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A SIKETNÉMÁK OKTATÁSA ÉS NEVELÉSE TERÉN.

HAVI FOLYÓIRAT.

A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi m. kir. Miniszter~m
43078;1890. számu magas rendelete értelmében e lapot a hazai

összes tanttö- és timitónöképzö intézetek ingyen kapják.

ELÓFIZETÉSJ ARA: I Felelős szerkesztö és kiadó: HIRDETÉSEK ARA:

Egész évre 2 frl50 kr, Scherer Ist-.;rá:n Soronkint 15 kr.

Egyes szám ara: '25 kr, I Budapest, L Mozdony-u. '24. Bélyegilleték 30 kr.

TAHTALOM: Olvasóinkhoz. - Számtantanitás a siketnéma-intézetek első osztályúban. Berinza

János. - Tanulmány-uton. Robo? József. - Hazai intézeleink es iskoláink. - KUI-

földi szemle. - Vegyesek. - Szerkesztői üzenetek.

Olvasóinkhoz.

Lapunk felelős szerkesztője és kiadója a nagy méltö-
ságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister ur 1891.

november hó 2-án 48,010. szám alatt kelt rendeletével,

a már mult évben a budapesti Paedagogiumban életbe-

léptetett siketnéma tanítói tanfolyam érdekében felállitott

gyakorló iskola vezetésére rendeltetvén le, ezzel egyide-

jüleg a »Kalauz « szerkesztösége és kiadóhivatala is a

fővárosba jött át.
Lapunk tehát ezentul Budapesten jelenik meg, egyébb

változás azomban sem a szerkesztés, sem az irány és

beltartalmat illetőleg nem történik.
Kérjük munkatársainkat és lapunk minden olva-

sóját, hogy közleményeiket és az előfizetési pénzeket

ezentul -Budapest, 1. Mozdony-utcza 24. szám« czim

alatt küldeni sziveskedjenek.
Bud a pes t, 1891. november ho.

A "K a la u z " s z e rk e s z tő s é g e
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S z á m ta n t a n i t á s a s ik e t n é m a - in t é z e t e k ! - s ő o s z t á ly á .b a n .

Ha őszintén bevalljuk, mily helyzetet foglal el a számtan-
tanitás asiketnémák oktatásánál, el kell ismernünk, hogy bizony
tanitásunknak még mindig mostoha gyermeke ez s talán az okát
is könnyen feltalálhatjuk.

Hazánkban asiketnéma oktatás alig két évtizede csak, hogy
a német módszer sarkalatos alapelvei szerint halad, szakember
kevés volt - ennek a hiányát részben még most is érezzük -
sekevés is a nyelvoktatás minél sikeresebb czélhoz vezetésén
fáradozott, hagyva a számtantanitás módszeres kimüvelését. Ha
csak valamivel nagyobb súlyt fektetnek reá, jobb helyzet állt
volna be, mert épen a számtantanitás az a tárgy, mely legna-
gyobb hasonlatosságot mutat a népiskoláéval.

Talán csak az első osztály képez bizonyos tekintetben ki-
vételt, mert itt a növendékek nyelvi és szellemi képessége nem
áll azon a fokon, hogy számtantanitásunk a népiskoJáéval azOl:lOs
lehetne.

Nézzük ezúttal, mit követel tantervünk az első osztály tól s
hogyan felelhetünk meg e követelménynek.

A tanterv az első osztály feladatául tűzi ki, hogy a növen-
dékek az 1--lO-ig terjedő számokról s mennyiségekröl, tiszta vi-
lágos s teljes fogalmat szerezzenek maguknak s az ezen szám-
körbe eső összeadási és kivonási tiszta feladványokat megoldani
képesek legyenek, az alkalmazott (gyakorlati) példákra a növen-
dékek nyelvismeretének alacsony foka miatt még nem terjesz-
kedhetvén ki.

Evégből már az előkészítő oktatás folyama alatt, midőn a
növendékek még csak minden tetteinkben utánozni tanulnak
minket; a számtani előgyakorlatok is fellépnek, melyek czélja,
hogya mennyiségekről - a 10-es számkört két részre osztva -
legalább 5-ig fogalmat szerezzenek ugy, hogy az egyes felmutatott
szemléltetési eszközök számát saját kezük ujjain megmutatni tud-
ják. Ezen gyakorlatok sikeressége után összeadási és kivonási
példákat veszünk elő ilyképen:

Egyik kezemben 1, a másikban is 1 golyót (vagy más szem-
léltetési tárgyal) tartva, a gyermekek szemei előtt a golyókat
egyik tenyerembe zárom. Ők csupán a képzelétükre támaszkodva,

ujjaikon mutatják meg, hány golyót tartok a kezemben. Most
egyikben kettőt, másikban egyet, majd 3-at,és 1-et, 4-et és 1-et
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tartva, hasonló eljárást követek. A kivonásnál 5 golyót mutatok
fel először s 1-et elvéve belőle a gyermekek előtt, ujjaikon meg-
mutatják, hányat tartok másik zárt kezemben. Igy megyek tovább
az 1-ig.

Ha az 5-ig kellő eredményt értünk el, akkor kiterjeszked-
hetünk hasonló eljárással a 10-ig terjedő számkör második ré-
szére is.

Az artikulatió elvégzésével - mi körülbelül tanitásunk ne-
gyedik havára esik - a számoknak (1-1O-ig) szóbeli kimondá-
sára s ajakról való leolvasására is képesíttetnek a növendékek,
Ezután lép fel a tulajdonképeni számtantanitás.

