikulationsstufe" cimű cikksorozatának szabad fordítása, mely
a "Bliitter furTaubstumrnenbildung" 1899. évi 14, 15, 16,17, 18, 19,22,23, szá-

mában jelent meg.)

(Folytatás.)

A r á h a tá s e szk ö z e i

Alapelvként tartandó szem előtt, hogy kezdetben csupán az előrnon-
dásra kell szorítkozni. Kétszer, háromszor előmoridja a tanár, mit kellő kép
megfigyeltet növendékeivel, ezek pedig megkisérlik azt utána mondani. A
kik rosszul, vagy épen nem mondták ki, azokat egyenkint kell elővenni s
ezt az eljárást velök szerntől szembe ismételni. De ne foglalkozzék egy-egy
növendékkel sokáig. Ha többszöri próbalgatás is sikertelen marad, akkor
foglalkozzék a tanár a következő gyermekkel, figyeltesse meg az ezzel való
foglalatosságát is a sikertelenül kisérletezővel s aztán újra térjen hozzá
vissza.

A segédeszközökre nézve főelv legyen ez: men tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü 1 ke ves ebb
s e g éde szk ö z t kell az a 1 a p ve t ő p hon. okt a tás n á 1 igé n y b e
ven n i, sem a t ü kör, sem a h a I I ó cső, sem p edi gaz egyes
han g z ó kat jell e m z ő jel e kal ka 1m a z ása ne sze r epe 1jen.
Ezeknek a sürű használata azt eredményezi, hogy társulnak a hangzók
képzetévei és ha ezeknek a felfogásáról vagy reprodukciójáról van szó,
megakadályozzak a hangzók képzetének a tudatba va ló közvetetlen beéke-
lődését úgyannyira, hogyasiketnéma a már begyakorolt szóhangokat is
alig képes kimondani va gy leolvasni, ha ezek a jelek s emlékeztető segéd-
eszközök nem alkalmaztatnak.

Kerner szerint csak az engedhető meg, hogya gyermek kezével ér-
zékeltessünk. De még ennek az eszköznek a használatát is korlátozni kell,
mert erre is ráillenek az imént mondottak. Ha a gyermek ugyanis az n

szóhang kimondását csakis úgy tanulta meg, hogy az ujjahegyét az orr-
cimpákra tette, akkor, midőri már rég ismeretes lesz neki az, szintúgy alig
fogja másképen képezni tudni, mint hogyha az újját egyidejüleg az orrára
helyezi; valamint hogy leolvasni is csak úgy fogja a beszélő szájáról, ha
ez újjával orrcimpáját megérinti. Legcélravezetőbb azért, hogyasiketnéma
a hangképzetet közvetlenűl, benső megfigyelés és érzés útján szerzi meg,
visszaidézi s leolvassa. Az így megszerzett hang képzet úgy a beszéd tisz-
tasága, mint az össztanítás célja, de főkép a leolvasás szempontjaból meg-
becsülhetetlen értékű, Hogy több időt vesz igénybe, bizonyos. Vajjon azon-
ban mindenütt elismerik s méltányolják-e ezt? Sajnos - úgy mond Ker-
ner - ezt nem állíthatja.

Egyéb, szerinte megengedett eszközök falapátocskák, melyekkel a
tanár a gyermek nyelvét szükség szerint lenyomja, vagy hátratolja a kép-
zés helyét megérinti stb. Ilyen facskákat vághat magának a tanár.és pedig
mindenik gyermeknek egyet. Ne legyenek azonban rövidek, mert haszná-
latuk közben elfárad a gyermek karja s a kéz, amelyik tartja, akadályozza
a szájnyílás megfigyelését, mert ezt eltakarja. Leghasználhatóbb ez a pál-
cika, ha 20- 25 cm. hosszú. Szélessége többé-kevésbbé különböző lehet.
Csontlapátocskákat egészségi szempontból alig ajánlatos használni; vala-
mennyi gyermeknek pedig ugyanegy lapátocskát használni szintén ebből az
okból tartja helytelennek. Legalább is minden'" egyes gyermeknél történő
használat után nedves szivacshoz kell a közös lapátocskát törülni. Külön-
ben is a lapátocskákat mind le kell mosni tanítás előtt, valamint érdes
részeit egy darabka üveggel megsímitani.
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A segédeszközökkel való behatásra nézve mindenekMLKJIHGFEDCBAfe le t t gondos-
ságra van szükség. Ha a gyermek nyelve fékezhetetlennek mutatkozik, a
mennyiben állandóan s erősen féltelé emelkedik, vagy összezsugorodik, az
nem jó jel. Vagy ideges az illető gyermek, vagy ideggyöngeségből eredő
beszédhibákra bír hajlamrnal, ami t erős és egészséges gyermekeknél is le-
het tapasztalni, vagy amely eset gyakoribb, a légútak nincsenek rendben.
Nevezetesen adenoidikus vegetaciója lehet a c h o a n o k mögött, vagy az
orrcsatorna elégtelen tisztántartása következtében előáll a nyalhártyanak
megsürűsödése stb. Ennek következménye a rekedt, fátyolozott s erőtlen
hang. Ennek tehát nem lehet oka a halláshiány, vagy a beszédszervezetnek
eredettől fogva létező hibás képződése, mint He id sie k állítja. Egyébb
következményei ennek az állapotnak: az orrbeszéd, a beszélés iránti ked-
vetlenség, egyes szóhangok hibás képzése, nevezetesen az inyzárlatiaké,
a szájür hátsó részeinek érzékenysége, a rosszullétre szolgáló hajlam, ná-
thás állapot, sápadt arcszín s a száj kellemetlen szaga.

Ezek ellenében a következő eszközök alkalmazhatók; a zsebkendő
gyakori használata, konyhasóoldattal való öblítés és egy specialista orvos
tanácsának kikérése. Ilyen gyermekekkel szemben könnyen eshetünk az
igazságtalanság hibájába, ha pl. az orrbeszélést, mely legtöbb esetben orga-
nikus hibán alapszik, restségnek tulajdonít juk. Más felől azonban a tanár-
nak is szükségkép kemény próbára kell tennie türelmet, nyugodságát és
meggondoltságát. Némely gyermek, nevezetesen olyan, ki orvosi műtétet
állott ki, egyáltalán nem akarja engedni a tanárnak, hogy szájához fér-
hessen. Ne tartsa a tanár ezt az ellenkezést makacsságnak és ne is kisé-
relje meg azt erőszakkal megtörni. Leggyorsabban leszoktatható a gyermek
erről a többi gyermeknél alkalmazott szelid bánásmóddal.

Az orrbeszélésről való leszoktatásra és erőteljes hang létrehozására,
a követkczőket alkalmazza Ker ner. Egy négyoldalú p apirból készült
hasábot használ, mi tehát nem egyéb, mint egy négyszegletű papírcső.
melynek használata mellett mindenkor sikerült neki tiszta hangot excitálni-
Evégből félkemény rajzpapirosból vágjunk 20-30 cm. hosszú és 20 cm.
széles darabokat; mindenik darabot göngyölitsük s ragaszszuk a szélesse-
gében egy-egy esővé össze.

Ez után nyomjuk azt a csövet, melynek most hengeralakja van,
laposra össze és hajtsuk még egyszer össze a hosszában; ha már most
kiegyenesítjük, előáll a négyoldalú hasáb. Ha eZI szorosan szájunkhcz
illesztjük s hangot intcnálunk, érezhető (kezünkkel) a papircső rezg ése.
Ha a felső lapjára daraszemeket szórunk, azonnal mozognak ezek, mihelyt
hangunkkal a papiresövet rezgésbe hozzuk; ellenben az orrhangnál telje-
sen mozdulatlanok maradnak a daraszemek. Ennek az eszköznek a hasz-
nálatát - bár hosszasan is - a tanár belátására bízza.

Ezen kívül az a elváltozása 1 vagy o felé szokott előfordulni. Ennek
elhárítására a falapáto eskával gyakorolt gyöngéd nyomással kell a szájat,
illetve nyelvet helyreigazítani. De nem szabad a tanárnak ezt a nyomást
az erőszakig fokozni, sem izgatottságot észrevétetnie a gyermekkel, mertBAa ·

túlerős nyomás ellen nyomást eredményez; miért is jobb ezt a be hatást
többször is félbeszakítani s rövid szünet után ismételni, a mennyiben egy
másik gyermekhez megy s azután tér az előbbihez vissza.

