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Tantervünkhöz .

.-\;;,on a lka lom bó l, hogy a magas M in is te rium m indnyá junka t

tantervkészítésre szólitott fel, Borbély Sándor úr c lap első számá-
ban több fontos kérdésre hivta fel flgyelmünket. l\livel ezen kérdé-
sek tényleg oly természetűek, hogy az ú j tanterv készitésénél mind-
nyiljunk szeme e lő tt kell hog)' lebegjenek, k ivána tos volna, hogy
velök ne csak értekezleteinken. hanern itt e lap hasábjain is bőveb-
ben foglalkozzunk.

Azon reményben, hogy jelen soraimra más tapasztaltabb és
hivatottabb szakemberek is fognak a fölvetett kérdésekhez hozzá-
szó ln i, megkísérlem e kérdések néhányára s pedig a következőkre
vá laszo ln i :

1, Elértük-é az alsó 4-5 osztályban azon általánosan köz-
tudutunkba fogadott czélt, hogyabeszédkészséget illetőleg a G éves
korij; terjedő családi iskolát pótolj uk ?

2. Ha nem értük el, melyek volnának azon irányelvek, me-
Ivéknek segélyével a siketnéma oktatás az igazi czélja felé vissza-
tcrcltetnék?

:), j\li az oka annak, hogy a felső 3-4 osztály nem mutat
fel megfelelő arány os haladást a beszédkészségben, terjeélelemben
és hangtisztaságban az alsó 4 -:') osztályeredményéhez képest?

Az első kérdésre, sajnos, egyetlen szakember sem adhat ked-
vezö választ. Bármily szép eredménye legyen is keserves fáradozá-
sunknak, azt még sem értük el, hogy a lV . "agy V. osztályba
járó növendékcink a halló (j éves gyermekek beszédkészségével
bírjanak. Hogy ezt a czélt az alsó osztálj'okban el nem értük, an-
nak különöscn három oka van. A legnyomósabb ok mindenesetre
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az, hogy a halló gyermek sokkal könnyebb úton tanulja meg a
nyelvet, rnint asiketnéma. De azért a módszerben is van némi
hiba. A helyett, hogy a nyelvoktatásnal a családi iskolát tartanók
szem előtt, egyes tárgyak, bútorok, állatok stb. száraz leírásával
töltjük az időt, holott a beszéd nem pusztán leírásokból áll, hanem
főképpen kérdezgetésekből. feleletekből, kérelmekből. intésekből.

parancsokból. különböző vágyain lz és óhajaink kifejezéséből s el-
beszélésekből. Igaz, növendékcink ezeket is tanulják az alsó 4 osz-
tályban, de nem oly anyaggal, mint az czélunk eléréséhez szük-
séges volna. Növendékcink ezen osztályokban is tudnak ugyan
kérdezni és felelni, de e kérdések és feleletek többnyire vagy az
egyes tárgyak Ieirásánál fordúltak elnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'í, vagy pedig beemléztettek a
tá rsa lgás i órákon. Ha növendékeinket felszólít juk, hogy egymáshoz
kérdéseket intézzenek, akkor rendszerint ilyen kérdésekkel állnak
e lő : Milyen színű az asztal? Milven sz inű a szekrény? stb. Ha a
szineket megelégeltük, akkor más tulajdonságokat keresnek a tan-
terem ben levő tárgyakon, vagy pedig ilyen kérdésekre lehetünk el-
készűlve : Miből van az asztal? Miből van a kályha ? Ha az ilyen
fajtájú kérdéseket is meguntuk, akkor meg ezek következnek : Hogy
hívnak téged) Hány éves vagy? Hányadik osztályba jársz? stb.