A számvetés módszerének első kelléke a helyes szemléltetés
lévén, a tanár ellátja magát különféle szemléltetési eszközökkel,
melyek meg választása teljesen az ő tanmodorától függ, de minden-
esetre szükséges, hogy aki választandó szernléltetési tárgyak minél
egyszerübbek s a növendékek előtt ismeretesek s valóban szám-
lálhatók legyenek, hogy a szemléltetés helyesen vitessék véghez.FEDCBA

A számfogalmak szerzéséhez egy és ugyanazon tárgy vá-
lasztandó. Különféle szemléltetési tárgyak használata csak össze-

zavarja a növendékeket s megneheziti a számfogalmakba való
betekintést. A számfogalmak megszilárditására szelgalnak azután
a különféle szemléltetési tárgyak. A helyes számvetés alapját a
számlálás, azaz az egységek sorának fokonkinti összefoglalása
képezvén, kiinduló ponttóI ez veendő. Például a golyót használva,
egy golyót felmutatok s mondom: egy. A növendékek utánam
mondják egyenkint, majd karban. Ha mindegyikök lehetőleg tisz-
tán ejtette ki s ajakról biztosan olvasta le, akkor felirom a táb-
lára a megfelelő számjegyet: 1 s a növendékekkel utániratom.

Most veszek két golyót s mondom: ket t Ő. stb. Hasonló
eljárást követve, mint az egynél, fogalmat szereztetek a 2, 3, 4, és
5-ről.

Alaposan kell begyakoroltatrii most az 1-5-ig terjedő szá-
mokat különféle szemléltetési eszközön következő három irányban.

1. Felmutatom a mennyiséget, a tanuló azt szóval kifejezi s

kivánatra a megfelelő számjegyet leirja.
2. Kimondok egy számot, a tanuló megfelelő mennyiséget

vesz fel az előtte lévő szemléltetési eszközök közül, avagy a táb-
lára rajzolt pontok vagy vonalakra mutat. •

3. A táblára irt számjegyeket mutatom egyenkint, a gyermek
szóval kifejezi s szemléltetési eszközön is megmutatja.

..
••
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A növendékek nyelvkészsége itt már megengedi, a h á n y?

kérdés használatát is, azért a begyakorlásnál erre is ki kell ter-

jeszkedni; valamint ha a növendék a szemléltetésül felvett tárgy

nevét már ismeri, ezt is kimondat juk, a megfelelő számszóhoz

csatolva, pl. Hány golyó? három golyó.

Ezt azon elvből kiindulva, hogy tanításunk minden ágánál
nyelvoktatás legyen, tehát a nyelvgyakorlás czéljából látom szük-
ségesnek, továbbá igy járván ej, tanításunk nem lesz oly száraz,

a növendékek előtt, mintha mindig tiszta számokkal dolgozunk.

Az osztályvezető meggyőződvén arról, hogy növendékei az

1-5-ig terjedő mennyiségekről határozott fogalmat szereztek,·

áttér az 5-10-ig terjedő számokra, eljárása az előbbieknél kö-
vetettel azonos lévén.

A tanár 5 golyót tart egyik kezében s kérdezi hány? Fele-

let után a növendékek előtt még egyet tesz hozzá s ujra kérdi:

hány? .

A felelet természelesen elmaradván, ő maga mondja ; hat s

a növendékekkel utánmondatja, majd a megfelelő számjegyet le-

irva, utániratja. Igy megy tovább a 7, 8, 9, lO-nek a megismer-

tetésénél is, megjegyezvén, hogy mindig az 5-nek kell a kiinduló

pontnak lenni, melyből a 7-, 8-, 9- és l O-nek a megfelelő' meny-

nyiség hozzáadása által származnia kell. .

Megismervén a számokat lO-ig, a számsort kell jól begya-

koroltatni fölfelé s vissza, kettesével, páros és páratlan számokkal

egyaránt.

Ezekután a műveletek veszik kezdetöket, nevezetesen először

az összeadás.

Egy golyót tartva kezemben, mondom: egy, majd egy má-

sik golyót is veszek a gyermekek szeme előtt mondva : és egy.

Azután veszek egyet és kettőt mondván: egy és keltő stb. (l és 3.)

Most egy golyót jobb, egyet bal kezemben tartva, a golyó-

kat: egy és egy kifejezést használva a gyermekek előtt össze-

teszem s kérdem hány? A növendékek felelete után: (kettő) meg-

tanitom az egész kifejezést: egy é s egy a z ket t Ő. Hasonló

eljárást követve megyek továbbFEDCBA: ll és laz 3; 3 és 1 az 4 stb.

5-ig, majd 5--10-ig.

Begyakorlás kedveért soron kivüli gyakorlatokat tartunk

először 1-5-ig, azután 5-10-ig, pl. : ll + 1 =, 4 + 1 = , 1 + 1 stb.

'Ha az l-el' jól megy az összeadás, rátérünk a kettővel való

.összeadásra : 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2 stb. majd ugyanezt soron
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kivül gyakoroljuk s azután 1- és 2-vel vegyes' gyakorlatokat
tartunk.

Ezután következik a 3-al, utána a 4-el s végül az 5-el
való összeadás, eljárásunk az 1- és 2-nél követettel azonos lévén.

Nem tartom helytelennek már az első osztályban sem, ha
. néha-néha nevezett számokkal számoltatunk.

A szemléltetést akkor mondhatjuk teljesnek, ha növendé-
keink a számokat világosan megismerték, kellőleg gyakorolták s
a mennyit itt követelhetünk, alkalmazni tudják. Ha az alkalmazás-
ban hiányos ismeretet árulnak el, rögtön a szemléltetéshez kell
folyamodnunk.

Mondanorn is fölösleges, hogy nagyobb súlyt fektessünk a
szóbeli, mint az irásbeli számolásra, valamint szükséges, hogy a
növendékek önmunkásságának fejlesztése s gyakorlása czéljából

önálló irásbeli feladvanyokat is gyakorta készitessünk, melyeknek
megfejtése azonban - első osztályról lévén szó - csakis az
iskolahelyiségben történhetik.

