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T a n u lm á n y -ú to n .

(Folytatás és vége.)

A berlini kir. siketnéma-intézet, tudvalevőleg egyszersmind
képző-intézet is, siketnémák tanitói s siketnéma-intézetek igazgatói
számára.' Németországban ugyanis a siketnéma-oktatás nem sz a-
b ad műv ész e t, mint hazánkban; ott kellő qualifikáczió nél-
kül senki sem foglalkozhatik siketnémák-oktatásával. Igaz ugyan,
hogy nálunk is van egy ideiglenes rendelet a siketnéma-tanitók
képesitésére nézve; de tudjuk s látjuk, hogy ez csak afféle szen-
teIt viz. Se nem árt, se nem használ. Senki sincs abban akadá-
lyozva, hogy siketnéma-tanitói oklevél nélkül is nyithasson,. vagy
vezethessen siketnéma-intézetet. De, sőt mint tudjuk, úgy sem
történik baja senkinek sem, ha egyáltalában semmiféle képesitése
nincs a tanitói állásra.

Nem akarom bövebben érinteni ezt a kényes ügyet. Nem
én, hanem más körök illetékesek arra, hogy felemeljék szavukat
az olyan s hasonló humbug ellen, hogy akkor, a midőn egy
nyomtatott s a nyilvánosság elé adott ért esi t ő ben 25-36
heti órai oktatás van feltüntetve. voltaképen alig adnak heti 10
est i ó r á t oly tanitók, kik az egész napon át más iskolákban
vannak elfoglalva ..
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A közoktatási miniszter kiküldöttjel évről-évre megvizsgálják
a hazai siketnéma-iskolákat s arról jelentéseket terjesztenek be.
Igazán kiváncsi vagyok azon jelentések szövegezésére.

- Nem szabad veszélyeztetni az ügyet a szigorn fellépés-
sel - ezt szokták indokul felhozni.

De valjon lehet a világon jobban veszélyeztetni egy' ügyet,
mintha avatatlan kezekbe adják?! Bizonyára nem.

Elszornoritók azon állapotok, melyek a siketnéma-oktatás
terén nálunk most uralkodnak. Mert ez a publikum szemébe való
porhintés kétszeresen elkedvetleniti azokat, akik a siketnéma-

tanitói pályára hivatásból s a kellő szakismeretek fáradságos
megszerzése után lépnek, Kétszeresen, mivel először a siketnéma-
oktatásnak minden kvalifikáczió nélkül, mesterségszerüleg s privát-
jövedelem czéljából való üzése mélyen sérti asiketnéma -tanitói
állás reputáczióját és másodszor, mivel az ilyen elszomoritó viszo-
nyok tehetségesebb, kiválóbb tanítókat éppen nem csábítanak a
siketnéma-tanítói pályára, de sőt inkább elriasztják attól.

Németországban, de főleg Poroszországban ily viszonyok
egyszerüen elképzelhetetlenek. Ott, ha valaki hivatottságot érez

. magában a siketnéma-tanitói pályára, képesitő vizsgálattal, a
gyakorlati oktatás terén felmutatható eredményekkel s irodalmi
működésével tesz tanubizonyságot képességeiről, nem pedig azzal,
hogy egy főispán vagy polgármesternek kedvében járván, ennek
segélyével vagyelnézésével vonja kímagát a képesitő vizsgálat,
vagy a felettes hatóságok ellenőrzése alól.

S hogy Németországban ily dolgok teljesen ismeretlenek,
ebben bizonyára legfőbb érdeme van a berlini kir. siketnéma-

intézetnek, mely már egy évszázad óta asiketnéma -QPONMLKJIHGFEDCBAta n ító -

képzés - ügyét szolgálja. Neu m ann volt az első, ki a siket-
néma-tanítói pályára az intézetben képeztetett ki (1812.); utána
1888-ig az intézet 161 tanitót adott anémet siketnéma-oktatás-
ügynek. Egy 1888. május 31-diki miniszteri rendelettel ujabb,
korszerübb alakban lett a tanitóképzésügy ez intézetben szervezve.

Az intézet ugyanis ösztöndíj nyujtása mellett felvesz oly je-
lölteket, kik az elemi-iskolai képesitő vizsgálatot már letették. A ta-
nitójelöltek két évi kurzust végezn ek (akik már mint siketnéma-

tanítók működtek, azoknak a második év elengedtetik]. E két év
alatt elméleti s gyakorlati kiképzést nyernek. Az elméleti kiképzés
az igazgató, a főtanitó és egy egyetemi tanár feladatát képezi. A
mult évben Wal the r igazgató és bold. T ö p 1e r adták elő a
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neveléstant. a siketnéma-oktatás módszertanát, a siketnéma-ok-
tatásügy törlénelmét sirodaImát, mig Dr. L u c a e egyetemi ta-
nár az érzék- s beszédszervekboncztanát sélettanát adta elő. A
gyakorlati kiképzés tekintetéből' hetenként 2 próbaelőadást tar-
tanak a kurzisták s előirás szerint hospitálnak minden osztályban.

Többször kifejezett, sajnálatomra Wal the r szabadságon
levén, csak T ö pl e r és Dr. Lu c a e előadásait hallgathattam.
T ö p l ert 4 történeti órában hallgattam, ki Heinickéről adott
elő, mig Dr. Lu c a c-nak, ki a fül boncztanát adta elő, csak három
óráján vehettem részt. Végül egy órán át vendég gyanánt jelen
voltam ahirnevesQPONMLKJIHGFEDCBA1 3 agi n sz k y előadásán, kinél 3 kurzista és
több egyetemi hallgató kurzust vett a beszéd physiologiájából. Ily
rövid idő alatt természetesen tanulni nem tanulhattam sokat, de
áttekintést nyerhettem arról, hogyan foglalkoztatják a tanitójelöl-
tek et, a kiknek bizony keményen meg kell fogniok a dolog végét
s a két évet szorgalmas tanulmányozással tölteniök. S meggyő-
ződtem arról is, hogy az a tudás, a melyet a leendő siketnéma-
tanitó az intézet falai között megszerezhet valóban olyan, hogy
igy kiképzett ta n ító k mellett a németországi siketnéma-oktatásügy
mindig túl fogja szárnyalni más államok siketnéma-oktatási ügyét.

Igazgatói állásra Németországban csak az tarthat igényt, a
ki mint okleveles siketnéma-tanitó 5 évig gyakorlatifag működölt,
s a berlini kir. intézetben igazgatói vizsgát tesz. Ezen szakvizsgá-
nak tárgya egy' módszertani théma kidolgozása s a tanitójelöltek
előtt való előadása s két idegen nyelv (franczia és angol, vagy
latin s franczia nyelv). . .