Tagadhatatlan, hogy a gyermekeknek ilyen anyagra is szük-
ségük van; csakhogy a beszédben más irányú kérdések fordúlnak
elő. A rendes társalgásban előforduló kérdések ritkán olyanok, hogy
a nekik megfelelő válasz leíró természetű volna, hanem inkább el-
hcszólő természetűek. Hogy magamat jobban megértessem, felho-
zok egy példát. Ha a télikabátról a közönséges életben szó van,
csak ritkán hallhatjuk e kérdéseket: i\lilyen a télikabátod ? Rövid-e
a tclikabátod ? Milyen szine van a télikabátodnnk ? Miiyen szinű il

tólikabátom ? Vari-e neked télikabátod ? Kinek van télikabát ja ? ](i-
nek nincs télikabát ja ? stb. Pedig az iskolában az ilyen kérdések
szcrcpelnek leginkább, holott az életben inkább ezek a kérdések
szcrepelnek : Mikor csináltatlad a télikabátodat? Kinól cs iná lta ttud a
télikabátodat ? Hol vetted) I(inél vetted ? Drága volt-e ? Drágan vet-
tcd-e ? Mennyit fizettél érte? Mibe került? Xlennyibe került? Hogy
vetted? Tetszik-e neked? stb.

A gyermekek által használt kéréseknél és parancsoknál az a
baj, hogy azok e fokon majdnem kizárólag az iskolai életre szerit-
koznak.

Az önálló közlést illetőleg mindnyájan tapasztaltuk, hogy nö-
vcndékeink e tekintetben nagyon gyöngék az alsó osztályokban.
Sokszor megtörténik, hog} egyik-másik növendék el. akarná rnon-
dani, a mi az osztályban, az intézetben, otthon, vagy az utczán
törtónt, dc nem tudja magát jól kifejezni, daczára annak, hogy
gyakrnn az esemény elmondásához szükséges szavakat és nyelv-
alakokat mind tanulta. Ennek pedig gyakorlathiány az oka. Nincs
kellő időnk a gyermekek ezen önálló közléseivel oly mértékben fog-
lalkoznunk, a mint ,IZ czélunk eléréséhez szükséges volna. mert az
olvasó könyvben foglalt tananyaget el kell végeznünk, ez pedig
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olyan sok, hogy minden perezre szükségünk van. Pedig épen a
gyermekeknek ezen önálló közlései es kérdései volnának legalkal-
masabbak a beszéd tanítására.