Ha a gyermek izomtónusa gyönge, úgy, hogy szája önkéntelenül
is megnyílik, vagy becsukódik, fly esetben K ern e r egy 3 cm. magas
fadarabkát helyez az elűlső fogak kőzé. A növendék megszorítja azt fo-
gaival, illetve fogai között tartja és megszakítás nélkül mondja ki tovább
az a-t. A mechanikai segédeszközök mindaddig alkalmazandók, a mig a
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képzési helyeket, vagy altalanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l beszédszervek helyes állását lokalizálni
nem tudja, vagyis a míg ezeknek biztos tudatával nem bir. Ez akkor áll

- elő, ha a növendék a képzés kellő helyének megérintését vagy megnyo-
mását önmagán képes eszközlni, mivégre magától értetődőleg több kisér-
letre lesz szükség. A lokalizálás, a képzés helyének biztos tudása meg-
előzi a beszélni tudást, de mindazonáltal a képzés befejezéseig gyakorlás
tárgyát képezi.

Az erős önhangzó-kapcsot, vagyis a hangrés zárását, az ú g y n e v e -

- z.ctt "Strepitus repentinus explosivus"-t feltétlenül be kelJ gyakorolni; csak-
hogyenélkü' is kell tudni képezni a vokálisokat. Sót nagy hiba Ker ner
szerint, ha a vokálisokat csak ezzel a kapocscsal (kezdettel) gyakoroltat juk,
mert mint közbülső, vagy mint végső hangzót úgyis lágy vokalis-kapocs-
csal kell azokat képezni, pl. mama, papa. Ha kizárólag amarra szoktat juk
a gyermeket, könnyen dadogássz.erű beszélést érünk el. Ezt Ker ner
saját praxisában tapasztalta.

Ami végül a hosszú s rövid vokálisok közötti külőrnbséget illeti,
megjegyzendő, hogy nemcsak időmérték, de physiologiai és akusztikai
szempontból is meg van közöttük az eltérés, és mint ilyent, megis kell
azt a siketnémának tanulnia. Ez a különbség a.nál a legcsekélyebb. A
rövid önhangzóknak a hosszúaktél való megkülőnbőzteu se alig okoz ne-
hézséget, amennyiben ez abban áll, hogy a hosszúaknál szükséges erélye-
sebb izomösszehúzódás a rövideknél rögtön megszűnik, a szájnyílás pedig
kissé bővül.

(Lásd az Organ 1887. ll. s 12. számait.)
Okvetlenül kell, hogya tanár a vokálísok lényege felől jól legyen

tájékozva, hogy azokat helyesen fejleszteni selváltozásaikat kikorrigálni
tudhassa.

A hosszúak s rövidek csakhamar egymás mellett gyakorolandók;
hanem azért még az ősszckőtéseknél s a mássalhangzó torlódásoknál is,
tehát még a II. kurzusban sem kell azokat összekapcsolni.

A rhythrnikai s dynamikai elemnek csak a kapcsolatoknál szabad
érvényesülnie. Tehát nem ezt gyakoroljuk evégből: a,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , vagy a a a, a a a,
hanem ezt:
ma ma , pa Fa, vagy la la stb. A magyarban vajmi természetes, hogy
ezekre a jelekre nincs szükségünk, mert egyszerűen a magyar ékezetet (á)
használjuk, a rövid önhangzónál pedig semmit.

A betük írása.

Kerner szerint a nagybetűket a kisbetűk mellett azonnal fel kell
léptetni s íratni. Felírjuk az iskolatáblára a betűt, melyet egyes növeridekek
által kretaval a mi betűalakunk vonásain utánoztatunk, a nélkül, hogya
gyermek ú j betlit hozna létre, majd meg nedves ujjolekal végeztetjük
ugyanezt, úgy, hogy a betűt utánmázolva egyszersmind letörülik sannak
csak nedves nyomai maradnak a táblán. Ezután előírásunk szerint az
iskola táblára írják, végül pedig a tömeges foglalkoztatás céljából mind-
nyájan a palatáblaikra.

A tanár beírja a megtanúlt b e tű t a.•.schérnába, sót a vokálisok alá
a szájnyílás alakját is felrajzolja. '

Ha az a-t mondat juk sannak állásából folytatott hangadás mellett
a szájat összecsukatjuk, előáll azMLKJIHGFEDCBA

m ,M .
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Ez azMLKJIHGFEDCBAIn kifejtésének legegyszerűbb módja. (Lásd a 4. irányelvet!)
Ezen kivül az m az, melynél a beszédszervek alakulása physiologiai te-
kintetben legegyszerűbb, amennyiben azok csaknem teljes indifferens állást .-
vesznek fel; csakis a hangot kell ehhez minden erőlködés nélkül intonálni.
Ily egyszerű kő rnyüiállásck mellett az zn-hez erős tudatosság járúl, mert
élénk resonantiája, vagyis a száj- s orrüreg együttrezgésénél fogva leg-
gyorsabban róla nyel' a siketnéma világos érzetet s így határozott szem-
léletet, mely egyszersmind a legmaradandóbb is. (Lásd a 2. irányelvet!)

Akusztikai tekintetben pedig az m az a hangzó, melyet a siketnéma
mindenkor biztosan s tisztán eltalál, sőt szükségkép kell eltalálnia. Ugyanis:
a gégefőben keletkező hangnak ez a legegyszerűbb módosulása, mely úgy
jön létre, hogy az egész toldalékcső közörnbös állásba helyezkedik, a száj
csukva marad s a lágy légáram az orrüregen át sikamlik ki. Az utóbbi
azonban merev s szilárd falazatánál fogva változatlan marad. Azért kell a
resonáló elemeknek, melyek az 111 jellemző jegyeit képezik s melyek az
orrüregben keletkeznek rnindenkor ugyanazoknak maradniok. Az m tehát
elvltázhatatlanul úgy physiologiai mint akusztikai szempontból a legegy-
szerűbb s legkönnyebb hangzó, melyet a siketnéma biztosan eltalál s így
nem okoz a kifejtése nehézséget. (Lásd a 2. irányelvet!)

Az az aggodalom, hogy az m korai fellépte a vokálisole riazális ej-
tését okozza, alaptalan, mert az orrbeszélést, mint fennebb ki van mutatva,
organikus hiányosság vagy beteges állapot okozza. Oe ha az In begyakor-
lása után mutatkozik, ez arinak a jele, hogya vokálisok s azonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm alkotó
elemeinek képzete még homályos az illető gyermek lelkében, _miből az a
szükségesség következik, hogy az a-t s m-et, mint ellentéteket, egymással
váltogatva kell gyakorolni, egymástól jól megkülönböztetni és jól elhatá-
rolni. Meritül előbb történik ez, annál johb.

A tanítási eszközök itt a legegyszerűbbek, mert az orr resonantiáját,
vagyis rezgését újjának az orrcimpákra való helyezésévei ér~i a gyermek;
de nem szabad az orrnyilást benyomni, sőt szűkiteni sem. Erezhető a rez-
gés még a fejtetőn, valamint a gégén is.

Azok a növendékek, kik részleges hallással bírnak, fogják be tenye-
rükkel füleiket.

Az m kifejtése s begyakorlásánál ne kerülje ki a tanár figyelmét az
a körülrnény, hogy az egész toldalékcső nyugalmi helyzetben maradjon az
rn képzése közben es sem az ajkakat, sem egyéb részeket erősen zárni,
vagy összehúzni nemZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z a b a d ,

Csak akkor okoz az m nehézségeket, ha az orr be van dugulva. Ezt
a hibát mentül előbb kell elhárítani, mire épen az zn-rnel való kezdet kény-
szerít bennünket. Már ez a kérül-nény is indokolja az znmel való meg-
kezdést.

Egyéb előnye az m-nek az, hogy könnyebben lehet vokalizálni, mint
bármelyik konzonanst, azaz: legszebben símul a vokalishoz, legyen az
akár kezdő, vagy végső hangzó, mi a többi mássalhangzó-csoportokról nem
mondható. A b - , d - , g -t mint végsőhangzókat tudvalevőleg nem lehet vo-
kalizálni, mig a p , t, 8, le , mint szókezdő hangzók, több mint egy szem-
pontból nehezen vokalizálhatók. Végül e két első szó hang összekötéséből
a gyermek szájában legédesebb "mama" szót nyerjük.

Az m, M betűk irására úgy tanitandók a növendékek, mint az a-éra.
Miután a vokálisok, valamint a konzon~nsok helyes kiindulási módját meg-
találtuk, további fokozatos egymásutánjuk alig lehet kétség tárgya. A vokális-
nál a tanár felfogására bizható, hogy az a, 0, u vagy az a, e, i irányban
akar-e előbb tovahaladni. Csakhogy természetesen az a, 0, u sora könnyebb.
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A második vokális-soronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAesi betüje physiologiai tekintetben oly közel állanak
egymáshoz, hogy rend kivűl nehéz azok szervállását a siketnémának eltalálnia
s azokat megkülönböztetni.