Ezzel szemben nálunk a közoktatási tanács kirnondta, hogy
külön igazgatói vizsgára szükség nincs (!).*) Nálunk tehát a jövő-

. ben sincs semminemű qualifikáczióhoz kötve a siketnéma-intézeti
igazgatóság. Pedig legalább az orthographia ösmeretéhez kellene
kötni ezen állást, tekintve, hogy e sorok irója kivánatra szolgálhat
siketnéma-intézeti igazgatói-kéziratokkal, melyek hemzsegnek a
legközönségesebb helyesirási hibáktóI ! Általában itt az ideje, hogy
komoly an foglalkozzunk a tanitóképzés-ügyével. Szerintem ugyanis,
a paedagogiummal kapcsolatban most felállitott gyakorlo siket-

*) Éppen Csáky miniszter ü r (5Exczellentiája az, a ki szereti magát minden
téren szak férfiak állal iriforrnáltatni, s e végböl több kérdésben hivott már

össze ánkétokat, Valjon a siketnémák-okatásának ügye :nem érdemelné szintén

meg, hogy ez ügyben éI Nagyméltósága szakférfiakból álló bizottság véleményét
kérje ki? R •. .
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néma-iskola sem egyéb utópiánál, mert nem lehet más miní utópia
az, hogy az a tanitóképezdei hallgató a rengeteg tananyag meg-
emésztésén kivül, a selyembogár . tenyésztés, szalmakalapfonás,
kosárkötés, tüzoltás mellett ugyIHGFEDCBAm e ll é k ese n még a siketné-
mák-oktatását is elsajátitsa. Nekem kezdettől fogva nem tetszett
ez az egész dolog, s elvárjuk. reméljük Scherernek ismert buzgal-
mától, hogy oda fog hatni, miszerint a siketnéma-tanitóképzést
mielőbb oly irányba terelje Budapesten, a mint az Berlinben
történik.

A váczi intézetnek, mint tanitóképző-intézetnek ugy sincs
értelme, már csak azon oknál fogva sem, mert nem levén egye-
temi város nem rendelkezik tanerővel az elméleti tárgyak előadá-
sára, s nem nyújt annyi alkalmat az önképzésre, mint egy egye-
temi főváros szakembereivel, klinikáival, könyvtáraival.

Szivesen időzném tovább ezen thérnánál, melytől nálunk
mindenki olyan óvatosan húzódik, de végre is nem a hazai vi-
szonyokról, hanem a tanulmány utamon szerzett tapasztalatokról
óhajtok referálni.

9 . A b e r lin i k ö z s é g i siketnéma-Intézet,

Ötven hétezer márkáraQPONMLKJIHGFEDCBA- r u g az az összeg, melyet a mult évben
a berlini községi siketnéma-intézet fentartása igénybe vett. Ennyit
áldoz a német birodalmi fő- és székváros é v e nk ént a siketné-
mák oktatására, mig maga az intézeti épület s a berendezés rnint-
egy 400,000 márka értéket képvisel. Az intézet externatus, bent-
lakó növendékek nincsenek. A növendékek száma 170, kik 16
osztályban (8 a) és 8 b) osztályban) nyernek oktatást, spedig

'ugy, hogy a párhuzamos osztályokban a kevésbé tehetségesek
vannak beosztva.

Az eredmény" minden tekintetben megfelelő, ha nem is meg-
lepő. Éppen annyit nyújt ezen intézet, amennyire szakértelemmel
s szorgalommal siketnémákkal 8 év alatt menni lehet. Nem eről-
tetik a dolgot, mint p.: o. a bécsi izraelita intézetben, ahol egy-
egy osztálynak 36 órája is van, hanem iparkodnak az adott vi-

, szonyok között minél szebb eredményeket felmutatni. S csakugyan
elég szép az eredmény. Az elemi 6 osztályának anyagát teljesen
feldolgozzák a jobb tehetségűekkel j a növendékek kiejtése átla-
gosan érthető és tiszta j néhány természetes jelen kivül, melyet
egészen természetesen és fesztelenül használnak, jeleket nem lehet
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látni: egyszóval. a szemlélőre oly benyomást tesz az intézet, hogy
ott alaposan dolgoznak, s hogy ott ... minden gyermek tanul,
hogy ott minden gyermekkel egyformán foglalkoznak. Az inté-
zetben való hospitálást Ber n d t rektor igazán kellemessé tudja
tenni, a mennyiben a kiváló szakember ügyességével s tapinta-
tával tudja kidornbóritani a tanulni vágyó előtt a siketnéma-ok-
tatás gyakorlati részének jellemző vonásait. Jelenlétünk (hárman
voltunk hospitansok) nem feszélyezte őt abban, hogy ugy mint
máskor a gyengébb tanulókat szólitsa fel többször és nem exa- .
minált, hanem tanitott, betekintést engedvén az oktatás rendes
menetébe. Ugyanigy jártak el a többi tanítók is s igy egészen
tiszta képet nyertünk arról, hogy hogyan folyik a munka az in-
tézetben. Azt talán nem is kell emlitenem, hagy az intézet - mint
az összes berlini iskolák - szinte pazarlásig menő áldozatkész-
séggel van berendezve, hogy az intézeti könyvtár egy vagyonnal
ér fel s hogy taneszközökkel bőven el van látva. '

Nyilt titok, hogy a két berlini siket néma-intézet hadi lábon
áll egymással, a mennyiben Ber n d t és Gut z ma n n az
"Organ" táborában, mig a kir. intézetbeli tanitók természetesen
a .Blatter f. Taubstbildung" részén vannak. Hogy az eszmék
harczába nem egyszer a személy is bevonatik, az bizonyára az
ügynek nagy kárára van; de azért százszor inkább legyen harcz,
slegyenek pártok, semmint hogy oly állapotok uralkodjanak,
hogy mindenki a homokba dugja fejét és ... hallgasson erősen.
Mert nem a bölcsek hallgatása ez!!IHGFEDCBA

1 0 . A d r e z d a i siketnéma-intézet,

A. németországi siketnéma-intézetekben a négy hétre terjedő
nyári szűnidő julius 5-én vevén kezdetét, 2-án Drezdának vettem
útamat, hogy még az ottani intézetet is meglátogathassam.

A drezdai állami siketnéma-intézet (internatus, 200 növendék)
igazgatója St ö t z ner Ernő igen szivélyesen fogadott s nyomban
bevezetett az osztályokba, melyekben az oktatás a roppant hőség
daczára még folyt. Azon kérésemnek, hogy az egyes osztálytanítók
lehetőleg minden tárgyból intézzenek kérdéseket a növendékekhez,
készségesen helyet adott, annyival is inkább, mivel a nyári szün-
idő küszöbén állván, inkább csak általános ismétlések tartattak .
A mi a beszédben elért eredményeket illeti, azok meglehetős sze-
rények, mivel a jelbeszéd még oktatás közben is kisért. Termé-
szetesen nem természetes, hanem mesterséges jelek.
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Különben St ö t z nér igazgató mindjárt az intézetbe beléptemkor

figyelmeztett arra, hogy a vezetése alatt álló intézetben jeleket is

fogok találni; utalván arra, hogy ugy mint a lipcsei intézetben, a

növendékek nagy számának tulajdonitandó ez. Csak egy osztályban

beszélnek a növendékek igazán s folyik az oktatás igazán élő-

szóval: a kés ő b b e n meg sike t ült e kos z tál Y á ban

. Kilencz oly növendék volt ugyanis a mult évben ez osztályban,

kik 6-12 éves .korukban vesztették egészen. vagy részben hallá-

sukat, .tehát nem jöttek némán az intézetbe, hanem többé-kevésbé
tudtak már beszélni. Ezen csoport növendékei egészen tisztán s

folyékonyan beszélnek,' hogy már az elso pillanatban feltünik' az! '

hogy hallottak vagy hallanak még. Igen kellemesen' lepett meg

ezen osztály, mivel egyetlen más intézetben sem találtam külön
osztályt a későbben megsiketültek számára, a kik természetesen

eredményesebben oktathatók igy.mint ha az egészen siketek isme-

retes lassu haladása mellettunatkoznának.