De nemcsak a módszerben rejlik annak oka, hogy a 4-5
osztályt végzett siketnéma növendékei nk a beszédkészséget illetőleg
messze elmaradtaknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil 6 éves halló gvermekektöl, hanem az időben
is. Ismeretes dolog, hogy a halló gyermekek legkésőbben 2 éves
korukban kezdenek beszélgetni. E szerint a halló gyermek teljes 4
éven át tanult a család iskolájában beszélni, mire a 6 éves kort
elérte. Hogy lehet a siketnémátói azt követelni, hogy ő ugyancsak
4 évi tanulás után épen úgy beszéljen, mint amaz, mikor az hal-
lás után tanul, ez meg mesterséges úton; amaz kezdettől fogva
gyakoroljn a beszédet ez meg csak tanulja, de nincs elegendő al-
lealma és ideje a gyakorlásboz ! -- Gondoljunk csak arra, hogy
mennyit beszél az a halló gyermek, mig il nyelvet megtanulja s
mennyit beszél fl rni siketnérnánk ugyanazon idö (4 év) alatt, s be
kell látnunk, hogy elérhetetlen czélt tűztünk ki magunk elé, s hogy
lehetetlenséget kivánnak tőlünk és a gyermekektöl, mikor azt kö-·
vctelik, hogy növendékeinket 4 évi oktatás után oly beszédbeli
képességgel lássuk el, mint a milyennel a 6 éves halló gyermekek
hírnak.Hogy mily keveset beszélnek növendékeink, azt hozzávető-
leg ki is számíthatjuk. Vegyük pl. a lJ. osztályt. Ezen osztály heti
óráinak száma meghaladja il :iO-atj de e számban bentfoglaltatnak
a torna-, rajz- és kézimunka-órák is. Igaz ugyan, hogy ezen tár-
gyak tanitásánál is nyílik alkalom a beszéd gyrucorlásához, de azért
- eltekintve attól, hogy ezen órák beszédanyagaalig fordul elő a
gyakorlati életben - igen kevés az, mit a gyermekek ezen órák
alatt beszélnek. Ezen órák alatt alig beszélnek valamit a növendé-
kek, a számtani példák megfejtésenél pedig egész éven át 2-3
kifejezest használnak ebben az osztályban. Ezen órák leszárnmitá-
sával marad tehát heti 17 óra. E 17 órában 10-12 növendéknek .
kell beszélnie. Mennvi jut e 17 órából 1~-1 növendékre hetenként?
Még jó volna, ha ezt a 17 órát csupán beszéléssei tölthetnők. De mennvi
időbe kerül a rossz kiejtés javítása! Mennyi idő telik, míg minden
növendék 1-1 mondatot ír a falitá blára l Menn yi idő kell az irás-
beli dolgozn tok készítésére! Mennyi jelö vész el; mig a gyermekek
e dolgozatok egy részét fl vizsga számára letisztázzak ! Ehhez járul
még az is, hogy igen gyakran sok időbe kerül, míg egyik-másik
gyennek il kérdést helyesen leolvassa. szánkról. Mennyi marad
ilyenek után a 17 órából a beszélgetésre? S ha azt vesszük, hogy
egyszerre csak egy gyermek felelhet s míg az egyik beszél, addig a
többiek hallgatásra vannak kényszerítve: következik, hogy ezt a
megmaradt kis időt meg kell osztanunk a gyermekek szám ával.
Ha tehát az osztályt 12 növendék látogatja, akkor ily számítás
mellett alig jutna hetenként 1 órai beszélés 1--1 növendékre. Igaz
ugyan, hogy az az idő, mely alatt valamelyik növendék felel, nem
veszett épen kárba a többiekre nézve, ",lllert ez idő alatt gyakorol-
ják El leolvasást, másrészt pedig annak megfigyelése által, bogy
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miképen fejezi ki magát felelő osztály társuk, szintén tanulják a
nyelvet, de azért tagadhatatlan, hogy a siketnéma akkor tanulja és
gyakorolja legjobban a nyelvet, mikor maga intéz hozzánk kérdé-
seket, mikor maga felel kérdéseinkre, egyszóval, mikor maga be-
szél. A beszéd leolvasása ugyanis távolról sem ér annyit a siket-
némára nézve, mint mások beszédjének meghallgatása a hallóra
nézve. Mennyi nyelvanyagot szerez a halló gyermek pusztán má-
sok beszédjének hallásával, s mily keveset a siketnéma a beszélők
ajakmozdulatainak nehéz és fáradságos megfigyelésévelí Míg a
halló gyermek hallása útján, minden rendszer nélkülnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j meg új
szavakat és nyelvalakokat tanul, addig a siketnéma növendék -
pláne az alsó osztályokban - csak olyan moudatokat olvas l~
felelő társának a szájáról, melyeknek szavait és nyelvalakjait más
előzetes órán már megtanulta.

Mindezt csak azért hoztam fel, hogy kimutassam, miszerint
az az idő, melyet a siketnéma mások beszédjének leolvasásával
tölt, e fokon kevés nyelvismeret szerzésével jár s hogy mások be-
szédjének látásával korán sem gyakorolja il különben. is már tanult
nyelvalakokat és anyagot oly értékkel, nuntha saját maga beszélne.
Vagyis beigazoltarn, hogy osztálvun k 1-1 növendékére tényleg
csak 1-2 órai beszéd jut a heti 17 órából. filii ez a halló nak egy
heti beszéléséhez képest!?MLKJIHGFEDCBA+ : Ebből látható, hogy bármily jó le-
gyen is a módszerünk, bárrnilv odaadással éljünk is hivatásunknak,
azt a czélt sohasem érhetjük el, hogy a siketnéma az alsó 4-5
osztály végzése után oly beszédbeli képességgel hirjon, mint a G
éves halló gyermek.