A zárt e, melyet a magyarball itt ponttal ékezet! é-vel jelzünk, két-
ségtelenül a legnehezebb ejtésű vokális. Esetleg kérdés tárgyát képezheti,
hogy vajjon nem volna-e tanácsos az 1. irányelvnek megfelelően mindkét
sorból váltakozva gyakoroltatni az egyes vokálisokat. tehát az o után e-t
az u után pedig i-t elővenni.

Ez a sorrend azonban ellenkezik a 4. irányelvvel. Mindenik vokális-
sor egymagában álló egészet jelent physiologiai szempontból s így egymás-
sal szemben ellentétet képeznek. Ha mindkét csoportot egyidejüleg s egy-
mással felváltva gyakorolnók, akkor az innervációt miriduntalan a másik
irányban terel nők, mielőtt az egyikben valamelyes biztos eredményre jut-
nánk, minek következtében zavar és bizonytalanság állana elő. Tehát az
a s m után az o, O következik.

Az eljárás úgy alakul itt, mint az a-nal. Természetes, hogya tanár-
nak jól kell ismernie a szervállást s az o-t akusztikai szempontból is helye-
sen kell megitélni tudnia. Az erre való képességet legbiztosabban megszerzi,
ha maga is artikulálja s annak képzését tűzetesen megfigyeli. Hogy ezt
magányban kell eszközölnie, a hol s a mikor misem zavarja, magától érte-
tődik. Ilyenkor utánozza a tanár egyes növendékeinek hibás ejtését s kutassa,
min alapszik a hiba s mikép lehet ezt megszüntetni. Es pedig szükséges e
végből, hogy az o-nak az a felé való elhajlását, majd meg az u , e-nek ö-féle
elváltozásait félbeszakitatlan szervváltozás és hangadás mellett önmagán
tanulmányozza; hasonlókép a nyilt s zárt o akusztikai s physiologiai különb-

ségeit. A ki ilyen studiumtól tartozkodik s nem artikulál e célból, abból
sohasem lesz jcí phonetika-tanár. A vokalizálásról összeállítandó utasitás jó
szolgálatot tenne a tanárnak és sok felől könnyen merithetne abból fel-
világositást, a melyekhez addig csak hosszas kutatás és időrabló kisérlete-
zés folytán juthatott.

A siketnémáknal gyakran előforduló hiba az o képzésenél az alsó
állkapocs messze való távolodása a felsőtőr. A két fogsor közötti ürnek
az ajkak mozgásával kell megegyeznie.

Az ajkakat lehet kissé előretolni, de nem túlságosan kicsúcsitani,
mint ezt sok siketnérnánál tapasztalhatjuk. A másik hiba abban áll, hogya
nyelv nem húzódik eléggé hátra s lefelé. A ráhatás ez esetben ugyanaz,
mint az a-nál, tudniillik a nyelv megfelelő mérvű hátra nyomása. Ha a
kellő állkapocs-állásban nem aL<ar megmaradni a gyermek, akkor elülső
fogsorai közé egy fácskát kell dugni, a melyet fogai közé szerit s hossza-
san nyujtva mondja az o-to

Az o, O betü iratása úgy történik, mint a hogy az a-riál láttuk.
V égez etül az o az a- s zn-rnet váltakozva gyakorlando a schémába

irt betükön ilyen formán:
a-m, o-rn, m-a, m-o, a-o, o-a.

Ta r ilzky F er enc .
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H a z a i h ír e k .onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lnp uukMLKJIHGFEDCBAje le n szá má t [ é liuoc! m e g lo ld o t t l l l i .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyógypaedagog ia iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n in té z e te k orsz . szak tanácsa újabban
rövid időközökben 3 rendbeli gyűlést tartott es pedig: folyó évi
február ~8.-án, március 14.-én és 2 1 ,-én. Mint értesülünk, a szak-
tanács elnöke dr. Ná r a i Sza bo Sa ndo r miniszteri titkár a jövő
hóban h o s s z a b b le ü lfö ld i ta n u lm á n y ú t ra megv s azért v a lta k s z ü k -

s é g e s c k k é a jelzett s z a k ta n á c s i Ki ülések, hogy a z id ő s z e rű és fo n -

tosabb gyógypacdagogiaí ügyekben még az ő itthon léte alatt tör-
ténhessék intézkedés.

A szokott helyen és időben lefolyt eme gyűlésekről a követ-
kezőket hozhat juk olvasó közönségünk tudomására:

F eb r uá r 2ö .-á n .

.-\Z előadónak a m a bejelentése után, h o g v a szaktanács hasz'
n á la tá ra a jelesebb le ü lfö ld i gyógyp<1edagogiai szaklapok megrendel-
tettek, sorban tárgyalás alá vétettek i l ua leok buda pesti in lcze le tan-
testületének 1R 9 \) . évi dec. 2l. és ~ 2 .-é n , a s lkc lnéu iá k ko lozsuá r i

in téze tc tantestületének f. é v i jan, í),-i'tn és febr. W.·én, a s ike inc -

u iá l: lc tu csuá r i in téze te tantestületének folyó évi jan. 3.-án és febr.
7.-én, a s ike tnén r a k a r a d i isko lá ja tantestületének f. évi jan. 4,-én,
jan. 3l. -én és febr. 4-én, a s ike tnémá k uá c i in léze ie tantestületének
f. évi jan. 2(j, 27, és febr, :3,-án, a liiilyék buda pcsii in téze tc tan-
testületének f . évi jan. 31.-én tartott gyűléseiról felvett jegyző-
könyvei a ko lozsuá r ia k u jo n n a n k id o lg o z o t t órarendje é s az a r a d i

felügy.ibizottság f . évi 107 sz. felterjesztésc, melyekct U Exce llen -

iiá ja vélernényezés végett adott ki a s z a k ta n á c s n a k .

Szükségesnek jeleztetvén [ IZ , hogy az egyöntetű eljárás foga-
natosithatása végett a gyógypae.Iagogiai tanintézetek tanerőit illető
s z o lg á la t í - és fegyelmi-szabályzat állittassek egybe; megbizatott az
előadó, miszeriut egy ily szabályzat részleteirc és kidolgozásának
közelebbi módozatai ra vonatkozólag a jövő gyülések egyikén tegyen
konkrét javaslatot.

Határozati javaslat hozatott a párisi nemzetközi kiállítás gyógy-
paedagogiai csoportjainak, rt Párisban tartandó gyógypaedagogiai
kongresszusok, valamint a le ü lfö ld i jelesebb intézetek ta n ú lm á n y o z -

tatása tárgyában.
Fclolvastatván ama válaszok és hivatalos átiratok, melyek a

szaktanács mult évi rnűködéséről szóló beszámoló' jelentés kapcsán
• az előadónak újabb gyógjT'aedagógiai intézmények létesítése cél-

jából szétküldöu tájékoztató felhivására és leülőn levélbeli meg-
keresései re ez ideig beérkeztek ; nyilván való lett, húgy az ügy
iránt érdekkidő városok és törvényhatóságok a gyógypaedagogiai
intézmények .Iétesíthetésének k ö z e le b b i módozatait és k ö lts é g e it

óhajtják megismerni, miért is hafározati javaslatba mcnt, hogya
gyógyraedagogiai oktatás valamennyi ágára nézve különkülön
részletes és a szervezést minden olclalról kellően megvilágító ter-
vezet dolgoztassék ki, melyből 1--1 nyomtatott példány küldendő
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a hazai megyéknek, városoknak, tanfelügyelőségeknek, pénzinté-
zeteknek s nevesebb magánosoknak ; az előadó pedig felhatalma-
zandó, hogyahelyszinén közvetlenűl tárgyalhasson ama hatósá-
g o k k a l, mclyek legnagyobb é rd e k lő d e s t és legtöbb biztosítékot nyúj-
tanak valamely gvógypaedagogiai intézmény létesítése iránt.

E gvűlésnck huszonkét pont alatt tárgyalt ügyei között sze-
repeltMLKJIHGFEDCBAS tn il th é tyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa jo s , a képezi/e lő h iilyék buda pesti in léee tc taná-
rának mult évi szcpt. l ő-től f. évi február 21.-éig dadogók es he-
begők számára rendezett tanfolyamáról vezetett anyakönyvi kivo-
nata is.

Má r c iu s 14 .·éu .