Az .eredrnény, 'a mit a drezdai intézet általában felmútathat

.a lipcsei intézetéhez hasonló, melyben StQPONMLKJIHGFEDCBAÖ . t z ner' életének leg-

nagyobb részét töltötte.

Egy dolog azonban igen meglepett Drezdában. A növendékek

iránti szeretetteljes bánásmód. A felső-döblingi intézetet kivéve

egy intézetben sem tapasztaltam oly szeretetteljes bánásmódot,

mint ezen intézetben, hol a növendékek vidáman járnak-kelnek

s lépten-nyomon elárulj ak azt, hogy itt egész más elvek irányadók.
mint egyes más német intézetben. Különben St ö t z ner maga a

megtestesült jóság és szivélyesség és a növendékek rajongó szere-

tettel veszik őt körül; mert benne csakugyan szerető atyát birnak.

A drezdai intézet, mely egésaNémetországban a legnagyobb,.

fenállását Jen c k é-nek köszönheti, ki mint- szegény tanító ezelőtt

62 évvel létesitvén azt, 60 évi kitartó és lankadatlan mun-

kálkodásával az általa alapitott iskolácskát virágzó, nagy intézetté
emelte.' .

Jen c ke, kit az intézettel szemben mindig bőkezű királya,

udvari-tanácscsi ranggal s több érdemrend del tüntetettkí,' csak

ezelőtt két évvel vonult nyugalomba, büszkén s benső megelége-

déssel tekinthetvén vissza hosszu, áldásos működésére. A szász-

országi siketnémák benne 60 éven át gondviselőt,igazj atyát bir-

tak, a kinek . életczélja a siketnémák helyzetének javitása volt.

Szászország siketnémáiról Jen c k e valóban ugy gondoskodott, a

mint az egyetlen német államhan sem tapasztalható. Drezdában
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ugyanis nemcsak egy .síketnéma-intézet áll fenn 200 tanköteles
siketnéma kiképzésére, han eme zen kiv ü 1 még két intézet.
És pedig ezek egyikében a 6 évesnél fiatalabb siketnéma-kisdedek
részesülnek előkészitő oktatásban és ápolásban (jelenleg 32), mig
a másikban asiketnéma intézetből kikerült árva leányok találnak
le g ész éle t ü k r eas y 1u m o t. Jelenleg 24 leány van az
asylumban elhelyezve, kik mindennemü kézimunkával foglalkoznak,
a kézimunkák jövedelmének 1/3 részét bérül kapván az intézettől,
mely különben életfogytig gondoskodik védenczeiről. Az intézd et
jobbadán a királyi udvar látja el munkával.

Látogatásom alkalmával az udvar számára rendelt 1'000 drb
különféle fehérnemű egy része volt épen munkában. Hogy e si-
ketnéma-Ieányok, kik között már egészen meglett koruak is van-
nak, csodaszép munkákat készitenek, azt talán nem is kell felem-
litenem, minthogy a siketnémák technikai ügyessége mindenki
előtt ismeretes.

Miután St ö t z ner igazgató kiváló előde műveit, a három
intézetet bemutatta, kérdést intézett hozzám, nem volna-e óhajom
e művek létesitőjét személyesen is ismerni P Biztositván őt, hogy
legforróbb vágyam teljesednék, ha az agg Jen c két láthatnám,
daczára annak, hogy már 7 óra felé járt az idő, el vezetett az
öreg úrhoz, ki bár a nagy hőség következtében kissé gyengéIke-
dett, a legszivesebben fogadott, örömének adván kifejezést, a
felett, hogy egy magyar siketnéma-tanitót láthat Drezdában. Kü-

lőnben fia, útleirásából, ki mult évben Magyarországot bejárta,
igen jól ismeri hazánkat, s többek között, jól tudja hogy a ma-
gyar "Nagy-Alföld" végtelen rónáin nem vágtatnak bölény ésordák
végig, a mint azt egy Berlinben kezemügyébe akadt német föld-
rajzban olvastam, mely munkának ugyan nem ez az állitása a
legzöldebbik része.

Mielőtt távoztam volna, az öreg úr a magyarok iránti rokon-
szenve jeléül arczképével ajándékozott meg, azon óhajtással nyujt-
ván búcsura kezét, vajha ő, ki több mint egy félszázadon át a
siketnémákért élt, élte alkonyán a magyarországi siketnémák még
mindig oly igen szomoru helyzetének mielőbbi jobbra fordultán

örvendhetne.

Lehetne-e a nemesszivü aggastyánt szebben jellemezni, mint,
a hogy őt ezen saját szavai jellemzik?!

*VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·x ·
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Vázolván a benyomásokat s tapasztalatokat miket ezen ta-·
nulmány-utamon alkalmam volt szerezni,*) meggyőződtem a kö-

vetkezőkről :

1. A gazdag, a hatalmas német birodalom páratlanul álló
áldozatkészséggel, bőkezüséggel fordulván a siketnémák felé, az
ezen ügyért hozott áldozatokkal szemben, a siketnémák-oktatása

terén felmutatott eredmény nem mondható oly jónak, oly nagy-
nak, arnint azt szaklapok s szakművek hirdetik. S ha egy
He i d sic k indokolatlanul húzza is meg a vészharangot, az elvi~
tázhatatlan, hogyanémet módszer még Németországban 'is sok
zárt ajtóra talál.

2. A növendékekkel szemben általában nem tanusitanak oly
szelid és szeretetteljes bánásmódot, milyent az emberbaráti inté-
zetektől megkövetelhetünk.

3. A magyar siketnéma-tanitó mindezek daczára sokQPONMLKJIHGFEDCBAu j, s
egyszersmind sok hasznos s az iskolai-gyakorlat szempontjából
értékes ismeretekkel gazdagalhat a fentnevezett intézetekben, ha
mint önálló, saját meggyőződéssel biró tanférfiú nem acceptál
egyszerüen, hanem kritikai alapon vizsgálja meg a tapasztaltakat.
Azért akinek csak alkalma nyilik, keresse fel az itt felemlitett
intézeteket, mert csak ha minél többet látunk, fogunk megerő-
södni önérzetünkben, fogunk minél czéltudatosabban közremun-
kálkodni egy magyar siketnéma-oktatási-módszer megalapitásán,
kidolgozásán. Véleményem szerint nem kell attól tartanunk, hogy
ha a magyar siketnérna-tanító betanulmányozza . a német viszo-
nyokat, e téren is annyira fog érvényesülni a német befolyás,
m in t az általános paedagogia terén, mert aki öntudatosan tanul-
mányoz, az nem fog másolni, hanem a látottak, a tanultak alapján
önálló alkotásra törekedni.IHGFEDCBA K o b o z J ó z s e f .

A z ir á s I z e r e p e a s ik e tn ém á k ta n itá sá n á l .

(~olytatás és vége.)

Hogy pedig jó eszköz legyen, gyakran kell használni.
Évfolyámok szerint csoportositva azt mondhatjuk, hogy az

alsó négy osztályban czélként, a felsőbb négyben pedig eszközként
szerepel. .