Most pedig az a kérdés, hog,\' milv szülőktől származott az
a G éves halló gyermek, a kinek beszédbeli képességevel siketné-
mánk beszédjét összehasonlít juk ? Xlert ha nem a közönséges nép-
osztályból való G éves halló gyermekkel hasonlítjuk össze növen-
dékünket, hanem művelt, "agy pedig előkelő szülők gyermekével,
akkor minden koczkáztatás nélkül állíthatjuk, hog} még a Vlll.
osztályba járó növendék sem tud úgy beszélni, mint amaz, daczára
annak, hogy az a 6 éves halló gyermek irni és olvasni sem tud;
siketnérnánknak pedig természetrajzi, természettani, földrajzi, törté-
nelmi és számtani ismeretei is vannak. Különben van sok olyan G
éves halló gyermek is, ld magyar, vagy nérriet anyanyelvén k ivü l

más idegen nyelven pl. francziául is beszélget.
Ezek után attérek a 2. pontra, vagvis arra, hogy miképen lehetne

< lZ alsó osztályokban a mostani eredménynél czélszerűbbet felmutatni.
Oktatásunknak az lévén n főczélja, hogy siketnémáinkat meg-

turritsuk beszélni, szükségesnek tartanám, hogy il beszédet tegyük
il tanítás központjává, vagyis, hogy oktatásunkat társalgási alapra
fek tessük, Ez esetben órarendünkben a társalgási órák volnának
tulsulyban. Míg ezen órákban a nyelvalakok minden rendszerre
való tekintet nélkül fordulnának elő és társalgási anyagon szem-
léltetnének és gyakoroltatnának, addi~ a nyelvalakok rendszeres
ismertetése külön e czélra kijelölt órákban történnék.
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Természetes, hogy íly rendszer mellett nem jutna annyi idő
az egyes tárgyak, állatok stb. leírására, mint jelenleg.

Az irás és olvasás mind a társalgási, mind anyelvalakok
rendszeres ismertetését czélzó órák anyagahoz fűződnek.

A nyelvoktatási órák heti felosztása a következő lehetne. Min-
den délelőtt és délután volna 1-1, 'azaz hetenként összesen 10
társalgási óra, azután mindeu napnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-1 , azaz összesen 6 óra a
nyelvalakok rendszeres tanítására, továbbá hetenként 2 óra rend-
szeres kiejtési gyakorlatokra.

l\ lielőtt a 3. pontra téruék, röviden szólnorn kell a társalgási
órák anyagáról. Eddig az volt rt társalgási oktatás czélja, hogy' a
gyermekek tanuljanak köszönni, kérni s hogya hozzájuk intézett
parancsokat megértsék s végre, hogya?' iskolai érintkezési nyelvet
elsajátítsák. Az eddigi társalgási órák anyagát tehát köszönések,
kérelmek, parancsok, tilalmak, intelmek s az oktatás minden ágánál
előforduló egyéb ki fejezésmódok stb. képezték. Ezen anyag tanítá-
sánál jelenleg megelégszünk, sőt a Iciszabott heti társalgási órák
csekély száma miatt (2 óra) meg is kell elégedn ünk, ha növendé-
keinket a különféle kérelmek, parancsok stb. megértésére és elmen-
dasára képesithetjük. Ha azonban azt akarjuk, hogyasiketnémák
társalgási alapon tanuljanak meg beszélni, akkor a fent említett
a:nyagot a családi iskola szem előtt való tartásával jóval kell bőví-
tenünk, másrészt pedig változnia kell az anyag feldolgozásának ís.
Y ugyis nem elégedhetünk meg vele, hogy növendékcink megértsék
akérelmeket, parancsokat stb. s hogy azokat el tudják mondani,
hanem részletes beszélgetés tárgyává kell azokat tennünk, mely
beszélgetés alkalmával anyelvalakok kellően szemléltetnek és gya-
.koroltatnak.

Nézzük csak, hogy mennyi beszélgetésre, mennyi nyelvalak
ismertetésére ad alkalmat például a következő parancs: Ülj szépen I

N. nem ül. N. áll. Z. nem ül szepen. Te szepen ülsz. Egyenesen
ülök. Hogyan ültök? Egyenesen ülünk. Egyenesen üljetek! Mit
parancsoltam? A tanár úr azt parancsolta, hogy egyenesen üljünk.
A. görbén ül. Nem szabad görbén ülni. A ki görbén ül, az púpos

lesz. Ha görbén ülsz, akkor púpos leszesz. Mit mondtam ? A tanár
úr azt mondta, hogy ha görbén ülök, akkor púpos leszek. Szerét-
nél-e púpos lenni) Ki szeretne púpos lenni? Senki sem szeretne
púp os lenni. Láttál-e már púpos embert? Igen már láttam púpos