Eloadónak ama jelentései után, hogy 6 Exce llen tiá ja a szak-
tanács mult évi dec. 2.-án, 30 Am tartott gyűléseiról felvett jegyző-
könyveinek tartalmát jóváhagyólag tudornásúl venni s az azokban
foglalt javaslatokhoz képest a megfelelő intézkedéseket foganatosí-
tani méltóztatott, hogy ugyancsak () E r ce llcu tiá ja a dadogók és
hebegők gyakorlati és képesite tanfolyamaira vonatkozó szabály-
zatokat a szaktanács ja v a s la ta h o z képest újra á td o lg o z ra tv á n , azokat
az eszközölt változtatásokkal jövőre irányadó hatálylyal jóváhagvni
méltóztatott ; hosszantartó körűlmcnyes tárgyalás alá vétetett a sill'-
ketnémák tanárai egv részének a gvógypacdngogiai tanerőképesités

egyesitése tárgyában O Excc ilen ti á já hoc terjesztett felirata, mely
véleménvezes végett kiadatott a szaktanácsnak

Előadónak i l múlt K\űlésCll nyert megbízatása alapján kidol-
gozott részletes javaslatára támaszkodva kirnondatott, hogya gyógy-
paedagogiai tanintézetekben működők részére kidolgozandó szolgá-
lati es fegyelmi szabályzat leülönösen a következőkre terjeszked-
[ék ki:

1. A szakképesítés rnegszerzésének módozatai.

2. Az alkalmazás feltételei és módozatai (kinevezés, mcgbi-
zás, kirendelés).

3 . Az e s k ű rn in ta , az eskütétel ideje és hatálya.
4 . A szolgálati időrartam (nyugdíj).
5. A jogok, kedvezrnénvck é s k ö te le s s é g e k részletes sorozata

(cím, rang, jelleg, fizetés, lakbér, elöl eg, elöléptetés, jutalom, segély,
úti-átalány, szabadságolás, lemondás, kötelező óraszám, óratöbb-
let, stb.)

6. Fegyelmi intézkedések stb. stb.
Ezeknek egvbcállitásánál szolgáljon zsinórmértéktil a törvé-

nyek jelenlegi rendelkezése és a múltban követett gyakorlat; amely
pontra nézve pedig nem volna intézkedés, vagy a mely rendelkezes
többféleképen értelmezhető, az világos és határozott szövegben
szabályoztassék.

E szelgálatot készítő bizottság tagjait a gyógypeadagogiai inté-o
zetek igazgatói képezik, a kik tantestületeikkel egyetértőleg f. évi
clec. l.-éig kötelcsek munkálataikat egybeállitani s a végleges szö-

végezés megejthetesc céljából a tanács rendelkezésére bocsátani.
Előadó i l m ú lt gy ülésen nyert megbizatásához képest b e rn u -



78zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyógypaedagogiai Szernlc.

tatta ama tájékoztató tervezetet, mely a gyógypaedagogiai intézmé-
nyek egyes ágainak létesíthetési és tervezési módját körülményesen
megvilágítja és a mely OonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAExce llen tiá já na k jóváhagyása után a
szaktanács nevében nyomtatásban megküldetett a törvényhatósá-
goknak, városoknak, egyházi főhatóságoknak, egyesületeknek ; pénz-
intézeteknek és magánosoknak.

Kimondatott továbbá, hogy az előbbi felhívással egyidejűleg
egy népszerű modorban írt tájékoztató és tanácsadó füzet bocsa-
tandó ki abból a célból, hogy a szülők és néptanítók addig is
kellő útbaigazítást nyerjenek a siketnémák. vakok és hülyék rni-
kénti foglalkoztatásáról és a velük való bánásmódról. mig a kör-
nyéken megfelelő szakiskola létesűlne, melybe az illetők felvehetők
volnának. E füzet megfelelő részeinek a megírásával a 3 féle gyógy-
paedagogiai intézmény egy egy alkalmazottja bízandó meg.

Elhatároztatott, hogy javasoltassék O Excellentiájánk, misze-
rint az egységes tantervhez rnegkivántató tan- és vezérkönyvek
megírására a tanterv megjelenésével egyidejűleg titkos pályázatot
méltóztassék kihirdetui.

Asike tnémá k iemesuá r i intézete felügyelő-bizottságának f. évi
jan. 31.-én tartott közgyűléséről felvert jegyzőkönyvén s más ügye-
kenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk iv ű l tárgyaltattak még dr. Vozá r y P á l, szegedi kir. kataszteri
mérnök nek a vakok számára készített abc-jére vonatkozólag beér-
kezett bírálatok.

Má r c iu s 21 .-én .
Megállapíttatott az 1900. 1901. tanévre a gyógypaedagogiai

intézeteknél és iskoláknal működő igazgatók legtöbb kötelező heti
tanóra száma és kimondatott, hogy az évről évre mindig a változó
körülmények kellő méltatásával fog jövőre is meghatároztatni. A
s ike tnémá l: a r a d i isko lá ja felügyelő bizottságának f. évi febr. 17.-én
tartott gyűlésérőt felvett jegyzőkönyve és 2 rendbeli felterjesztése,
a s ike t némá k a r a d i isko lá ja tantestületének f. évi febr. 28.-án tar-
tott értekezlétéről felvett jegyzőkönyve, valamint a sike tnémá k te -

mesuá r i in téze te tantestületének f. évi március 7.-én tartott gyűlé-
s é rő l felvett jegyzőkönyve.

Végűl beható tanácskozás után kivánatosnak jelentetett,
hogy a s ilwtnémá ll vá c i in téze te : fen állásának 100 éves jubileuma
alkalmából a kor kivánalmainak megfelelően átalakittassék és a felnőtt
leányok számára felállítandó ipari foglalkoztatóval kiegészíttessék.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hym en . Ar a nyos-r á ko si BoMLKJIHGFEDCBArb é ly Sá ndo r , a s ike lnémá k'vá c i in léze lénd l igaz-

gatója marc. hó l8.-án eljegyezte kis-so lymosi Sebes Vilmá t, kis-so lytno si Sebes

P á l ny. posta- és távírda főigazgató leányát Buda pes/en .

Kossov its Józse f, a va llok buda pesti in téze tének ének- és zene-
tanára - mint már egy alkalommal megemlítettük - a folyó tan-
évben töltötte be tanárságanak 25-ik, a va kok in téze tében való m ű -

ködésének pedig 20-ik évét. Ezen alkalomból kifolyólag ' J ó zse !

napjára növendékei szép ünnepélyt rendeztek tiszteletére. Az inté-
zet disztermében összegyűlt növendékek lelkes éljenzéssei fogadták
Kossoo itso t ; majd az énekkar elénekelte a "Hymnusz c, -t miután egy
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fiú és egy leány-növendék alkalmi beszéddel üdvözölték az ünne-
peltet és gyönyörű ezüst koszorút nyujtottak át neki, amit megha-
tott hangon, szívélyes szavakban köszönt meg az ünnepelt. Eléne-
kelték még aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Nemzeti da l" -t, ,,/ú r á ly indu lo '< : és a "Szóza t" -o t.

Valóban jól esik konstatálnunk a növendékek szerétetének és tisz-
teletének ily önzetlen megnyilatkozását.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lévay-ünnepé ly . A siketnéma ifjak figyelme és érdeklődése
fokozottabb mérvben fordúlt a váci intézet felé március J 3.-án.
Ekkor adta ki az igazgatóság a "Léva y" -alapnak 1000 koronás
kamatát. A nagynevű alapító fenköltebben nem is gondolkozhatott
volna akkor, midőn a szegény iparos-siketnémák felsegélyezésére
örökbecsű alapítványát tette. Ma már minden iparág megkezdésé-
hez és érdemlegesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo ly ta tá s a h o z pénzre van szükség. Valóságos
áldás egy szegény siketnémára a Léva y-fé le alapitvány tekintélyes
összegű kamatának elnyerése. A vá c i in téze t tanári- testülete az idén
azonban abbeli nézete melle.t foglalt állást, mely szerint: nem szük-
séges a siketnémák által kultivált mesterséghez 1000 korona, ele-
gendő oda csekélyehb összeg is. Eme javaslat megtételére indító-
okul szolgált 1). hogyasiketnémák jelenleg oly iparágakat űznek,
melyeknek önálló üzleti megnyitásához nem kivántatik nagyobb be-
fektetés; 2). hogya folyamodók száma évenként roppant nagy,
úgy, hogy' közülök még a legjobbak is kétes szerencsével várhat-
ják a jutalmat. A tanári testület egyakorlati értelmű elhatározása
úgy az a la p ító , mint a Min iste r itnn magas beleegyezésével talál-
kozott. E szerint ez idén két önálló mesterséget ű z ő fo ly a m o d ó

kapta meg az alapitvány kamatait. Bor ecky Sá ndo r nagyszombati
illetőségű szabómester és Beöcy Sá ndo r tapolcai illetőségű szij-
gyártómester. Az előbbi GOO, az utóbbi 400 k o r o n á t . Bor ecky 6