*) A Gutzmann-féle poliklinikáról épérzékü beszédbeli "fogyalékosok

számára, fenlarlom magamnak akkor szólni, a midön az épérzéküek beszéd-

hibá il leszem megbeszélés tárgyava.
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Hogyaczélként szereplést ,nen~ ab~an az ér.t~~~be . ~i '~,~ ~'\
szük, hogy mellette a hangolvasast, Illetőleg a besztt<%t em. t : t ' !~ J
goljuk, ~agá:ól értetődik j ?e ~n.nyir.a igenis cZé!, ~~~~~ ..ven',: x:. C . ) " ~ ff?

deknek epp ugy kell tudn~ kifejezni gondolatait Irasl5l~,. & . ..."::!~S
, 1 . . . ! I v , . lB~, '"szova. .

E czélt elérendő a következőket kell szem előtt tartanunk:

1. Az új fogalmakat először szóval fejezzük ki, tehát minden
körülmények között először beszélünk. ,

2. Ezeket a fogalmakat kellően szemléltetjük.
3. A beszéd és szemléltetés után leirjuk, illetőleg leiratjuk.

A két első pont alattit felcserélhetjük, de az irást sohasem,
teszszük elsőnek, valamint sohasem hagyjuk el.

Olyannak kell azt tekintenünk, mint a szemléltetés kiegé-
szitő- részét, a mely nélkül tanitásunk nem volna teljes.

Azt az eljárást, a melyet már néhány alkalommal tapasz-
taltam. hogy t. i. az ujonnan tanulandókat előre felirjuk, illetőleg
a növendékek füzeteibe beitatjuk. határozottan el. kell itélnünk.
Éppen ez szoktatja a gyermeket arra, hogy az irásnál ne gon-
doljon a szavak, illetőleg kifejezések értelmére, hanem csak má-
soljon j irja le az előtte még értelem nélküli szavakat egymás
után, vagy össze-vis sze s ne tudja megmondani helyesen irta-e
vagy sem.

Persze, mikor aztán arra kerül a sor, hogy a szemléltetés
végeztével a tanultakat, talán gyakorlat alakjában leirja, esze
szüntelen a már más olt szavakon csüng s emlékezetéből ipar-
kodik azok egy más utá nj á tel tal á Ini, a helyett, hogy
a szemléltekel. hűen visszaad ni törekednék. \

Ne csodálkozzunk aztán azon, ha önálló fogalmazványaik
mindenre, csak öntudatos észre nem vallanak. Hiszen még a
közvetlen szemlélteket sem tudják visszaadni. Nem a szó- és
mondaUani helyességet értem csupán. Tudom nagyon jól, hogy
siketnémáink egy-egy baklövést bizonyelkövetnek, a mely a he-
lyesirás szabályait tűzi ki czélpontul, de hát ez emberi dolog.
Sokszor a tanáruk sem bizonyul valami ügyes lövőnek. De azt
már öreg hibának kell tartanom, ha a szemléltek egymásutánját
sem birják megtartani.

És ez áll a szóval és irva elmondottakról. egyaránt.

A milyen hézagos, kapkodó az egyik, olyan zavart, össze-
függés nélküli a másik. És ennek tanitásunk a főoka. Nagyon

. .
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szeretjük a kérdéseket űzni s a priori felteszszük, hogy a mészá-
ros, vagy kereskedő - a papiron legalább ugy van irva - nem
fogja megállani azt, hogy velünk ne beszélgessen, mig bevásár-
lásunkat végezzük. Még azt is keresztül tudjuk vinni, hágy ezeket
az előre betanult beszélgetéseket - persze Sőder után készit ve -
két gyermek előttünk elprodukálja s ráfogjuk - higyje, aki
akarja - hogy helyesen szemléltettünk.

A gyermek tudja az egymásután következő kérdéseket s
elad vásznat stb. ennyi- meg annyi ért, de sem vászon, sem pénz
nincs kezében s ha elfeledi, a mint mo~dania kell, a tanár avval
segiti ki, hogy az "öt?dik kérdésre felelj."

Ez az előre elkészitett kérdéseken és feleleteken nyargalás
nem alkalmas arra, hogy növendékeinkből öntudatos szemlelőt s
itélőt képezzünk, de arra igenis nagyon czélszerü, hogy beszélni
meg ne tudjuk tanítani.

Az ilyen tanitás mellett arra szoktatva a gyermeket. hogy
mindig a tanultakat ismételje, nem kivánhat juk, hogy szemléle-
teit el tudja beszélni meg kevésbé, hogy azokat le is irja.

Ezen utóbbi képességeknek elsajátitása végett nagyobb gon-
dot kell fordítani arra, hogy a mínden untalan kínálkozó szem-
léletek helyes kifejezését megtanitsuk, hogya napi élet beszéd-
formáit elsajátittassuk, de egyúttal összefüggően gondolkozni,
beszélni és irni tanítsunk. Nem közönyös tehát az, valjonQPONMLKJIHGFEDCBAy az
osztályokban minő módon s mennyi időt használva űzik a tani-
tás ezen ágát, s nem közönyös az sem, hogy hogyan és mennyi
időt forditanak az irásra.

Hogy a tankönyvet ne a gyermek írja, azt már régen, na-
gyon régen mondtam, de kényszerítve lévén arra, hogya tanul-
takat maradandó alakban is lássák növendékeim, miután könyvem
nem volt, legalább ugy segitettem a dolgon, hogyaszemléleteket
elmagyarázva, az olvasmány leírása némileg gyakorlat számba
ment. Ha egyé bb haszna emez eljárásnak nem volt is, annyit még
is elértem, hogy hibátlan szóirásra szoktattam növendékeimet.
Való igaz, hogy ezen a módon a gondolatok helyes, kifejezésére
való vezetés, a változatosság a feldolgozandó anyagban hiányzott.

Ezt csak akkor érhetjük el, ha majd meghatározott anyagunk
s .annak a' tanult alakokkal való összefűzése készen álland s nem
kell még ezt is külön ki nek-kinek ki elolgoznia.
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. Addig is 'azonban az irás tanitasára több gondot kell for-
ditani, mint a jelenben.

Irányadóul szolgáljon mindig az, hogy ne csak elmondani
tudja növendékünk a gondolatát, de leirni is. A fogalmazás gya-
korlása ezért nem csak a felsőbb osztályok teendője. Ezeknek az
önálló fogalmazási képesség megadása a feladatuk; de ezen kez-
deni nem lehet. Ezt elő kell késziteni az első négy év alatt any-
nyira, hogy az ötödik osztály növendékeinek ne essék nehezükre
még az egyszerű leírás készitése is. Előkésziteni pedig csak az irás
tanitásnak kibővitésével lehet.

Fekete Károly élete utolsó éveiben a krétát, különösen pedig
a tollat nem engedte használni, mert attól félt, hogy az által a
beszélés hátrányosan befolyásoltatik s az eredmény abban nyilat-
kozott, hogya gondolatok irásban való kifejezését a növendékek
legnagyobb része nem értette, sőt a röpke beszéd nem lévén
semmi módon megrögzitve, a beszélés művészetében sem emelke-
dett olyan magasra, mint kivánatos lett volna. A gondolatok
önálló kifejezését sem szóval, sem irásban nem tudták a gyermekek
s az, hogy bármelyikük egy kis rövid értesítő levélkét hiba nélkül
tudott volna megfogalmazni, csak jámbor óhaj maradt. Ugyancsak
ő az irás elsajátitására elégnek tartotta a szolgai másolást a tan-
órákon kivül, tehát akkor, a midőn az esetleges hibákat ellenőrizni
nem lehetett.QPONMLKJIHGFEDCBA I

Azóta po tekintetben kevés javulás állott be. Az a nézet, hogy
a tan órákban nem szabad az irással fecsérelni el az időt, még
mindig kisért.