embert. B. még nem látott púpos embert. A púpos embert nem
szabad csúfolni. S zabad-é csú fo lkodnod ? Nem szabad' csú fo lked -

nom. Nem szabad csú fo lkodno tok . Mit mondtam? A tanár úr azt
mondta, hogy nem szabad csúfolkodnunk, Kérem szépen r. csú-
folt engem. stb. Ezzel szemben nem akarom azt mondani, hogy ez
mind egymásutánban tanittassek. Csak az irányt akartam megje-
lölni, melyet a társalgási órákon követhetünk. Bármilyen parancsot
intézünk is a gyermekekhez, J11indegyil~ bő anyaget szolgáltathat a
beszélésre,
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Jó anyagat nyerünk a társalgásta az alkalomszerűségek fel-
használásával is.

A társalgás azonban nem csak tőlünk indulhat ki, hanem kí-
indulhat a növendéktől is. Igen sokszor megesik, hogy növedékcink-
nek valami kérdezni valójuknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH U l, vagy pedig hogy elakarnak vala-
mit mondani. A növendékeknek ezen kérdései és közlése, bármily
hibásak legyenek is azok nyelvtanilag, igen becses anyagat nyúj-
tanak a beszélésre. Ezen társalgás becsét leülönösen az a körül-
mény emeli, hogy maguktól a gvennekektől indul ki, melv oknál
fogva tanításunk érdekessége biztositva van.

Ilyen alkalmakkor legelső teendőnk, hogy a gyermekeknek
hibásan mondott kérdéseit vagy közléseit kijavítsuk. A megfelelő
nyelvalakok kellő szemléltetésével rá is rnutatunk arra, hogy rniért
nem fejezte ki jól a gondolatait az illető növendék, továbbá a bő-
vebb magyarázat és könnyebb megértés czéljából a gyermekek előtt
már is isméretes oly mondatokat sorolunk fel, rnelyekben az illető
nyelvalakok vagy kifejezések bentfoglaltatnak. Ha a gyermekek az
azelőtt hibásan kifejezett gondolatot helyes alakban tudják kifejezni,
akkor ezen mondatot kiinduló pontjává tesszük egy hosszabb tár-
salgásnak, melynek folyamán a nyelvalakoknak egész sorozatát
gyakorolhat juk, s a mennviben az más órában még nem történt
volna, egynehányát az alakoknak, mint ismeretleneket szemleltet-
hetjük is. A példa kedvéért felhozom a következő esetet. E napok-
ban történt, hogy egyik bejáró s a szüleinél lakó növendékern az
utczán szivarozott. A vele volt osztálytársa elárulta s ezzel nagyon
sok anyagat szolgáltatott !IZ igazi beszélésre. Körülbclül a követ-
kező mondatok fordultak e lő a beszélgetés folyama alatt: György
szivarozott az utczán. Egy úr eldobta a szivart a földre. György
felvette a szivart a földről és szivarozott. Szivaroztál-e ? Nem sziva-
roztam. József látta, hogy szivaroztál. József hazudik. József nem
hazudik, hanem te hazudol. Szabad e hazudnod ? Nem szeretlek,
rne rt hazudtál. Mit mondtarnMLKJIHGFEDCBAi A tanár úr azt mondta, hogy nem
szeret engem, mert hazudtam. Szabad-e szivaroznod ? Nem szabad
szivaroznom. Fogsz-e még máskor szivarozni? Ha még egyszer
szivarozol, akkor megbüntetlek. Mit mondtam ? A tanár úr azt
mondta, hogy ha még egyszer szivarozorn, akkor megbüntet engem.

Hát nem többet ér-e ez minden Ieirásnál ? l
Ha a gyermekek látják, hogy köz lése i ket nem hagyjuk figyel-

men kivül, hanem részletes tanítás tárgyává tesszük, akkor foko-
zódn i fog bennük a beszédvágy s mindinkább sűrűbben fognak
minket kérdéseikkel és közléseikkel ostromolni. .