gyermekét s 80 éves nyugdíjas tanító apját tartja fenn; Beöcy

szintén szegénysorban van; a szijgyártórnesterség olyan természetű,
hogy kész rnunkát kiván s Beöcy nem volt oly helyzetben, hogy
előre is dolgozhatott volna. Mindkét férfiúra nagyon is ráfért a ju-
talom. Az ünnepség 10 órakor istentisztelettel vette kezdetét, mely
után a tanácsterembe vonúltak az intézet növendékei, a tanári tes-
tület és az ünnepélyre meghivott vendégek, ahol Léva y arcképe,
ez alkalomra, délszaki növényekkel volt feldíszítve. Az ünnepélyt
az igazgató nyitotta meg; lendületes szavakban emlékezett meg a
humanus érzésű alapítóról, ki ez alkalommal nem szerencséltetett
megtisztelő megjelenésével; majd az alapító levelet ol asta fel. En-
nek végeztével a jutalom ban részesültek felé fordúlt, kérvényeikben
felsorolt indokokat megismételve, átadta a díjat, miért azok köszö-
netüket és őszinte ragaszkodásukat fejezték ki úgy az alapító, mint
a jl1 i1~ iszte r izt111 l és a tanári-testület iránt. Majd a növendékek felé
fordúlva az igazgató, felfogásukhoz mért szavakban ismertette az
ünnepély mibenlétét. Az ünnepségen C eá oo lszky ' J ó zse ! apát-kanonok
s vácegyházmegyei főtanfelügyelő is jelen volt. Kr on ihá s .

Márc ius 15-ike a vakok orsz . in téze tében . Szép ünnepély
folyt Ie március idusán a vakok intézetében. Az intézet tanári-tes-
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tülete és a növendékek az intézet disztermében gyűltek össze, a
hol az énekkar aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,! í.YI1111U S" éneklésével nvitotta meg az ünne-
pélyt. Az ének elhangzása után P iuá r Igná c igazgató lelkes,
hazafias beszédbenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm é lta t ta a nagy nap jelentőségét es hazaszere-
tetre serkentette növendékeit. Az igazgatóernelkeJett szellemű be-
széde után az énekkar elénekelte a "Ta lp r a ma gya r "> : SMLKJIHGFEDCBAv é g ű l a
"Szóza i" -ot, melylyel a követésre méltó ünnepély véget ért.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O lgya i János emlékének megörökítésére a váci siketnéma-inté-
zet tanári testülete március 17.-én cmlékünnepé lyl r e n d e z e t t , Az
ünnepély d. e. fél 11 órakor csendes misével kezdődött. A misét,
melyen az elhunyt özvegye, az egész tanári kar, a növendékek és
a buda pesti állami s ilse in -ma -isko la és a hü lyék in téze tének kül-
döttsége vettek részt, Sá fr á n Ká r o ly intéz iti hittanár szolgáltatta
2 siketnéma fiu segédletéveI. Mise után a díszterembe vonúlt a
kápolna közönsége és Bor bé ly SÚ l/do r igazgató megnyitván az
ülést, üdvözölte az özvegyet és a vidéki tanári testületek küldöttcit
és felkérte G á csér J ózse ! tanárt, hogy mondja el emlékbeszédét.
A tetszéssel fogadott beszéd után P er tik G yu la tanár megmagya -
rázta a növendékeknek az ünnepély jclcntöségét. Végül özvegy
O lg y a « J á nosné fejezte ki hálás köszöuetét a tanári testületnek
boldogúlt férje iránt tanúsított kegyeleteért, mire a megható ünne-
pély véget ért.BA

V u c sk ic s J á n o s t , C I va kok buda pesti in téze tében működő kartársunkat súlyos
csapás érte; atyja 60 éves koraban elhunyt.

A dadogók es hebegők á ll. tan fo lyam án március hó 5, 12 és
19.-én ejtették meg a felvételeket. 38 jelentkezett közül felvétetett
a március 1~l-én megnyílt tantolyamm 14 dadogó (9 felnőtt és
5 gyermek) a többi részben orvosi gyógykezclésre utasittatott, rész-
ben pedig a nyári szünidőben rendezendő tanfolyamra vétetik majd
fel. A jelenlegi tanfolyam március ID.-éIŐI ju n , 19.-ig tart. Tanítás
naponta - vasárnap kivételével - d. u. '/25--1/26-ig van.

A sike tném ák vác i k ir. o rsz . in téze tének tan fo lyam hallga tó i
március hó 29.-én Klis La jo s tanár vezetése alatt ta l11 Ílmá nytíli

ls ir á ndn lá si tettek Buda pestr e , hogy megnézzék az itteni gyógy-
paedagogiai tanintézcte1,ctés az azokban folyó tanitást. Reggcl
8-10 óráig a s ike il1dmá k tn , kir . á lla m i isko lá já na k egyes osztá-
lyaiban folyó tanítást nézték meg, honnan a va kok in téze tébe , majd
pedig d. u. a !cépezhe tö lu ilyék. in téze tébe rándultak.

A .saeretet" eg y e sü le tn ek hülyék ügyévc! foglalkozók szpkoszLílya m.ircius
hó 27.-én tartott gyiilesén a .L l i i ly e ) : n tch lu iza " g ondnok.iul Medgyesi J á no s hód-
mczőv.isarhclyi ev. rcf', t.mitót választotta meg.

Vaday József, na gyuá r a d i köz,' ; . isk. ig a z,![ a ló könyvet írt a

hibás beszédűek gyógyításával foglalkozók számára. A könyv cimc,

.H ib á s b e s z é d ü e k (hebegők) gyakorló l<önyve". Bolti ára, 3 korona,

Szerző művét kartársaknak 2 korona kedvezményes árban felajánlja.

Szerkesztöségünkben is megrendelhetö.

N'yoJl1at~tt Fritz Á rm in könyvnyomd.ijriban , Budapest, Józxcf körut g .



A N é m e t b ir o d . n e v e z e te se b b s ik e tn é m a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintézeteiról.
A b e r lin i k ir á ly i in té z e t . (Folytatás.)

Az intézet, mely nyers dísztéglából épűlt 2 emeletes, elég rnu-
tatós épü tet, Berlin egyik legélénkebb forgalmú helyén, az "Elsas-
serstrasse "n van és így nem csoda, hogy sok kényelmi sőt hygie-
niai szemponttóI kellett eltekinteni felépítése alkalmával. Igy kertje
egyáltalában nincsen és a t<ét ház közé ékelt és teljesen elzárt ud-
var az intézet 80 növendékének aránytalanul kicsiny. A földszínti
folyosó nem elég világos, de az intézetnek - a sok bejáró növen-
dékre való tekintettel - a közlekedési fővonal mentén kellett épűlnie,
a hol a telek ritka és drága s így a helyiség berendezése minta-
szerűségének rovására sok célszerűségi körülménytől kellett el-
tekinteni. Az épület utcai részében vannak a tantermek és az igazgató
lakása. Az udvarban levő régi épületben van az internátus. A tan-
termek igen tágas, világos szobák, melyek a "Handbuch " utasí-
tásai szerint vannak felszerelve. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv m . osztályban (egész Német-
országban a magasabb számokkal jelölik az alsó osztályokat) szem-
léltető tárgyakat tartalmazó szekrény van, a többiben sem képet
(kivéve a felsőkben térképeket) sem más szemléleti eszközöket nem
láttam. Ezek a tanszerrnúzeumban őriztetnek és szükség eseténMLKJIHGFEDCBAh o -

zatnak ki onnan.
Feltűnt, hogy az egyes osztályokban nem láttam a növendé-

kek hallási fokát meghatározó kimutatást, a melynek pedig egy tan-
szobából sem volna szabad hiányoznia, plane oly intézetben, a hol
nap nap után járnak bel és külföldi hospitánsok.

Az internátust nem lehet mintaszerűnek mondani, bár a háló
és étkező termek elég tágasak és szépek. Internált gyermek
után fizetendő évi ellátási díj 480 márka, a bejárók tandíja 96
márka,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz osztályok száma 8; a tanároké az igazgatón kívül 8 és
2 tanítónő. A tanítónők bár képesítést követelnek tőlük, itt, vala-
mint egész Némerországban csak kézimunkát és tornát tanítanak;
osztályt nem kapnak. A felügyeletet a tanítónők és az intézetben
lakó 2 tanárjelöJt végzik. A künnlakó tanároknak nincs inspectiójuk ;
a bejáró növendékeket szükség estetén az. igazgató szokta meglá-
togatni. A tanárok maximális óraszáma 24. Oratöbblet szükségessége
nem forog fenn, mivel mindig van fölös s z á m ú tanerő. Az igazgató
heti 6 órát ad. A kézügyességi tanítás után tiszteletdíjat fizetnek.