Bizalmatlanság szúlíe ezt a nézetet, bizalmatlanság a tanár
Ielkiismeretessége és szorgalma iránt. Nem mondjuk, hogy indo-
kolatlanul, de mindenesetre hátrányos volt a helyes tanitási eljárás,
.a biztos határvonalnak, - melynek az irást megszabnia kell -
megállapitását illetőleg.

Nem végeztem talán felesleges munkát, midőn az irás szere-
péről értekeztem. Ugy látom, hogy a szolgai szerep, melyet az
intézetek legnagyobb része az irásnak kijelöl, hátráltat ja a növen-
dékek előhaladását s elérkezettnek láttam az időt, midőn önálló
tapasztalataim nyomán kartársaimat inteni törekszem, hogy ne
kicsinyeljék az oktatás ezen ágát, hanem részesítsék abban 'a
figyelemben, melyet joggal megérdemel. Részletekbe nem bocsát-
koztam. Azt hiszem, hogy avval, ha az alsó 3-4 osztályban
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czélnak kivánom tekinteni s a fölsőbbekhen eszköznek, eleget
mondtam, csak az volna még hátra, hogy gyakorlatilag is bemu-
tassam miként vélem, hogy az óhajtott czélt elérhetjük. Ezt egy
jövő czikkben óhajtom tárgyalni s számára egy kis helyet kérek.
a J{alauzban.*)QPONMLKJIHGFEDCBA

, .IHGFEDCBA

A s ik e tn ém a -o k ta tá s ir o d a lm á n a k e ls ő te rm ék e .

(V é g e ) .

A. hangok, szótagok és szavak tárgyalása után, mint leg-
utóbbi czikkemben emlitém, Bonet a beszédrészekre tér át, melyeket
három csoportra oszt. u. m. nevekre, igékre es kötöszőkra.

Először a nevekkel foglalkozik. Á nevek a tárgyakat, vagy
ezek tulajdonságait jelölik. 'A.fogalmak, melyeket megjelölnek vagy
olyanok, melyeket érzékeinkkel fölfoghatunk, vagy olyanok, me-
lyeket nem foghatunk föl. A.z előbbi (konkrét) szavak illetve fo-
galmak tanitása nem fog akadályokba ütközni. Egyszerüen bemu-
tat juk a tárgyakat és megnevezzük azokat.

A. mi pedig az elvont fogalmakat illeti, azokat a tanitó jelek
által magyarázhatja meg. A. jeleket Bonet nem irja le, mert ezek
száma rendkivül sok, azoknak alkalmazását tökéletesen a tanitó
találékonyságára bizza. Oly elvont fogalmakat, melyek a különféle
emberi tulajdonságokat avagy szenvedélyeket jelölik, legalkalmasabb
akkor megmagyarázni, ha azok a gyermekeknél észlelhetők. Egyes
lelki állapotokról ugy nyújtunk nekik magyarázatot, hogy igyek-
szünk őket ilyenekbe juttatni, természetesen ügyelnünk kell arra,
hogy ebből a gyermek lelkületére kár ne háromoljék. Ezután. a
nevek nemének és többes számának begyakorlása következik. A
többes számot igy ajánlja begyakorolni: Veszünk eg y széket,
kalapot, leirjuk a szót egyes számban, azután veszünk t öbb
széket, több kalap ot és reámutatva erre a szóhoz a többes ragot
fűzzük. A főnevek után a határozókról szól, mely kategoriába ő
mindenféle határozót, továbbá indulatszót soroz és felsorolja azokat
abéczé rendben. Ezeket is természetesen megmagyarázandónak
tartja, de helyes használatnkat csakis a gyakorlattóI várja. Ezután
az igékre tér át. Hogyasiketnéma az ige jelentését fölfogja,
Bonet szükségesnek tartja. hogy a tanitó azokat a cselekvéseket,
melyeket megmagyarázni akar, tanitványai előtt lehetőleg véghez
is vigye. Hogy az ige idő it jól megmagyarázhassuk előszÖr csak

*) A legnagyobb készséggel. Szerk.

. .
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a három főidőre kell szoritkoznunk t. i. a jelen, mult és jövő
időre, melynek magyarázás ára a napok szolgálnak. A következö
szakaszokban a számtan tanításáról, az ellentétek megmagyarázá-.
sáról szól röviden. Ajánlja továbbá, hogy ha a siketnéma már tud
beszélni és megért mindent a mi körütötte történik, külön társal-
gási gyakorlatot velük végeztetni. Evégből nagyon fon tos, hogy
minden este számon kérjük azt, mi vele .egész nap történik. Mi-
után bizonyos, hogy kezdetben nem fogja fölfogni a kérdezett
dolgot, ugy kell a kérdést hozzá intéznünk, hogy ebben a felelet
benfoglaltassék. Az' utolsó fejezetben a hangolvasásról szól. Bonet
mint már emlitettem, a siketnémákat a hang beszéd re tanította, a
nélkül azonban, hogy ezek a hangolvasást . megtanulták volna,
mert Bonet nem tartotta kivihető nek, hogyasiketnéma a beszédet
ez uton megértse. Igaz, hogy ő az egyes hangokat a látás által
tanitotta, de éppen ez vezette őt tévutra, mert azt gondolta, hogy
a' beszédnél minden egyes hangot külön kell kiejteni és oly módon,
hogy' a siketnéma a nyelvnek minden egyes mozgását jól lássa,
mi pedig a beszédet nagyon visszataszitóvá teszi és nem hiszi,
hogy a tanitón kivül még valaki igy beszélne majd. Továbbá
azért nem tanithatjuk a hangolvasást, mert mi magunk sem tu-
dunk. Mindazonáltal nem tartja kizártnak, hogy az emberi ész,
mely néha csodával határos dolgot mivel, nem fogja majd elérni
ezt a czélt is, mely után, mint maga nyiltan bevallja, hiába töre-
kedett.

Függelékül a műhöz három fejezetet adott. Kettő ezek közül
nem érdekel, mert szakunkon kivül eső kérdésekkel foglalkozik t.
i. a titkos irás megfejtésével és a görög nyelvvel, a harmadik fe-
jezet azonban nagyon érdekes. Ebben Bonet ismét kimutatta, mit
mái' előszava ismertetésénél is hangsúlyoztam, hogy ő csakis a
siketnémák ügyének akart használni, az ő javukat akarta elő-
mozditani. Arról szól ugyanis az utolsó fejezetben, hogy hogyan
lehetne más országokban, más nemzeteknél asiketnémák tani-
tását eszközölni. Erre nézve azt ajánlja, hogy használják a latin
betüket, de ügyelni kell, hogy csak azokat a hangokat ejtsék ki,
melyet ezek megjelölnek.