Az összeadás után kövelkezik a ki vonás. Semmi nehézségbe
sem fog ütközni s leghelyesebbnek tartom, ha IO-böl történik a
kiindulás. Előbb mindig csakFEDCBA1 vétetik el az összegből, pl.
10 - 1-= 9, 9 - 1 = 8 stb. s mint az összeadásnál, megismer-
tetjük itt is a kifejezést, *) ha pedig a végére érünk: 1 - 1 =
megismertetjük a semmit (O), mely számtanítasunk folyama alatt
legelőször még csak most fordulhat elő.

Ezután mindig 92-őt, majd 3-at, 4-et és ő-öt vétetünk el az
összegből s minden egyesnél az előzök gyakorlása kedvéért is-
métléseket tartunk, mely kiterjeszkedik az összeadásra is.

Mint igen jó gyakorlat, kellő figyelemre méitatandó: egy és
ugyanazon számnak, majd hozzáadása, majd elvétele egy másik
számból pl. 6 + 2 = ~,6 - 92= 4 stb.

Az osztályvezetőnek jól kell tudnia, hogya. számolásbani
készséget csak akkor éri el,. ha tudja, hogyakidolgozásnak
melyik része illeti őt s melyik a tanulót, tehát ne mondjon l!1eg'
a gyermekeknek olyant, mire nekik önmaguktóI kell rájönni, de

*) Minö kifejezést? Éppen a kivonásnál nem vagyunk teljesen tisztában

a használandó kifejezést illetcleg. Némelyek .h áro mb ó lel ves z eke gy et,

mar a d e mások »h áro m ke ves ebb egy gye 1 a Z« vagy »e gye t a

h áro m ból, mar a d« vagy röviden »h áro mb ó 1 egy, mar a d« »h á-

rom ke ves ebb egy az« stb. stb. kifejezést lJasználják. Óhajtanánk, hogy

czikkiró úr e tekintetben is véleményt mondjon. Sze r k.



annál többet s helyesen szemléltessen. E mellett a tárgyat meg-

kedveltető modorának s finom tapintatának kell lennie, hogy a

növendékek előtt amugy is unalmasnak és száraznak feltűnhető

számolás tanitásába életet tudjon önteni.NMLKJIHGFEDCBAB e r in z a J á n o s .

T a n u lm á n y -u t o n .

Hét év óta táplált óhajíásom teljesült a nyáron. Sikerült

ugyanis öt heti külföldi tanulmány-útra idő ts· pénzt nyernem.

Ami hét évig egyaránt hiányzott nálam. Hogy már most ezután

a hét szük esztendő után hét bő következik-e, azt persze nem

tudom. Ami igen természetes. Oe hogy szeretném, ha ugy lenne:

az még természetesebb. Denique már május hó végén a kezem-

ben volt Arad sz. kir. város tek. iskolaszékének a végzése, amely

szerint megengedtetik nekem, hogy junius 3-án vizsgát tartván,

elindulhassak külföldi utamra, ha van pénzem s kedvem hozzá.

Volt mind a kettő. Persze az egyikből több, mint a másikból.

Hogy melyikből volt több, azt kitalálni nem kerülhet nagy fej-

törésbe. Uti tervet itthon még nem készithettem egész részletes-

séggel, amennyiben ez nem annyira tőlem, mint inkább attól

függött, hogy milyen módon lehetett a legelőnyösebben köruta-

zási jegyet összeállitani Bécs és Berlin között, főczélom lévén

tanulmány-utamnak a német birodalom fő- és székvárosa, ille-

tőleg annak két siketnéma-intézete és Dr. G,u t z m ann Her-

mannak beszédhibákban szenvedők számára berendezett poliklini-

kájának megszemlélése. Hála a Gondviselésnek, utam szerencsés

volt. Szerencse kisért odautazásomban, s hazatérőben sem hagyott

el, de sőt nagyon is kedveskedett. Elég sze r ~ n c s é s voltam

ugyanis Drezda és Prága között elveszteni a jegyzőkönyvemet,

melyhe mint egy igazi, passzionátus 'tanulmány-utas a leggon-

dosabban feljegyeztem mindent törül-hegyre. Ha ez a malheurös

szerencse nem ér, most minden valószínűség szerint én is. csak

ugy kezdeném utleirásomat, hogy ez vagy az a meglátogatott

intézet ebben' s ebben az utczában van, ennyi s annyi emeletes,

benne ennyi sannyi siketnéma nyer oktatást, ebben s abban az

oszlályban ilyen solyan szekrények állanak, s 8-9-ig ez vagy

az a kollega ezeket s azokat a mondatokat hogyan szedte ki a

gyerekekből.

Igy azomban veszendőbe menvén mindazon értékes adat,

mely ilyen ösmeretekkel gazdagithatna a t. olvasót, most arra
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vagyok utalva, hogy egyedül emlékezetemre támaszkodva, emlit-
sek fel egyetmást uti élményeimből.

1.NMLKJIHGFEDCBAA b é c s i c s . k i r . s ik e t n é m a - in t é z e t .

Jnnius 7-én d. u. 3 órakor érthető türelmetlenséggel ráztam
meg néhányszor a bécsi k. k. (az "és" kötőszót ott nem ismerik)
siketnéma-intézet kapuján a kilincset. A csengetésemre ugyanis
nem reagált. Nehány percz mulva azomban kinyilt végre, ugyan-
akkor megjelenvén egyegyenruhás alak, aki be sem várva kér-
déseimet, rögtön megkezdett egy előadást a magától záró paten-
tirozott kapuzáró-készülékekről, amelyek .nappal ugy zárnak, hogy
kivülről minden jeladás nélkül bejuthatni, ha a kilincset beava-
tottak módjára nyomják meg, mig ellenben éjjel "lélek az ajtón
se be, se ki" a k.FEDCBAk '. egyenruhás portás beleegyezése nélkül. A
magyarázat után, melyet hiába köszöntem meg kétszer is, lévén
a patentirozott kapuzáro készülék jeles magyarázójának, egy si-
ketnéma-intézet portásához méltó s illő módon, mindkét füle
ugy elzárva a hanghullámok elől, hogy azt ugyan semmiféle pa-
tentirozott készülékkel többé kinyitni nem lehet, - mintha ma-
gától eszébe jutott volna, hogy hát ha engem más czél is hozott
még az általa őrzött intézetbe, mint az annak kapuzáro készülé-
kével való megismerkedés, engem is beszélni hagyott.