Végre eljutottam a 3. ponthoz. Bár nem értük ci azt aczélt,
hogy siketnémáink az alsó 4 osztalv elvégzése után ép oly beszéd-
készséggel bírjanak, mint a halló () éves gyermek, mégis tény, hogy
a felső 3-4 osztály jelenleg sem IIIutat fel aránvos haladást a
beszédkészségben és hangtisztaságban ~ IZ alsó osztályok, eredmé-
nyéhez képest. Különösen áll ez a h ngtisztaságra nézve. Altalános
a tapasztalat, hogy a növendékek kiejtése az alsó osztályokban tisz-
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tább és érthetőbb, mint a felsőkben. Mi ennek az oka? Az, hogy
az alsó osztályokban sok időt fordítunk a kiejtés javítására, a felső
osztályokban azonban alig érünk rá erre, mert itt terrnészetrajzot,
terrnészettant, földrajzot, történelmet s alkotmánytant kell tanítanunk.
Ha a terrnészetrajzi, természettani stb. órákonnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil kiejtés oly mérték-
ben való javításával foglalkoznánk, a mint az a czél érdekében
óhajtandó volna, akkor bizony igen keveset végezhetnénk az illető
tárgyak anyagaból. De valjon mi fontosabb, az-e, hogy növendé-
keink tisztán beszéljenek, vagy az, hogy minél több ismerettel bír-
janak? Ha tanításunknak csak az volna a czélja, hogy nőveride-
keinknek minél töbh ismeretet nyújtsunk, akkor egyáltalában szük-

ség sem volna arra, hogya gyermekek megtanuljanak beszélni,
mert az ismeretek nyújtására elegendő a jelelés és írás is. De a
mindnyájunk által elfogadott és követett német módszer szerinti
tanításnak épen az a főczélja, hogya gyermekek megtanuljanak
beszélni. Ha pedig a siketnémának beszédje 8 évi tanulás után
olyan, hogy mi is csak azért értjük, mert fülünk hozzászokott a
rossz kiejtéshez. a laikus pedig a legnagyobb jóakarat mellett sem
érti, - akkor hiába tanult és tud al, a siketnéma sokat a terme-
szetrajzból, a történelernból és a többi tárgyakból.MLKJIHGFEDCBAta n i tá s u u kdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ő -

c zé l j á t m é g s e m é r t i l l : e l .

De valljuk be, hogy növendékcink sok olyat tanulnak az
intézetekben, minek az életben soha sem yeszik hasznát. l\lár pe-
dig az ilyen ismeretek holt tőkét képeznek il siketnémára nézve,
mely holt tökeért kár a hangtisztaságot veszélyeztetni. Miféle hasz-
nát veszi a siketnéma a történelmi ismereteknek az életben ( Jgaz,
e tantárgy tanítása felébreszti és éleszti a gyermekekben a haza-
szeretetet s fejleszti a jellemet. De szükséges-e, hogy ezen czélok
elérésére a történelmet rendszeresen és rn in t tudományt tanítsuk: !
Nem volna-e elég, ha kiszednők a törtenelemből azokat a történelmi
alakokat és mozzanatokat, melyeknek megismertetése leginkább al-
kalmas a hazaszéretet ápolására és il jellernképzésre ? !

A többi tantárgyaknal is sok oly anyaget találunk, mclynek
tanításával hiába vesztegetjük az időt. Pedig ha minden tantárgy-
ból csak annyit tanítanánk, a mennyire a siketnémának az életben
szüksége van, akkor jutna időnk a kiejtési gyakorlatokra is, s nö-
vendékeink kiejtése, ha nem volna is olyan tiszta, mint az alsó
osztályokban, mégis sokkal érthetőbb volna, mint most.