Bonet művét a "Revue internationale de l'cnseignernent des
sourds-muets" czimü folyóiratban megjelent folytatólagos közlés
után ismertettem (azért huzódoÜ is el oly sokáig). Időközbén
megjelent az könyv alakban is és a forditóknál kapható. A két
forditó Bassouls és Boyer a párisi siketnéma-intézet tanárai, mi-
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dőn a fentcmliteU folyó irat hiányzó két számát tőlük kértem, ér-

tesültek arról, hogy nekem az e mű ismertetéséhez szükséges,

valódi franczia udvariassággal küldtek egy példányt művükből.QPONMLKJIHGFEDCBA

A könyvalaku kiadáshoz Dubranle a párisi intézet censeur-je irt

előszót, melyben köszönetet rnond a forditoknak munkájukért, mi

annyival inkább is dicséretreméltó és hézagpótló. mert az eredeti

műből nagyon kevés példány létezik. - Az előszó után követ-

keznek a következö okiratok : Fülöp király szabadalomlevele,

mely tiz évre szól; három birálat, melyet a könyvről kinyoma-

tása előtt irtak; végre egy okirat a király titkárától, ki a könyv

egy-egy lapjának árát hat maravedis-ben állapítja meg; (egy ma-

ravedi körülbelül háromnegyed krajczár) a könyv 45 lapot tar-

talmazván, ára 270 maravediben á lla p ítta to tt meg. Végre közölve

van Bonet levele, melyben művét a királynak ajánlja.

*
* *Foglaljuk röviden egybe Bonet művének tartalmát : .Ebben

ki van mondva, hogyasiketnémák szellemi képességüknél fogva

tanithatók : hogy miután asiketnéma beszédszervei épek, képes

a beszédet elsajátítani; az egyes hangok kifejlésénél (de csakis

ekkor) a látás pótolja a hallást; a siketnéma a hozzá intézett

Kérdésekre mindig élőszóval feleljen; a szernléltetés mindenütt
alkalmaztassék.

Ami Bonet eljárását a mienktől megkülönbözteti, az a

hangolvasás, amit ő nem tartván keresztülvihetőnek, nem gya-

korolt. De ha létezik is ezen nem kis különbség az ő és a mi

módszerünk közt, műve mint az első mű a siketnéma-oktatás

terén mindig nagybecsü marad már csak azért is, mert ez volt.

az első fénysugár, mely áthatott sok-sok századig tartó, sötét éj-

szakán, mely a sikelnémák szellemi fejlődésére nehezült, inert ez,

volt előhirnöke a természet árváira váró szebb és jobb jövőnek.
, A.aIHGFEDCBA

H a za i in té z e te in k é s isk o lá in k .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K in e ve zé s . A Nagyméltóságu vallas- és közoktatásügyi
m. kir. Miniszter úr a váczi intézet igazgatójává Pi vár
Ignácz kegyesrendi áldozár. promagistert s a váczi intézet-
nek majd nem egy évtized óta hitoktatöját nevezte ki.
Öszintén üdvözöljük az uj igazgatót állásában s reméljük, '
hogy szerencsétlen védenczeink érdekében kitar!ö és üdvös'
működést fog tanusitani.
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. , ' , A vá c z i i n t é ze t zá r v izs g á ja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjunius hó 925-én tartatott
meg a szülők és érdeklődők nagy, száma mellett. A miniszterium
ez alkalommal biztosúl dr. K. Li pp ich Ele k miniszt, fogal-
mazót. küldölte ki. A vizsga kezdetén Vida Vilmos h. igazgató
intézett néhány szót a közönséghez, azutánQPONMLKJIHGFEDCBAA Z egyes osztály veze-
tők mutatták be a növendékek előhaladását. Diszvizsgaról lévén

szó, a bemutatott eredmény birálatába egyáltalán nem bocsát-

kozunk, csak annyit jegyzünk még is meg, hogy az alsóbb osz-
tályok növendékeinek beszéde tisztább és érthetőbb, mint a
felsőbb osztályoké. E z onnan van, hogy a felsőbb osztályok
kevesebb gondot forditanak a phonetikailag helyes kiejtésre s
idejüket inkább a tanulandók mennyiségének, mintsem minősé-

gének gyakorlására forditjak. Még egy másik hiányt is tapasz-
taltam nemcsak a váczi, hanem a budapesti izraelita és a ko-
lozsvári intézetnél is, azt t. i. hogyahangsúlyos beszédet sehol
sem űzik. Pedig ez olyan elmaradhatlan kelléke a beszéd tiszta-
ságának, és érthetőségének, mint az irásnak a jó toll. Sokban,

nagyon sokban, mondhatnám, majmoljuk a külföldi, különösen
német tanférfiak eljárását sebben, - daczára annak, hogy a

magyar nyelvben a hangsúly olyan nagy szerepet játszik, .mint
talán egy nyelvben sem - nem akarjuk őket követni. Részint
a beszéd kevésbé érthetőségének, részint pedig - a vizsga
túlságos hosszura nyújtásának s különösen ez utóbbinak - lehet
tulajdonitani, hogy a hallgató közönség, a mily csendben viselte
magát eleinte, olyan zajt csapott késöbb s még a csendre in-
tésnek sem lett semmi foganatja. Véleményünk szerint a disz-
vizsga elég ha 2 óra hosszáig tart. Meg kell' emlékezn em még a
rajz és kézimunka kiállilásról is, amely - különösen pedig a rajz
kiállítás gyakorlatias irányával. a mult évit tetemesen túlszárnyalta.

- A vá c zi i n t é ze tb e n ju nius 22-én tartattak meg a tan-
képesitő vizsgálatok. Bor bél y Sándor az intézet gyakernoka
és Pauli István fegyintézeti tanitó jel es eredménynyel vizsgáz-
tak ; 'Moussong J. szintén jeles készültségnek adta tanujelét, ele
csak jövő évben fejezi be a tanfolyamot s igy képesitőt nem
tehetett. I

- A b u d a p e s t i i z r a e l i t a in té ze t június 26-án tartotta meg
díszvizsgáját díszes és előkelő közönség jelenlétében. A gyerme-
kek szép és érthető feleletei mindenkit kielégitettek s az igai-
gatóság avval a tapintattal élt, hogy a 6 osztály növendékeit
egy óra alatt levizsgáztaUa s igy egy perczig sem vált unalmassá.
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A leány növendékek szép s gyakorlatias irányu kézimunkái
mindenkit kielégitettek.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- A s ik e tn é m a - ta n i tó i t a n fo ly a m hallgatói a budapesti
Paedagogiumban junius hó 13-án mutatták be azon eredménye-
ket, melyeket Sch ere r István velük a mult és jelen évben
elért.

- A b u d a p e s t i s ik e tn é m a is ko la vizsgája junius hó 28-án
tartatott meg dr. K. L i pp ich Ele k miniszteri biztos s több
érdeklődő jelenlétében.

- A F r im m - fé l e i s ko la növendékeinek zárvizsgája junius
19-én tartatott meg.QPONMLKJIHGFEDCBAA miniszterium erre az alkalomra dr. K .

L i p pic hEl eke t küldötte ki.