Minthogy ő azomban az előadottaknál egyebet nekem be nem
mutathatott, hosszabb s érettebb megfontolás után felvezetett az igaz
gatósági irodába, hol bemutatkozván Dr. F i nk igazgatónál, miután
magamat a hazulról hozott hivatalos ajánlólevéllel kellő módon
igazolni tudtam, eng e dél Yt nyertem arra, hogy a következő
napokon azt is megtekinthessem, ami nem pat e n t az intézet-
ben. No mert arra amit a bécsi cs. kir. siketnéma-intézet felmu-
tatni képes, s a módszerre, melyet követ, nem is kell szabadalmat
vennie, mert nem kell az utánzástol félni. Ez a gazdagon dotált

intézet, mely már 1779. óta vezérszerepet visz a monarchia má-
sik felében a siketnéma-oktatás terén s mely a váczi intézetet
leányának szereti tekinteni azon körülménynél fogva. hogy S i -

m o n Antal és a váczi intézet első tanárai ott képezték ki
magukat a siketnéma-tanitói pályára. bizony-bizonyelpirulhat ...
a leánya előtt. Mert nekem még most is vannak kifogásaim a mi
első hazai s nálunk szintén vezérszerep rt vivő első intézetünk
szarvezete ellen, nemkülömben azon kevésbé intenaiv müködése
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ellen, amelyet a magyar siketnéma-oktatás módszerének kiműve-
lésében tapasztalhatunk, noha az utóbbi években tagadhatatla-
nul sok mulasztást pótol már helyre: de mióta a bécsi cs. kir.
siketnéma-intézetet ismerem, azóta csakugyan nincs okom oly
igen lamentálni. Mert az igaz ugyan, hogy az .immár 89-ik évét
betöltött váczi intézet ez alatt a hosszu idő alatt nem tudta a
magyal' siketnéma-oktatás módszerét megteremteni, nem dolgozta
ki asiketnémák specziális oktatásánál követendö nyelvoktatási-

módszert a magyar nyelv sajátságaira való tekintettel, nem mü-

velte a phonetikát, nem mutathat fel egy akkora kis nyelvphysio-
logiát sem, mint az öklöm, nem apostolkodott - az utóbbi idő-
kig - a siketnéma oktatás terjesztésében, nem képezett ki taní-
tókat, nem adott ki egyetlen módszertani müvet, nem szerkesztett
tankönyveket, nem gondoskodott tan eszközökről, hanem keblén
melengette a sok német szemléltető képeket, nem dolgozott ki
részletes s hosszu tapasztalatai nyomán kipróbált gyakorlati s
rationalis tantervet, egyszóval nem tett eleget azon feladatának,
mely mint a 70-es évekig egyetlen magyar siketnéma-intézetnek,

elvitázhatlanul feladata lett volna.*) De az is igaz.thogy ily irány-
ban a 112 éves bécsi cs. kir. intézet még kevesebbet telt. Sőt,
tekintve, hogy a bécsi intézet tannyelve kezdettől fogva német,
jogosan illethető szemrehányással, mert csak át kellett volna vennie
a németektől, azok minden izében alapossággal kidolgozott, s gya-
korlati elvek alapján fejlesztett módszerét. Mert mit találtam én
a bécsi cs. kir. intézetben? Mint vagyonos, jól szituált nagymama
sok régi s elavult elvekkel. de divatos uj főkötőkben szigoru pe-
dantériával ügyel ugyan arra, hogy az intézet falai szépen ki le-
gyenek meszelve, a padok barnára festve (uj divatu padok 1), a
gyermekek, ne mint máshol, körben üljenek (mert igya beszédnek
lenézésében folytonosan gyakoroltatnék a siketnéma), hanem mint
az épérzéküek iskolájában egymás háta megett, ügyel arra, hogy

a gyerekek jó ellátást kapjanak (ez már szép anagymamától),
hogy tisztán járjanak (ez is szép dolog), hogy szemléltető .cszk ö-

zökben se legyen hiány (amelyek azomban, sajnos, zár alatt van-
nak). De hogyan állunk a beszéddel, a kiejtés tisztaságával, a
beszéd lenézési képességéveI, a jeleknek az oktatás alatt való ki-

*) Egyelőre nem teszünk észrevételt czikkiró ur ezen állitásaira. Hiszszük

azomban, hogy avatott toll meg fog felelni s okokkal fogja támogatni, menyi-

ben felelnek meg ez állitasok a valóságnak, s ha megfelelnek, mihen rejlik

az oka e vélt mulasztásoknak. Sze r k.
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zárásával, az oktatás szemléletiségével, s ami fő, ami legfőbb: a

növendékekkel való szelid, paedagogiailag fontos, szelid selnéző,

okosan szigorú bánásmóddal ? Bizony csehül. .