Az intézettel kapcsolatban van a porosz siketnéma-tanárok
képzője. Ide a második tanítói vizsgát letett népiskolai tanítók vé-
tetnek fel, kik a két évi képzési idő tartamára évi 1200 márka
stipendiumot élveznek. A felügyeletet végzők ezenkívül szabad la-
kást kapnak az intézetben.

Tekintetbe véve azt a körűlményt, hogyanépiskolai tanító-
képzőból kikerülö és első tanítói vizsgát tett ifjak legalább is 20
évesek és a második alapvizsga letehetéséhez szükséges gyakorlati
rnűködési idő megszerzésekor legalább IS 23 évesek, és így már
érett észszel és komoly megfontolás után választják a siketnémataní-
tói fárasztó életpályát, a legtöbb esetben hivatásuk magaslatán álló
férfiakat aquirálnak a képzőbe. A jelöltek, kik az elemi 8 osztály el-

7
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végzése után a "Praparandenschule"-ban is célirányos képzést nyer-
nek és így a "Seminar" -ba sokkal intensivebb általános rnűvelt-
ségre és szakképzettségre tesznek szert mint nálunk, sokkal keve-
sebb fáradsággal és sokkal alaposabban sajátíthatják el a mi spe-
ciális tanítási eljárásunkhoz nélkülözhetlen physiologiai és psycho-
logiai ismereteket mint mi. De meg azért is szerezhetnek úgy a
berlini, mind pedig a vidéki jelöltek intensivebb szakképzést, mint
pl. nálunk, mivel ott - a megállapított szabályzathoz híven - a
jelölt az első esztendőben nem tesz egyebet, mint csak hospitál
az egyes osztályokban egy bizonyos terv szerint és felügyel a gyer-
mekekre; a második esztendőben az osztály tanárok felügyelete
alatt részint magánszorgalomból tanít is, és ídőszakonkint egy ta-
nárokból alakult biráló bizottság előtt gyakorlati tanítást tart, mely
alkalommal hibáit és erényeit a helyszínén szóvá teszik. A mi kép-
zőnkben is így kellene, hogy legyen egy érvényben levő szabály-
zat értelmében, de - megengedem, hogy tanerők hiánya miatt -
nem hajtják végre. Míg a berlini intézet jelöltjei 9 - anémet tanár-
ság színe javából összeválogatott - szakember tanítását hallgatja 2
esztendőn keresztül, addig a mieink azonnal, vagy rövid hospitálás
után osztályba állíttatnak, előttük eddig teljesen ismeretlen gyerme-
kek és körülmények közé. Az előbbiek tehát a sok gyönyörű
tanítás hallgatásából lelkesedést., buzgalmat és kitartást meri-
tenek új pályájukhoz, míg ezek a dolog idegenszerűsége és a sok
leküzdhetetlen akadály miatt már működésük első napjaiban kiáb-
rándulnak és vagy ott hagyják a pályát, vagy krajcárért dolgozó
napszámosokként lerójjak dolgukat és aztán, az ügygyel mitsem tö-
rődve, mennek lelkiismeretüket megnyugtatni.

Jelenleg 9 hallgatója van a berlini kurzusnak, kiknek Walther
iskolatanácsos, Bludau intézeti tanár (igazgatói képesítése van) és
Dr. Luca egyetemi tanár (a bonctan előadója) tartanak előadásokat.
Ottlétem alkalmával a ll. évfolyam 3 hallgatójának tartott Walther
előadást a neveléstanból. Számonkérte tőlük az előbbi órában a
"Handbuch-" ból megbeszélt fejezetet, megvitattak nehány napikér-
dést, aztán új anyagot jelölt ki megtanulás végett a jövő órára.

Ugyancsak itt van az igazgató-képző is. A kik az igazgatói
vizsgára jelentkeznek, intézeti hatóságuktól 1200 márka stipendiu-
mot és 1 évi szabadságot kapnak, hogy Berlinben a királyi intézet-
ben és az egyetemen folytassák tanulmányaikat. A vizsgán az ál-
talános és a szakpaedagogiának magasabb szempontokból való is-
mermeretét, az adminisztrationális teendőkben való jártasságot,
2 idegen nyelv bírását és nagyobb igényeket kielégitő általános
műveltséget kívánnak a jelölttől. A Német birodalomban - egy két
tartományt kivéve - csak oly tanár nevezhető ki igazgatói állásra,
a ki az igazgatói vizsgát letette.

Áttérve az egyes osztályo (ban szerzett tapasztalataimra, en-
gedje Nagyméltóságod, hogy ez - úgy szólva közérdekü - inté-
zetben tapasztalt tanítási eljárásról bővebben referálhassak.

A VIlI. osztályt (1. évf.) ez idő szerint Knauf C. H. (több
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kiváló szakmunka szerzője) vezeti. Növendékeinek száma 10. (3
internált és 7 externált). A növendékekról szólva, már a történeti
hűség kedvéért sem hallgathatom el azt, hogy ezek - anyagi körül-
ményeiket tekintve - sokkal vegyesebbek, mint a hogy azt egyes
leírásokból gondoltam. Igy az I. évf. 10 növendéke közül egynek-
egynek az atyja szolga, váltóőr, irnok, pincér,' szatócs, kőmives,
asztaloslegény, kettőé bádogos. Tehát nem a papok és tanítók gyer-
mekei szolgáltatják a legszegényebb növendék-kontingenst.

Knauf kollega felírja a következő szókat: ma, na. ba, ra,
am, an, al, ar;' mama, al'111, nass, apt, apfel, alt, kalt, hand, sch af.
Most kihív egy gyermeket és elolvastatja vele e - részben rnecha-
nicus, részben fogalmat megjelölő - szókat ; az utóbbiakat természe-
tes tárgyakon szemlélteti. Mint mindenütt, itt sem tesznek különb-
séget a kemény és lágy hangok között; így Zand helyett szánd-ot
ejtenek. A nyelv igazítására csontocskát használ ugyan, de igen
óvatosan kezeli.

A VII. osztálytonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASch ille r úr - egy élemedett praktikus - vezeti.
Kétszer jártam osztályában; első ízben egy II. éves jelölt számtant
tanított, tárgyalván a IO-ig terjedő számkört nevezetIen számokkal.
Schiller úr éber figyelemmel kisérte növendékei kiejtését és - a
jelölt figyelmet elkerült tekintélyesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z á m ú hibákat - nagy szak-
avatottsággal kijavítottla. Midőn másodszor mentem osztályába,
nyelvoktatási órát tartott. Előtte volt Walthernek a szobát ábrázoló
képe. Rámutatott a pamlagra és kérdé: Was P A gyermek felel:
Sofa. Tan.: Wo? Növ.: An der Wand. Tan.: az állás termérzetes
jelét mutatva: was thut: Növ.: steht. Most a gyermekek ez apho-
ristikus szókból megalkották e mondatot : An der Wand steht ein
Sofa. Ugyanily módon fejtette ki: Vor dern Sufa steht ein Tisch.
Unter dem Tisch liegt eín Teppich. Közben a következő kis epi-
so.í játszódott le: egy kis emberkét rajtakaptak figyelmetlenségen;
a gyermekek unisono kiáltják: Werner passt nicht a u f ', Pass auf!
A növendékek éber figyelme és derűs arca elárulja, hogy nem ún-
ják magukat,

A kiejtés tisztaságát az jellemzi legjobban, hogy minden gyer-
meketmegértettem. A vocalisatió jó, de a beszédjük szakgatott és
nem elég könnyed. Felelés közben bicentik a fejüket és grimas-
sokat vágnak.

A VI. osztályban, a melyet Ka mke úr vezet, különösen a
figyelem és fegyelem szempontjából érdemel említést. Feltűnt itt a
tábláról való karban olvasás p ra c is itá s a , A fogalmak tüzetesebb
szemléltetése céljából vagy maga rajzolta, vagy a növendékekkel raj-
zoltatta a táblára a szóban forgó tárgyakat. A természetes jelektől
sem idegenkedik.

Rendkívűl élvezetes órát töltöttem Knüpfer Ottó Ill. osztályában
(VI. évf.). Számtant tanított. Eddig azt tapasztaltam minden inté-
zetben, sőt itt a királyiban is, hogyaszámtannal mostohán bántak.
Vagy nevezetlen szárnműveleteket tárgyaltak még a legfelsőbb osz-
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tályokban is, vagy beleharaptak ugyan a keserű almába: nevezett
számú példákat oldattak meg a növendékekkel, de némán.