- A ko lo zs vá r i in t é ze t vizsgája junius 19-én délelőtt
10-12 óráig tartatott meg előkelő s nagy közönség jelenlétében.
A kolozsváriak oly élénk érdeklődést tanusitanak az intézet
vizsgái iránt, mely páratlan a maga nemében s mely évről-évre
fokozódik. Ez mutatja az intézet életrevalóságát s azt, hogy a
tanári testület feladata magaslatán áll s iparkodik a fokozódó
igényeket is kielégiteni. A vizsgára Sch ere r 1 s t v á n, lapunk
szerkesztöje küldet.ett ki, mint a miniszterium megbizottja, a ki
a szép sikert b e m u ta to vizsga végén elismerést nyilvánitott egy-
részt a közönség áldozatkészsége, másrészt a tanári testület buz-
galma felett. A több mint két óra hosszáig tartó vizsga, mind
végig lekötötte a hallgatók figyelmét, a kik tetszésüknek több
izben adtak kifejezést.

- Az A r a d vá r o s i s ike tn é m a is ko la v izs g á ja . Mult hó 24-én
folyt le az aradi siketnéma iskolának a vizsgája. - Ez a vizsga
ünnepszámba megy népszerüségénél és eredetiségénél fogva. A kis
siketnémák ünnepi ruhában foglaltak helyet a templom-utczai
iskola egyik világos csinos tantermében, melyet zsufolásig meg-
töltött az érdeklődő közönség, Ott voltak: Varjassy Árpád kir.
tanfelügyelő, Millig J ó z s e f iskolai felügyelő, . Pos g ay Lajos dr.
tiszti főorvos, Hauser Károlyné, Hauser Károly ezredes, nagy
számmal voltak a szülők és az érdeklődök, hogy lássák a siket és
néma gyerekek értelme miben kűlönbözik a hasonló koru ép
hallásu érzékkel és beszélő képességgel biró gyermekekéitől.

A leány és fiu növendékeknek a kérdést legtöbbnyire Rob o z
József, a siketnéma iskola igazgatója tette föl slehetetlen' leirni a
szegény szülők örömét, a kik egy évelőtt a vidékről behozott
teljesen siketnéma gyermeküket beszélni hallották. A vizsga dél-
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előtt 10 órakor kezdődött az I. osztálylyal. A vizsgálat kiterjedt
a hangképzés, ajak olvasás, irás, olvasásra, beszéd és értelem
gyakorlatokra. Ugyancsak a Ill. osztály beszéd és értelerngyakor-
latból, olvasásból és nyelvtanból és számtanból vizsgázott. A be-
szélgetésnél a mult évi vizsgához képest örvendetes haladást ész-
leltünk a növendékek körében. Az egy évi gyakorlat után köny-
nyebben felfogják s megértik a mondottakat és sokkal érthetőbben
fejezik ki magukat.

A növendékek a versmondásban s vallási dolgokban is jár-
tassággal birnak. Megható volt, mikor a kezüket összetéve, égfelé
emelt szemekkel imádkozott a sok siketnéma leány és fiu. A
hölgyek nem tartóztathatták vissza könnyeiket, de a férfiak között
is akárhány nem birta visszafojtani megindultságát. Hát mikor
szavaltak ?

Roboz igazgató azt kérdezte egy kis barna fiutól.
~ Ki a legelső ember az országban?
- A király, felelte a gyerek.
Egy uri nő pedig azt kérdezte tőle:
- Ki még a hires ember Magyarországon ?
A kis fiunak nem kellett elismételni a kérdést, csudálatos

gyorsan megértette s igy felelt rá.
Pósa Lajos.
Miről hires az a Pósa Lajos?
Versikéket irt nekünk.
Mondd el egy versét.

A kis siketnéma rákezd te :
A tücsök és a hangya.
És minden gondolkozás nélkül nagyon kevés akadozással

egészen érthetően fölmondta .

. Ez a gyermek már két évelőtt teljesen siketnéma volt.
A növendékek előmenetele meglepő haladásról tesz tanuságot,

nagy munka volt az ennyi siketnéma gyermeket megtanítani
beszélni, irni, olvasni,a Roboz József lelkesedése, tudása és a
hivatása iránti előszeretete kellett hozzá. Nagyon rászolgált a dicsé-
retekre. (Az »AlfÖld" 144. számából.)IHGFEDCBA

V eg y e s e k .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A s ik e tn é m á k tá r g y i é s a la k i n ye . lvo k ta tá s a czimu s B e~
rinza J. és Scherer I. által szerkesztett olvasókönyv kinyoma-
tását a vallás és közoktatásügyi ministerium elrendelte s a nevezettQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
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mű jelenleg van sajtó alatt. Annak idején ismerteini fogjuk la-

punk hasábjain, addig is értesitjök az érdekelt intézetek igazgatóit,

hogy a jövő tanév elején a tankönyv rendelkezésükre álland.

Megrendeléseket előre is elfogad lapunk szerkesztősége. A körül-

belül 40 oldalra terjedő könyv ára kötött példányonként 30 kr. lesz.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m a g ya - r e m b e r fü le .

Válaszu! könyvem hirálojának egy kifejezésére.

Mea culpa, mea maxima culpa.

Hogy merényletet követtem cI a magyar nyelv ellen!

Mert mi 'tűrés-tagadás, biz' én "Az álom, asiketnémák és

vakok álmai" ez. k is munkámban (a 24. oldalon) ezt a moudatol

irtam' le: "A siketnéma látószerének folytonos gyakorlása kö-
vetkcztében ... 91y éles látásra tesz szert, hogy (ok talás által)

a hangok s szók optikai alakjából a hozzáintézett beszédet (még

néhány méternyi távolságból is) 1 eQPONMLKJIHGFEDCBAt Ll d jan é z n li (a beszélő

arczizmainak játékából), s úgy alakilag mint tartalmilag fel is

fogni."

Lássuk már most mekkora az én bűnöm, s mennyiben áll

az, hogy ez a kifejezés: "Ienézni a beszédet a beszélő arczáról"

s ért i a magyar ember fülét.

A magyar siketnémák tanítói, ha irnak vagy ha beszélnek

"a jak 1e o I vas á s ról" és "s z á j ról leo 1vas ú s ról" "l e-

o l vas á sik ész ség r ő 1" írnak s beszélnek. ",

Az "ajakleolvasásbél" sohasem kértem, a "szájról-

1 e o I vas :í st" én is használom s azt mondom, hogya siket

leolvassa a beszédet az ember szájáról és 'arczáról. .

No már most, van nekem itt Aradon egy jó barátom, ki

debreczeni ember s református pap létére, szintén konyit valamit

a magyar nyelvhez s kérlelhetetlen üldözője a germanizmusoknak.

Ennek az én jó barátorrinak 'egyszer nagy tűzzel beszéltem

arról, hogy milyen ügyesen o 1vas s á k lea siketek a beszédet

az ember szája mozgásából s arczkifejezéséből.

- Nem o \ vas s á k biz' azok, hanem. néz i k a te szájad

mozgását ! K i o I vas hat nak asz eme d b ő 1 valamit, de nem

o lv as nak 1 e a képedról semmit. A rnint néz e m niost ar-

czodat, hát 1 áto m a képcdről, hogy tamáskodol abban, amit

mondok. Pedig a siket gyerek kémleli, néz i az arczodat s '1 á t ja,

hogy most mit beszélsz. Nem o 1 vas i l a le, hanem 1 e néz i a
beszédet.