A kiejtés átalában nem kielégitő, a beszédnek lenézé si ké-

pessége szintén nem áll oly fokon, amilyent a váczi intézet fel

tud mutatni, a tanítás nem eléggé szemléleti s ami a jeleket illeti,

a növendékek bizalmas őszinteséggel integettek felém az ujj ábé-

czével, meg egyéb jelekkel, oly preczizitással s művészi könnyed-
séggel, mely következtetni engedett kellő. gyakorlatra s nagy

bátorságra a jelek használatában. S milyen szép is az, mikor a

jó barát nehány hihetetlen gyorsasággal megadott jellel kisegiti

zavaraból a tábla előtt izzadó nebulót, akinek egy' irgalmatlan

hányavetiséggel a táblára rajzolt szivattyuról kellett volna bölcs

dolgokat elbeszélni. Ugy látszik Dr. F in k igazgató maga is tisz-

tában van azzal, hogy okvetetlenül tenni kell neki valamit a

tan eredmény fokozására, mert azt kivánta tőlem, hogy főképen

az V. osztályt (évfolyam) kisérjern figyelemmel, amennyiben ötö-

dik éve, hogy az intézet élén áll, s igy azFEDCBAö dírektorsága alatt

elért eredmény ezen osztály után itélhető csak meg. Nos, igaz-

ságot az igazságnak, ez az osztály hasonlíthatlanul jobb mint a

többi. Csakhogy "jeder Varum, hat seínen Darurn !" Ennek az

osztálynak a vezetője Dr us c hba kollega, aki mint megtudtam

az intézet legjelesebb tanerője s akitől megtudtam azt is, hogy

a bécsi. cs. kir, intézetben csak most vajudik igazán a

ném e t - m ó d sze r kér d é s e. Mert ott most még inkább csak

az u. n. vegyes módszer divik. Vagyis az az érdekes módszer,

amelynek segélyével olyan szép eredményeket lehet felmutatni,

hogy t. i. amikor jelekkel teszünk fel egy kérdést a növendéknek,
akkor azért nem tud felelni, mert inkább érti meg az élőszóval

tett kérdést; mig viszont ha élőszóval beszélünk hozzá, hát jeleket
kiván látni. -

Dr us c hba kollega csakugyan ügyes siketnéma-tanító. Csak-

hogy van ám az intézetben még egy kollega, aki szintén meg-

lepett engem módszerével. Mert az eltér némileg a többiétől. Eltér

annyiban, hogy ő alulról felfele kergeti a szegény siket néma gye-

rekekbe a tudományt s pedig egy bizonyos paedagogiai eszköz

segélyével, melyet a didactica tudománya magyarul "v i r g ács"

néven nem akar ismerni.S sajnos, de ugy tapasztaltam. hogy ő

ezen módszerének nem egyedüli képviselője az intézetben. Van

nehány híve is kartársai között.

\
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Midőn bucsut vettem az intézettől. Dr. F i n k igazgató ur

arra kért fel, hogy egész őszintén irjam meg majd neki, vagy
(hozzam tudomására alkalmilag, vajjon az e tanulmány-utam al-
kalmával meglátogatott intézetek közül, tapasztaltam-e valahol
szebb eredményt, mint a bécsi cs. k. intézetben? Mert a nagy-
mama, mint minden nagymama - ugy látszik - az önbirálatban
kissé elfogult.NMLKJIHGFEDCBA

2 . A b é c s i Izr. s ik e t n é m a - in t é z e t .

Ha csak addig. kellett volna utaznom. amig egy oly inté-
zetre bukkantam volna, a milyet Dr. F i n k igazgató ur óhajt
ösmerni, mely t. i. szebb taneredményt tud felmutatni, mint az
általa vezetett intézet a jelenlegi viszonyok között felmutat, épen
nem jutottam volna Odysseus sorsára. Mert biz' én mindjárt
másnap találtam olyat. Még csak ki se kellett mennern a határ-
ból. Mert a bécsi izr. siketnéma-intézet valóban felülmulja a cs.
k. intézetet. Nagyobb tökélyre a beszédnek lenézését, mint ami-
lyent itt tapasztalhattam. úgy hallottam - csak Vatter viszi
Majna-Frankfurtban, akit jövő évben, azt hiszem, lesz alkalmam
meglátogathatni. Legalább Berlinben nem láttam nagyobb ügyes-
séget ebben. Már nem állithatom ezt a kiejtés tisztaságáról. A

minek azt hiszem egyik főoka az, hogy egy rengeteg nagy öblös
teremben öt osztály, mintegy 60 gyermek,éktelen lárma között
tanul egyszerre. A zsivaj itt még nagyobb mint a budapesti izr.
intézetben, ahol szintén több osztály van egy teremben elhelyezve.
Hiszen absolute lehetetlenség is az oly lármában ellenőrizni a
kiejtés tisztaságát, főleg ct hangfejlesztés fokán!'

A bécsi izr. intézetben vannak tanitónők is alkalmazva,
mint osztályvezetők. Dr. B run ner M. igazgató, mintha kita-
lálta volna a gondolataimat, előbb azokat az osztályokat mutatta
be, melyet férfiak vezettek s csak azután vezetett be Gr ü n
kisasszony osztályába (II. osztály). Noha, még most is fentartom
azon meggyőződésemet, hogy inég a leányoknál is csak ,« neve-
lés s női kézimunka-oktatása bizassék nőkre, mig az oktatást ki-
zárólag férfiak végezzék. annyi bizonyos, miszerint ezen meggyő-
ződésem indokolásaként azt ugyan fel nem hozhatnám, hogy a
tanítónők nem képesek a siketnémák oktatásában 'oly eredményt
felmutatni, mint a férfiak. Mert GrFEDCBAű n kisasszony osztályánál
egy osztály sem mutat fel szebb eredményt. S ezt nem csak a
személyes benyomások után állitorn, mert dr. Brunner úr is oda

nyilatkozott.
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Ami a jelbeszédet illeti, az általam meglátogatott intézetek

közül sehol sem volt alkalmam a jelbeszédnek - a természetes

jelbeszédnek - korlátoltabb használalát tapasztalhatni. Ami te-

kintve. hogy az intézet internatus, csak egyöntetü s kitartó munka

következményeként tekinthető. .