Sajnos, nálunk is mostoha gyermek a számtan és én azt hi-
szem azért, mert sok kollega - a számok abstrakt volta miatt -
nem tartja a siketnémákat szellemileg elég érettek nek arra, hogy
a számok labirintusában eltudjanak igazodni. Pedig hogy a siket-
néma is bele tud hatolni a számok lényegébe, legjobban bizonyit ja
Knüpfer úrnak alább következő számtani órája.

Tanár: Irj! 811-656. Mit akarunk? Növ.: Kivonni akarunk.
Tan.: Fejtsd meg a feladatot! Növ.: 1 egyesből 6 egyest nem
lehet, kölcsön kérek 1 tízest ; 1 tizesben 10 egyes van; 10 egyes
meg 1 egyes az 11 egyes; 11 egyesből 6 egyest, marad 5 egyes
stb. stb. Midőn a növendék végrehajtotta a példát és kihozta az
eredményt, 155·öt, akkor a tanár azt kérdé: (hogy a felelet varia
tióját minél hívebben visszatükröztethessem, németül reprodu-
kálorn) "Wie viel betragt das Ergebniss? Növ. : das Ergebniss be-
trágt 155. Tari.: Sprich anders! Növ.: Es kornmt 155 heraus.
Most a növendék aláhúzza az eredményt, eközben egy másik nö-
vendéktől kérdi a tanár: Was thut Kurt? Növ.: Er unterstreicht
doppelt das Ergebniss. Tan.: Ist das Ergebniss richtig? Növ.: Ja !
Tan.: Weisst du dass bestimmt? Növ.: Wir wollen probieren, ob
das Ergebniss richtig ist oder nicht. Tan.: Sprich anders! Növ.:
Wir wollen die Probe machen, ob es richtig ist oder nicht. Tan.:
Rechne im Kopfe! Növ.: 811-ből 600-at marad 211; Ebből 50
marad 161; ebből 6-ot marad 155. Jetzt bin ich überzeugt, dass
ich richtig gerechnet habe. Tan.: Was thut die Probe? Növ.: Die
Probe bestattigt die Richtigkeit der Lösung. Tan.: Wie heisst von
bestattigen das Hauptwort? Növ.: Bestattigung. Tan.: Was ist die
Probe? Növ.: Die Probe ist die Bestáttigung von der Richtigkeit
der Lösung.

Hogy a növendékek a tudatos számolás on kivűl mily gyö-
nyörü nyelvanyagot végeztek ez élvezetes órában, azt a fentiek után
fölösleges bővebben kifejteni. Itt láttam először valójában alkalmazni
a siketnéma-oktatásnak azt a sarkalatos alapelvét : "Mindenben le-
gyen nyelvoktatás." A történeti hűség kedveért megjegyzem, hogy
ezt a bő és nehéz anyagot nem teljes félóra alatt végezte, mon-
datta el minden gyermekkel, tehát begyakorolta és e mellett feszült
figyelemmel kisérte a kiejtest és a hangsúlyozast.

A II. osztályban egy történeti órán, azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , . ' ben egy olvasmány
(költemény) tárgyalási óran voltam jelen. Ugy Reuschert, mint
Bludau mesteri leg végezték dolgukat.

A hittanra itt is nagy súlyt fektetnek. A legfelső osztályban
Walther, az alsókban minden osztályvezető maga tanítja.

A kézügyességi oktatásból a fa és agyag rnunkát művelik.
Különös kedvvel csinálják a faégetést. A slöjd itt is nevelési esz-
közként szerepel. A bejáró növendékek - a mennyiben a slöjd
órák délután vannak -- nem kötelesek e tárgyat tanulni.

A női kézimunkaból az alsó 3 osztály kötni, horgolni és raj-
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zolni (szabászati rajzolás) tanul. A IV. évfolyamban kezdenek
varrni. Ipari képzést nem nyernek.

Örömmel fogok mindig az ezen intézetben eltöltött néhány
napra visszaemlékezni, mert sok élvezetes órát szereztek derék kar-
társaink mintaszerű tanításaikkal. Tapasztalataimat a fentiekben
elszórva elmondottarn legyen szabad most a fontosabbakat ismé-
telnem :

1. A kiejtés szép és tiszta úgy az alsó, mint a felső osztá-
lyokban.

2. A kiejtés tisztaságát, annak folytonos és szigorú ellenőr-
zése által érik el.

3. Külön kiejtési órákat nem tartanak a II. évfolyamtói kezdve,
a mi, szerény véleményem szerint, helyes is; mert ha minden taní-
tási órában szigorúan ellenőrizzük a kiejtést, akkor mindig tartunk
kiejtési gyakorlatokat, tehát fölösleges erre külön időt fordítani; ha
meg tanítás közben nem ügyelünk kellőkép a kiejtésre, akkor hiába
való a külön kiejtési óra.

4. A nyelv mechanikus része mellett nagy súlyt fektetnek
annak alaki és tartalmi részére is. A szókincs igen bő és a felső
osztályokban - mint azt Knüpfer osztályában is láttuk - a syno-
ni mák alkalmazásában igen otthonosak.

5. A tanítás általában szemléleti; szemléleti eszközökül termé-
szetes tárgyakat, rajzokat, vagy Walther-féle képeket használnak.
Néha, hogy a dolgok megértéséről bizonyosságot szerezzenek, ter-
mészetes jelekkel magyaráztatják a növendékekkel.

6. Az írást nem igen alkalmazzak a növendékek a tanúit anyag-
nak a megszilárdítására.

7. A növendékek spontán beszéde kielégítő. Az 1. osztály
növendékeit alkalmam volt olyankor megfigyelni, mikor egymással
beszélgettek. Nem jelekkel, hanem hangtalan száj mozdulatokkal
érintkeztek.

8. A tanításonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa je lszá lló r end szer szerint történik.

VI. A Berlin városi intézet.

Berlin nemcsak külső fénye és pompája után tarthat igényt
elsőségre a német nagy városok között, hanem hurnanismus tekin-
tetéből is első helyen áll. Rengeteg jótékonysági intézményei között .
nem utolsók a városi siketnéma-iskola, a vakok és a hülyék inté-
zetei, hol Berlin összes fogyatékos érzékű gyermekei oktatást nyernek.

A városi iskola Berlin nyugati részén, a Markusstrassen van.
A nyers téglából épült 3 emeletes ház, kis részét képezi egy -
úgy szólva - iskola-városnak, közvetlen hozzája lévén építve egy
fiú- és leányelemi, egy polgári és felső eányiskola és egy szövő-
iskola, rnelyeknek igen tágas, közös udvaruk van.

A városi közgyűlés egy, 1895-ik évi határozatával kimondotta,
hogy a berlini - képezhető - siketnéma gyermekek tanításáról
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gondoskodik. Oly szülők, kik 3000 márkan aluli évi jövedelemmel
birnak. nem tartoznak siketnéma gyermekük után tanclijat fizetni.
Akik pedig 3000 márk a évi jövedelem után fizetnek adót, azok
9G márka iskolapénz fizetésére köteleztetnek. Idegenek gyermekei
200 márkát fizetnek. A város áldozatkészségét a siketnéma-iskola
1900. évi költségvetése illusztrálja legjobban. E szerint aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbevé te lekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

213 márkára , a kia dá sok pedig 66 ,787 m árkára voltak előirányozva.
Ez összegben még nem foglaltatik benn aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk irá ly i intézethez közel
lakó és oda járó gyermekekért fizetett tandíj, amely gyermeken-
kint 96 rnárka. A 66,787 markából szernélyi kiadásokra 61,330 már-
kát, dologiakra csupán 5457 márkát fordítanak.

Az intézetnek jelenleg 150 - Icivétel nélkül bejáró - növen-
déke van, kik egy előkészítő és 12 rendes osztályba vannak s o ro z v a ,

Az előkészitőbe 5 éves korú gyermekek vétetnek fel és nevéhez
ragaszkodva, előkészíttetnek az 1. osztályra. Fősúlyt a játékra fek-
tetik; artikulatiót nem tanúinak, de ennek előkészítésére a külön-
féle szájállásokat gyakorolják; írni sem tanulnak. Számfogalmak
keletkeztetésére játékszerű gyakorlatokat végeznele

Az intézet igazgatója Gutzrnann Albert, ki a gyógypaedagogiai
oktatásügy - különösen a dadogók és hebegők beszédhibáinak
gyógyítása -- terén világhírű nevet szerzett magának. Ez intézet-
hez fűződő emlékeimre mindig örömmel fogok visszaemlékezni és
az igazgató részéről tapasztalt Icitűntető fogadtatás büszkeséggel
fog eltölteni; axiorna számba menő kijelentéseit pedig mélyen a
lelkembe véstcm, melyek közül a következőket tartom különösen
kiemelendőknek : Az exle r na itis m incZen tekin te tb en jobb még a kis
in te r na tu sna l is , mert a gyermekek szeretteik körében maradnak.
A szülei szeretetet senki sem pótolhatja a gyermeknek.