. .
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Különben, hogyan ·is készült ez a ti műszó tok ?

~ A német azt mondja, hogy "Ablesen és Absehen des

Vorgesprochenen." Tehát kinek a pap, kinek a papné. A nyelv-

érzékétöl függ, hogy melyiket tartja jónak: a 1 en é z és t vagy a

leolvasást.

A tiszteletes barátom a 1 e néz é s mellett maradt.

Ami engem illet, én sem az egy i ket, sem a más i kat

nem tartom jónak, magyarosnak, rnert mindak~ttő szolgai fordi-

tása az "Ablesen"- és "Absehen":-nek. És minthogy másQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

szavunk még nincs, egyre megy akármelyikethasználom. Tehát

hol ezt, hol amazt veszem tollarn hegyére. Legalább van egy kis

változatosság a dologban. Ha a magyar ember füle eltudjaszen-

vedni az egyiket, elszenvedi a másikat is. Sz6játékokat végre más

kifejezésekből is lehet gyártani.IHGFEDCBA R o b o z J ó z s e f .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: - Az a r a d i O r t l io p h o n ic u s - in té e e i ; melyet Roboz József igaz-
gató alapitott, a lefolyt tanévben összesen 19 beszédszervi hibában
szenvedőt gyógykezelt és pedig

. 6 éven aluli 1 (1 fiút)

elemi iskolás 14 (7 fiút 7 leányt)

polg. isk. 2 (1 fiút 1 leányt)

realisk. 1 (1 . fiút)
felnőtt 1 (1 férfit).

Ezek különféle szervi bajban szenvedtek, legtöbben dadogás és
selypitésben. Kimaradt 8 elemi iskolás gyermek (részint mivel az
iskolából is végleg kimaradíak, részint mi vel nem látogat ván a
szülők közönyössége miatt rendesen az ingyenes órákat, kizárattak.

A tanfolyamot végig járta 11.
Ezen. 11 közül normális beszélő képességet sajátitottel: 7.

Javult a kiejtése 2-nek. Nem javult a kiejtése 2-nek. Átlagosan
véve több azok száma, a kik szervi hibájuk folytán a beszéd fo-
gyatékosságában szenvedve előhaladást tettek, a mi elévgé mu-

. tatja a kezelés ügyességét és hasznát. Ajánlhatjuk aszülőknek,
hogy hibás beszélő gyermekeiket ez intézetbe adni el ne mulaszszák.

- T ü kö r a z a r t i7 c u lá c z ió h o z . Rob o z József egy sajátos
szerkezetü, az orosz számológépek alakjára emlékeztető t ü k r ö t
kés z itt et e t t a zar tik u 1á c z i ó hoz. Ennek valamint az
általa ez évben először alkalmazott h a II ó cső nek (nem a
hallás erősitése szempontjálról, hanem a köz érzésre való tekin-
tettel) valamint egy orr cső nek az orrhang leküzdésére, bő-
vebbi ismertetését lapunk legközelebbi száma hozza.
. ~ A fe lü le t e s s é g n e to vá b b ja . Az "Arud és Vidéke" után kö-

zöljük az alábbiakat iJlustrálásául annak, hogy milyen csodaboga-
raknak tekintik a siketnémákat még ott is, a hol intézet áll fenn.
Felületesebb tudősitás alig látott egyhamar nnpvilágot, mint az
alábbi~ a mit Roboz József az nAlföld"-ben kellően méltatott,
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pontról-pontra kirnutatva, hogy az .Arad és Vidéke" .tudósitója
egy közönséges szélhámosnak alaposan felült. A közleméuyVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi g y

hangzik: Egy siketnéma tartózkodik most Aradon, kire felhivjuk
a humánus emberbarátok figyelmét. Az illető Mol n á r Sándor,
ki miniszteri engedélyt bir arra; hogy két siketnéma gyermekének
egy nyilvános intézeíbeni elhelyezésére a költségeket gyüjtés utján
megszerezhesse, Tolnamegyéből származik és 1867--1873. években
a bécsi cs. kir. siketnéma-intézetben nyerte kiképeztetését, hol
beszélő tehetségét részben visszanyerte. Ezen tanfolyam bevégzése
után a 18 éves egyént megszállotta a vándorlási vágy és szülei
akarata ellenére Londonba ment, hol egy nyilvános intézetben
kőfaragóvá képeztetett ki és magáévá tette az angol nyelvet. Innét
Párisba ment, hol egy siketnémával házasságra lépett s e házas-
ságból három gyermek származott, kik közül az egyik normalis,
a másik kettő siketnéma. Emberünk beutazta Francziaországot,
Németországot és monarchiánkat. Véletlenségből egy keleti állam
követének siketnéma fiához tanitóul hivatván, érintkezes utján
részben elsajátitotta a török és arabs nyelvet. Hiányos beszélő
tehetségénel fogva társadalmilag elszigetelve tanulmányra volt
disponálva es kielégítetlen tudásvágy tól ösztönöztetve tiz európai
nyelvet tanult meg és szorgalmas olvasás által sokoldalu ösme-
releket sajátitott el. Mint sok siketnéma ő is különösen képes a
beszélők ajkmozgásainak beható megfígyelésével egész beszédeket
megérteni és igy pár évvel ezelőtt azon eset adta magát elő, hogy
ő ezen módon több veszélyes betörő bizalmas suttogó beszédét
megleste s arról jelentést tett, mely jelentése a tolvajok kipuha-
tolása és a lopott ékszerek megkerítésére vezetett, miért ő a ká-
rosok által fényes ajándékban lett részesitve. Siketnémánk képes
a hanghullámokat akkor is megérteni, ha azok alkalmas medium
által hozzá vezettetnek. Igy p. o. megérti ő az ember beszédét,
ha az egy pálcza által vezettetik hozzá. Vét essék egy pálcza és
vitessék a szájhoz és csendesen mondassék néhány szó, a siket-
néma a hanghulJámokat a pálcza végén, melyet ő fogai közé vesz,
felfogja és válaszol. Ugyan ő, miután a nyelve a szájüreg alsó
részéhez van nőve, csak nagy eröltetéssel, de mégis tökéletesen
érthetőleg beszél. Ezen siketnémánál egy csodálatos phisiologiai
jelenség, hogy ő a hanghullámokat illetve szavakat megérti. Igy
például ő egy városban a főkapitányságnál a telephon hallesövet
szivére illesztvén, megértette a külvárosból a belvárosba a főka-
pitánysághoz menesztett szavakat. Éppen ugy megértette a tele-
phon által közvetitett beszédeket, ha ő a hallesövet a nyakszirtre
telte. Vezérelt et ve azon iparkodás által, hogy ősiketnéma két
gyermekét egy nyilvános intézetbe elhelyeztethesse, az e czélra
megkivántató összeget gyüjtés utján óhajtja megszerezni és e
végból az emberbarátokhoz folyamodik, hogy őtet kegyes adomá-
nyokkal atyai kötelességének leghőbb óhajtásának teljesüléséhez
segitsek. Ajánljuk az illetőt városunk lakóinak kegyes jóindula-
túlra. 1\ Z illető a Nádor-szállodában lakik a szállodás szivességé-
bő1. Kegyadományok oda is intézhetők.

Nyomatott Váczon. Mayer Sándor könyvnyomdájában.