Mielőtt az intézetet elhagytam, még egy kellemes meglepe-

tésben is részesültem, nevezetesen az igazgató bemutatta Per e-

irá nak állitása szerint igen hű olajfestésü képét, mely az inté-

zet egy' barátjának adománya.NMLKJIHGFEDCBA

3 . A f e l s ö - d ö b l in g i siketnéma-Intézet.

A felső-döblingi siketnéma-intézetet, mely Alsó-Ausztriának

orsz. intézete, el ne kerülje senki, akit utja Becsen keresztül ve-

zet. Nagy-Bécs legegészségesebb pontján, talán a legmagasabban

fekvő utczában, közvetlen szomszédságában egy most üresen álló

remek villának, mely dicső emlékezetü Rudolf trónörökös tulaj-

donát képezte, egy oly épületben van elhelyezve az intézet, mely-

nek udvarából a meddig a szem ellát igazán festői tájképben gyö-

nyörködhetni. Alkalmasabb s kitünőbb helyiséget aligha lehetne

siketnémák számára találni. Kitünö vizét s mondhatni klimatikus

levegőjét pedig méltán irigyelhetni. Az intézet 1881-ben létesitte-

tett Per k o Frigyes alapitványából, a hiányzó fen tartási költ-
ségek államsegélylyel fedeztetvén. Az épület előbb a vakok~ voll,

kiket. Purkersdorfba helyeztek át. Az idén még egy szomszédos

telekkel fog bővülni az. intézet, melynek élén alapitása óta

Le h fel d A. áll, ki igazgatóvá történt meghivásáig Hütteldorf-

ban jóhirü magán-intézetet tartott fenn.

Csütörtöki napon látogatván meg az' intézetet, sajnálatomra

nem volt oktatás. De Le h fel d ur lekötelező szivessége folytán,

még sem kellett eredmény nélkül távoznom, amennyiben csopor-

tonkint be lettek mutatva a növendékek, kiket fesztelen társalgás

közepette volt alkalmam megfigyelni a játszótéren, a konyhában.,

a dolgozóteremben s a tornateremben.

Nem vehetvén részt egyes tanórákon, főleg' arra figyeltem,

valjon a felnőUebb növendékek egymás között mily mértékben
használják az élő-beszédet. S e tekintetben örvendetes tapasztala-

tokat tettem. A kiejtés átalában véve igen kielégitő. Az intézet

felszerelése semmi kivánni valót nem hagy hátra, s reám az inté-

zet oly benyomást tett, hogy L e h fel d ur hű maradt azon

programmhoz, melyet 1881-ben az alsó ausztriai tartományFEDCBAg y ü -
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lésnek terjesztett be, s melybon az van mondva, hogy: "er ver-
trétet volletándig das System der artikulierten Wortsprache fül'
Taubstumme." .NMLKJIHGFEDCBA

4 . D r . Coén b e s z é d g y ó g y in t é z e t e .

Mielőtt Bécset elhagytam volna, felkerestem még Dr C o en.
Raphaelt, aki már évek hosszu során foglalkozikFEDCBAII kiejtés hibái-
nak gyógyításával s kinek "Pathologie und Therapie der Sprach-
anomalien" czimü műve a kiejtés külömböző hibáinak összefüggő
képét adja. Annyival is inkább érdekemben állott Coén urat
meglátogatni, mivel az utóbbi években már ő is - igen helye-
sen - a fősulyt a didacticai kezelésre fekteti. C oe n úr ez év-
ben a bécsi község-tanács meghívására a János utczai községi

iskolában gyógytanfolyamot rendezett be dadogó iskolás gyerme-
kek számára s egyszersmind előadásokat is tartott közs. tanitók-
nak e baj kezeléséről. Látogatásom alkalmával 18 dadogó fiut
találtam együtt a kurzuson, kiket az általa képviselt módszer sze-
riut kizárólag didacticai-uton kezel. Minthogy mielőbb lesz alkal-
mam e lapok hasábjain az épérzéküek beszédhibái val foglalkoz-
nom, fentartom magamnak C o en módszerét, valamint az általa
felmutatott eredményeket ugyanakkor bővebben ismertetni.

5 . A l ip c s e i s ik e t n é m a - in t é z e t .

Egy hideg esős napon érkezve meg Lipcsébe, azonnal siet-
tem felkeresni a siketnéma-intézetet, azon intézetet, mely ezelőtt
113 évvel mint első Németországban, hajnali fénynyel sugározta
a szerencsétlen szánalomraméltó s mindaddig évszázadokon ke-
resztül mindenütt mellőzött siketnémák sötétségét s me1y hajnali
sugár után nomsokara fényes nap tünt fel, a humanizmus ra-
gyogó napja, mely Németországban most már a zenithpontra
emelkedett; amennyiben jelenleg az állam és társadalom versenyző
áldozatkészsége folytán nemcsak hogy minden 8-ik évét betöltött
siketnéma gyermeket szakszerű kiképeztetés végett felvesznek vala-
mely intézetbe,*) de sőt szarnos egylet és maga az állam arra is
kiterjesztik gondoskodo figyelmüket, hogy az intézetből kikerülö
növendékek tovább képeztessenek, jövőjük biztositva legyen és
kenyérkeresetre. tisztességes pályára ségittessenek.

Amint sietve haladtam tova a szakadó esőben, alig nehány
lépésnyire a többi épületek közül szépen kiemelkedő nagy intézet-

*) Tudtunkkal még nincsenek annyira. Még náluk is mintegy 1000 tan-

köteles siketnéma várja az emberszeretet gondoskodását. Sze r.k.
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től, hirtelen szépen parkirozott kis tért pillantottam meg, köze-

zepén egy egyszerű, grániLlapon nyugvó szoborral. Azonnal meg-

ismertem a szebrot. Igen, az ő szobra volt. A szegény eppendorfi

tanitó szobra, ki félreismerve s feljebbvalójától, papjától üldöztetve,

ezer s ezer akadálylyal küzd ve meg, ha bár nem is volt ment

emberi gyarlóságtól, de mindvégig, utolsó leheletéig: a siketné-

mák sorsának javitásán fáradozott, megalapitván és nélkülözések

közölt is fentartván a most virágzó intézetet, melyben közel ~OO

siketnéma nyer uj életet, világosságot!