J ú ilön ha llá s i gya ko r la tok sznkség te lenek,

A tehe tség szer in t va ló szé tuá la sztá s te rmésze te llenes; a s z o c i-

ális életben is vegyes tehetségű emberek állnak egymással érint-
kezésben.

A szá jr o l va ló leo lva sá s gya ko r lá sá r a ld ilön systema lic tes
leo lua sá si gya ko r la tok s; : ; iiksé /[ esek. E gyakorlatok a szépírási óra
alatt végezhetők.

A sike lnémá l: képzésé r eMLKJIHGFEDCBA{ j év e lenyésző kevés; ha a növendékek
előkészítő oktatásban részesülnek, még akkor is legalább 8 évre
van szükségünk. A siketnémák képzési ideje soha semmi összefüg-
gésben nem állt az elemi iskoláéval. H a ez 4 éoee uo lua , a kko r is

8 éves lmr zu s melle ii fog la ln a á llá s t.

Nem terjeszkedhetven ki minden intézet leírásánál a részle-
tekre, a következő kiemelkedöbb pontokban bátorkodorn tapaszta-
latimat összefoglalni:

1. A kiejtés, mely minden iskola minőségénék próbaköve,
általában véve jó. Mechanicus kiejtési gyakorlatokat már a II. év-
folyamban sem tartanak. Sajnálattal tapasztaltam azonban, hogy
több későbbi kerban megsiketült gyermek hangjai úgy clrnosód-
tak, hogy alig érlhétő a szavuk.
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2. A növendékek beszédképessége - különösen a felső év-
folyamokban igen szép. A nyelv alaki részének fejlesztése végett
a felső osztályokban szaporodnak a nyelvalaktani órák.

3. A szemléltetésre nagy súlyt fektetnek. AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . évfolyamban
Holveg gyönyörű közvetlen szemleltetésen alapuló nyelvoktatási
órát tartott.

4. A tanár legalább 4 éven át száll fel osztályával; az V.
évfolyamban kezdődik a szakoktatás. A mit e kérdést illetőleg itt
tapasztaltam. újra megerősítette abban való szilárd meggyőződése-
met, hagyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ike tnéma isko lá ba n csa k a MLKJIHGFEDCBAfe ls z á llo ta n ítá s i r end szer

a lka lma zá sa melle ti é r he tő e l ke llő e r edmény. Ugyanis: a II. osz-
tályban (VII. évf.) a IV . osztály főnöke tanítja a földrajzot. Mig a
II. osztályban sem fegyelmet nem tudott tartani, sem pedig a ki-
ejtésre absolute nem ügyelt, addig a saját (IV.) osztályában szép
rendet tartott és k in o s a n ügyelt a beszéd tisztaságra.

5. A növendékek heti óraszáma 30. A tanítás reggel 8-tóI
d. u. l-ig tart.

6. A tanárok maximális óraszáma 24. Az óra-többleti díj 2
márkában van megállapítva óránkint.

7. A tanárok a városi felső leányiskolai tanárokkal egyen-
rangúak és 2700 márka kezdő, 4800 márka maximális fizetést él-
veznek,

8. A város a növendékeknek útiköltségei fejében 1200 márlea
általanydíjat fizet a városi közúti vasúttársaságnak.

9. Az iskolával kapcsolatban továbbképző tanfolyam áll fenn
iparostanoncole és segédek számára. A tanfolyamot ez idő szerint
60 növendék látogatja, kik 5 csoportban vannak felosztva. A leá-
nyok külön csoportban taníttatnak. E tanfolyamokon az életben
nélkülözhetlen tudományokban képeztetnek tovább a növendékek.
A segedele képzésénel többek között a napirenden levő politikai
kérdések és ujságcikkek megértésére is nagy súlyt fektetnek. Ugy
a tanoncok, mint a segédek igen pontosan látogatják a tanfolyamot.
A tanárok óradíja 3 márka.

Egy délutánr a dadogók kurzusának tanúlruányozására szen-
teltem. A mostani kurzuson 14 fiú és 6 .leány beszédfogyatékos
van. A gyógyítási eljárás elsajátítása végett jelenleg 4 tanító van
az intézetben l\lidőn a fölött való csodálkozásontnak adtam kifeje-
zést, hogy fiának dr. Gutzmann Hermannak Eliás aradi igazgató
előtt tett kijelentése dacára ő mégis tart kurzust vidéki tanítóknak, ö
azt felelte, hogy fia azt a kijelentést annál inkább sem tehette jogo-
san, mivel ez soha sem tartott kurzust tanítóknak; ez a kurzus mindig
az övé (G. Alberté) volt és hogy nem vesztegette munkáját és tu-
dományát hiába, mutatják a vidéki tanítók által fenntartott kurzu-
sok eredményei, melyekről átlag a kezelt növendékek 85%-a bo-
csájtatik el gyógyultan.

A kezelés alatt álló növendékek nem fizetnek, mivel médi-
umokul szolgálnak a tanfolyamhallgatóknak. Ezek 20 m. tisztelet-
díjat fizetnek Gutzmannak. A kezelési eljárást ismerjük Gutzmann
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alapos műveiből, A gyakorlati tanításnak szánt első félórájában
Gutzmann maga végezteti a légzési és beszédgyakorlatokat utól-
érhetlen müvészettel. A második félórában a 20 növendék felosz-
tatik a jelöltek között, kik a nyert utasítások szerint gyakorolják
magukat a kezelésben. Ezután teoretikus előadást tart a jelöltek-
nek. Az előadás anyagát ismerjük részint saját, részint fiának mű-
veiból

VII. A drezdai intézet

E nagy intézet a tiszta véletlennek köszöni létezését. Ugyanis:
1825-ben egy FletscherZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e v ű n e r n e s s z iv ű úrnő alapítványt létesí-
tett, melynek kamataiból tanítóképzőt tartottak fenn. Közvetlen
szornszédságában egy kis siketnéma fiúcskn lakott, ki be-bejároga-
tott a képzőbe és az igazgatónak - Zahn Ferencnek - könyö-
rülctességét felkeltette maga iránt és tanítgatni kezdte. Ez egy al-
kalmas vezérfonal után kutatva, kezébe akadt egy sveici tanító
könyve, melyben a siketnémáknak az épérzékűekkel együtt való
taníthatásának a lehetőségét fejtegette Ez arra bírta az igazgatót,
hogy a fiút beossza a hallók közzé és nem sokára még két sorsos-
társa kerűlt melléje, kiket a képző növendékei tanítottak. A sze-
rencsétlen 3 növendék iránt azonban legjobban egy Jenke n e v ű

tanítójelölt érdeklődött, kinek gondjaira bizatott is 1828-ban a 3
növendék. Az igazgató látván Jenke nemes buzgolkodását, azt
ajánjotta felső hatóságának, hogy állítson az intézet mellé siketnéma-
iskolát. A képző vezérlő-bizottsága magáévá tevén Zahn igazgatónak
alapos érveit, engedélyezte a szükséges költségeket, megalapította
az iskolát és Jenket nevezte ki ennek vezetőjéül. Az ő feláldozó
60 évi rnunkásságának köszönheti az intézet jelenlegi nagyságát és
fényét. Az ő nevét fogja áldani minden szász siketnérna, mert az ő
buzgólkodása eredményezte, hogy egész Szászországra kötelezővé
tették a siketnémák oktatását, a mi a királyságnak évente 276586
márkájába kerül. A mindenható asiketnémák e nagy jótevője iránt
kegyelmes volt ennek földi életében is, megjutalmazván őt 90 élet-
évvel, - melyből asiketnémáknak 62 évet szentelt - nagy va-
gyonnal, k irá ly a pedig udvari tanácsosi méltósággal és a legmaga-
sabb rendjelekkel tüntette ki

Az intézet a Chernnitzer-Strasse elején gyönyörű helyen, nagy
kert közepén épült. Jelenleg 17 osztályban 177 internált és 18 exter-
nált növendéke van, kik tehetségük szerintonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ésMLKJIHGFEDCBAb osztályokba
vannak sorolva. Az iskola 8 éves tanfolyamú.

Sehol annyi - hülyének deklarált és hülyének látszó .növen-
dékeket együtt nem láttam, mint itt a b osztályokban. Aratibori
d osztályok növendékei az itteni b osztályok növendékeihez képest
szellemi óriásole ~

Az osztályok berendezése elég megfelelő, de a tantermek ma-
gukon hordják a régiesség bélyegét. Némely osztályban Hill-féle
képekkel vannak a falak tele aggatva, de a szemleltető eszközök
általában a tanszermuzeumban vannak elhelyezve. (Folyt. köv.)