Heinicke Samu szobra előtt állottam, a németországi siket-

némák megváltójának, a némaság iszonyatos bilincsei által év-

századokon lezárt ajkak' feloldójának szobra előtt.

Egyszerü gránitoszlopzaton nyugvó bronz mellszobor az

csak, mely előtt hideg közönynyel halad el talán a müvész, kinek

a nem egészen jól sikerült szobormü semmi érdekesebb meg-

figyelni valót nem nyujt. De aki tudja, hogy H ein i c k e élete

és müködése minden tévedése és hibái daczára is, mily végtele-

nül nagy áldás volt nemcsak~émetország, hanem az egész vilag

siketnémáira nézve, annak szive hevesen dobban meg, midőn el-

olvassa a talpazatra vésett eszavakat: "Samuel Heinicke, Be-

gründer des deutschen Taubstummen Unterrichtes. Gewidmet von

dankbaren Taubstummen und Taubstummenlehrern." Valjon lehe-

tett-e volna szebben, nagyszerübben örökíteni meg Heinicke em-

lékét, mint egy oly szobor által, melyet szellemi álmukból uj

életre virradt siket némák összerakott filléreihöl emeltek? Bizo-

nyára nem! ...

S nem tekinthető-e az isteni gond viselés különös kegyel-

mének, hogy most több, mint egy évszázad lefolyása után, még

mindig He ini ck e családja áll az intézet élén s hogy e csa-

lád majdnem minden tagja igen nagy kort ért el! Az intézet je-

lenlegi igazgatója dr. Ei c h le r, ki ez évben ülte meg müködé-
sének félszázados jubileumát, Heinicke egy unokáját R e ich le-

ányát birja nőül, ki most 71-ik évében van.

Midőn magamat a tiszteletreméltó házaspárnak bemutattam,

a legszivélyesebb fogadtatásban részesültem s kérésemre azonnal

bemutatták Heinicke nagy olajfesfésű arczképét. mely Eichlerné

asszony állitása szerint a család által igen jónak tartatott. Sze-

rettem volna még valami bővebbet megtudni arnól asiketnéma

magyar báróról, aki Heinicke első tanit ványai közé tartozott. De

nem tudhattam meg egyebet, mint ami azon anyakönyvben ta-
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lálható, melyet L ő w e siketnématanitó, az intézet volt növen-

déke mentett meg az elenyészéslől, s melyben csak annyi van

feljegyezve: "1782. Baron von Metzburg, Ungarn, 1783. als

Bildungsunfáhig entlassen."

A lipcsei intézet hálás kegyelettel őrzi He ini eke és méltó

utódjának és vejének R e ich nak emlékét, amennyiben nem-

csak a földszinti lépcsőcsarno k falait disziti domborművű mell-

képük, hanem a tágas ebédlőben mindkettőjük márvány mell-

szobra is látható.

Hanem e~két mellszoborra] aztán éppen nincs összhang-

zásban az ami az ebédlőben az étkezés előtt és után történik.

Az t. i. hogya növendékek ájtatosan imára kulcsolván kezeiket,

egy ügyesebb fiú a kathedrára lép és jel e kk el, igen, jele k kel

mondja el az asztali áldást tisztátalan articulatióval kis é r v é n

a jeleket. Megütközésemet látván az igazgató, sietett kimenteni

a dolgot azzal, hogy az asztali áldásnak jel ek le el való elmen-

dása a gyöngébbek és kisebb tanulók kedveért történik, akik igy
jóbban megértik az imát. ,;,

Csakhogy az egyes osztályokban való hospitálás engem arról

győzött meg, hogy tán nem épen csak a gyengébbek kedvéért

történik az. Mert fájdalom, azt tapasztaltam, hogy a lipcsei inté-

zetben is az u. n. vegyes módszer grasszál. A mi magát a tan-

anyagot illeti, elég terjedelmes és figyelemreméltó az, amit a 8

év alatt feldolgoznak. De a kiejtés tisztasága és a szájról lené-
zésbeni ügyesség talán még a bécsi cs. kir. intézetnek is mö-
götte áll. A növendékek diskurálgatnak jelekkel, s pedig ugyan-

csak kimívelt jelbeszédet használnak. A lipcsei intézetben tapasz-

talhattam szeretetteljes bánásmódot a növendékekkel szemben,

példás, jó egyetértést akartársak s a köztiszteletben és s zere-

tetben álló igazgató közöttFEDCBAj alkalmam nyilt behatóan tanulmá-

nyozni egy jól felszerelt nagy intézetet s annak miként való ve-

zetését, kormányzását j alkalmam volt meggyőződni, hogy az in-

tézet tanitóit igazi ügyszeretet lelkesiti ; do az élő szóra oktatás

módszere tekintetében semmi ujat nem tanulhattam. A jelbeszédet,

azt hiszem, egy intézetben sem tanulhattam vo.lna meg gyorsab-

ban és könnyebben, mint a lipcsei intézetben, ahol tanitó és

tanitvány egyaránt használják. De minthogy én épen az ellenkező

irányban óhajtottam ösmereteimet böviteni, harmadnapra már

bucsut vettem az intézettől s annak tiszteletreméltó, agg igaz-

gatójától, kinek neje azon szép igérettel bocsátott el, miszerint
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azon esetben, ha mint reméli, a családban található volna He i-
nicke kézirat, arról nekem lenyomatot készittet.NMLKJIHGFEDCBAK o b o z J ó z s e f .

(Folytatása következik.)

H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .JIHGFEDCBA

A buda pesti siketnémá k isko lá zta tá sa . Lapnnkban több-
ször volt emlités téve arról, hogy a vallás- és közoktatásügy]
miniszter úr a fővárosban a siketnémák számára iskolát nyitni
szándékozik. A főváros közönsége 2800 frtot szavazván meg e
czélra, az iskola létesitése elé több akadály nem gördült. Az I.

ker. Mozdony-utcza 24. számu ház, mely a Paedagogium közvet-
len szomszédságában áll, béreltetett ki s ez alkalmas helyiségből,
mely szép és tágas kertt el van körülvéve, árad ki a jótékonyság
melege a fővárosban létező s még' eddig oktatásban nem része-
sűlhető szegény siketnémákra. Egyelőre kizárólag Budapesten lakó
6-8 növendék felvétele van tervezve s ugy benlakó, mint bejáró
növendékek is felvétetnek. A szegénysorsú siketnémák részére a
főváros kilátásba helyezte, hogy ingyenes helyeket létesít. Adja
isten, hogy e szerény magból mihamarabb erőteljes csemete kel-
jen ki, reményt nyújtva terebélyes fává való növekedésre, mely-
nek árnyékában a főváros siketnémáinak lelki sötétsége eloszoljék.

- Áthelyezés. A nm. vallás- és közoktatásügyi nl. kir. mi-

miniszter úr november 2-án 48,010. szám alatt kelt magas ren-
deletével, a siketnémák budapesti gyakorJó iskolájának vezetésére
a mult évben az I. ker. áll. polg. és elemi iskolai tanitóképzőben
rendszeresitett szaktanfolyam előadásainak megtartására Scherer
Istvánt, a vác zi intézet rendes tanárát helyezte át hason minőségben.

- Lemondá s. Sta n c z e l János, a váczi intézet tanár-
gyakornoka ezen állásáról lemondott, hogy tanitóvá történt meg-
választatásának eleget tehessen.

K ü l f 'ö ld i ssemle,

A németországi szak férfiak és siketnémák között még mm-
dig foly a harcz a jelek használatának és kiküszöbölésének szük-
ségessége felett. HeFEDCBAi d sic k fellépése, melyrőliapunk mult év-
folyamaiban többször megemlékeztünk, egész forron gásba hozta
a siketnémákat, akik most tömeges aláirásukkal ellátott kérvényt
szándékoznak a Cultus: miniszterhet beterjeszteni a végből, hogy
a siketnéma-intézetekben a jelek tanítása ujból kötelező legyen.

A "Bla tter fü r Ta ubstummenbildung" a leghatározottabban'
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állást foglalt e mozgalom ellen s azóta a siketnémák lapjában, a

Bécsben megjelenő "Taubstummen Courir" -ban, egymást érik a

Ielszólalások, amiknek tendentiája a jelek tanításának behozatala.

Részünkről azt hiszszük, hogy felesleges időpazarlást és tintapa-

zarlást visznek véghez mind a két részen, mert a jelek megta-

nulása nem olyan nehéz, hogy azt a siketnéma az íntézetből ki-

lépése után is ne tudna elsajátítani, mig az intézetben valóságos

nyűgét képezi a hangos beszéd megtanul ásának.NMLKJIHGFEDCBA

V e g y e s e k .JIHGFEDCBA

- U j isko la kele tkezőben . Pozsony város óhajt uj iskolát

létesiteni a siketnémák számára. E ezélból Vid a Vilmos a váczi

intézet 'rendes tanára és helyettes igazgatója a vallás- és közok-
tatásügyi miniszterium megbiiásából e hó· folyamán Pozsonyba

utazott, hogy ott az intéző körökkel a teendő lépéseket megbe-

szélje. Ez utját siker koronázta, amennyiben a város hajlandónak

mutatkozik ily iskola felállitására. A pozsonyi elemi tanitónő ké-
pezdében K ö n y ö kin é L a c z k o v i c s Ida, a tanítóképző

egyik tanitónője, aki egy időben a váezi intézetben tanulmányozta

asiketnémák oktatásmódját, tart elméleti előadásokat.

- Siketnémá le or vosi vizsgá la t a la tt. Dr. Szenes Zs. buda-
pesti specialista fülgyógyász a váezi kir. siketnéma intézetben a
növendékek esetleges hallását a mSlgas miniszterium jóváhagyá-
sával orvosi vizsgálat alá vette. Erdekes, az eddigi adatokból
- körülhelül 15 növendéket vizsgált már meg - hogya siket-
némák legnagyobb részének van valami kevés hallása, termé-
szetesen, nem oly foku, hogy akusztikai hatások felfogására elég-
séges volna. Erdekes továbbá, hogy az a csekély hallás - ha
ugyan annak nevezhetjük -- egyik növendéknél az egyik, a má-
siknál meg egy más irányu és hatásu hang iránt fogékony: pl.
egy növendék hallja, vagy talán észre veszi a tapsot egy méter
vagy kisebb távolságból, mig a másik inkább fogékony másnemü
hang iránt. Egyik az a vagy o , a másik azFEDCBAi hangot veszi jobban
észre, ha fülébe kiáltjuk. Ki váncsian várjuk a vizsgálat eredmé-
nyét, minden esetre érdekes lesz a statisztikája.

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

R . J . A r a .d . Az »irvaolvasás« stb. stb. folytatását vártam s ez okból
a jelen számot 2 ivnyi terjedelemben óhajtottarn volna közrebocsátani. Igya
deczemberi számnak lesz egy iv melléklete, de addig légy szives a kéziratot
beküldeni. A helyreigazitás ugyanakkor fog napvilágot látni.

B . J . V á c z . Szives figyelmedbe ajánlom a czikked végére irt szer-
kesztöi megjegyzést.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