A felső osztályok tantárgyai nak anyagát azonban nem pusztán
a hangtisztaság érdekében kell a minimumra redukálni. Van erre
más ok is. Ezen osztályokban előforduló tantárgyak anyaga tudva-
levőleg nemcsak tanítási czélul szolgál, hanem egyúttal eszközül is
a beszéd gyakorlására felhasználni, akkor a felelések alkalmával nem
szabad a gyermek által elkövetett nyelvtani hibáknak csak úgy
futólag való kijavításával megelégednünk, hanem minden alkalom-
mal bővebb nyelvoktatást kell rögtönöznünk úgy a hibásan hasz-
nált, valamint a helyettük helyesen alkalmazandó nyelvalakokról is.
De ha az anyag sok, akkor erre sem érünk rá, Már pedig a nyelv-
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tani hiba puszta kijavítása nem elég,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gyermeknek tudnia kelJ,
hogy miért beszélt rosszul s miért kell azt másképen kifejezni, it

mit ő rosszul mondott. Ha erre nem figyelmeztetjük, akkor soha-
sem fogjuk azt elérni, hogy növendékünk öntudatosan s nyelvtani-
lag helyesen beszéljen,

Ertekezésern végére: jutva,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil következő pontokba foglalom
össze nézetcimet a készülő tantervre vonatkozólag.

1, Ne kívánja az új tanterv, hogy siketnérnáink az alsó -1-
osztály végzésével El halló (i éves gyermekek beszé les i képességevel
bírjanak.

2. Készüljön Ll tanterv oly szellemben, hogy il nyelvoktatást
társalgási alapon eszközö lhessük.

3. A felső osztályok tantárgyainak tanítási anyaga Ll hang- --
tisztaság és beszédkészség érdekében redukáltassék.

7 ,ú d o l ' E n d r e ,PONMLKJIHGFEDCBA

A d a to k a s ik e tn ém á k in té z e te in e k ta n te r v é h e z .

H o g y a n ju t a h a lló g y e rm ek a n y e lv n e k b ir to k á b a é s h o g y a n

a s ik e tn ém a ?

A halló gyermek még akkor is gyakorolja magát a nyelvben,
mikor szórakozik ; rnert lehet, hogy épen a tőszornszéd műhelyből
kihallatszó pőrölyütések, az utczán végig guruló leoesi zöreje, a
fuvaros lármája, ostorpattogtatás, a járókelők beszélgetése, éneke,
harangole zúgása, a mozdony íüttvenése, szóval az, ami őt egy
irányban szórakozottá teszi, más irányban ép az, amiből megtanul
nemcsak gondolkozni, hanem beszélni is, mivel a halló gyermek
nem tud beszéd, vagyis kellő viszonyba állított szavak nélkül gon-
dolkozni. Epen ezért tagadhatlan, hogy sokszor egy-egy igazán

szórakozott, önmagába vagy önmagán kivűl valamibe egészen bele-
merűlt gyermekből válik il legalaposabb tudós, a legjelesebb mű-
vész, a legéletrevalóbb iparos? ..\ nagy Göthe szórakozásközben
lett épen úgy klassikus útleiróvá, mint (a maga idején) nagytekin-
télyű terrnészetbuvárrá.

A halló gyermek mindent bcszélgetcsböl, azaz a hangzó nyelv
segítségével tanúlván, sokszor egyetlenegy megcsendűlt szóból vagy
puszta hangból elméjében az ahhoz fűződő tu la jdonságoknak ós
eseményeknek egész sora, a képzetek egész lánczolatri keletkezik,
melyek ismét csak az ó lö szó formájában tes tesú lnek meg fantá-
ziája előtt.

A nyelvoktatásban épen nem, \'ag,\' csak tökéletlenül részesí-
tett siketnémára nézve ellenben il hang s a hangokból álló szó
vagy valami teljesen nem létező ~al;lI11i holt, \'agy pedig csak
valami tökéletlenül ismert létező s így vagy épen nem, vagy csak
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tökéletlenül képes azon valami szellemi hasznavehetőségct felismerni,
azt valami tulajdonsúggal vagy működéssel kapcsolatba hozni,
1\1iért isnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz ilyen siketnéma az általa észreve tt összes k ülső dolgo-
kat vagy azoknak m ódosu la ta it v iszonv la ta it s egy gondo la tba fo-
gását, "ag,\' önalkotta, vag\' másoktól elkölcsönzött jelekhez köti.
Innen van, hOK\' ez a s ike tném a saját be lső ösztönét/ú ha jta tvn , f{í-
leg internárusokban 2-:) hónap alatt a jelnyelvet annvira magáévá
teszi, hog} egy-eg} kis ujoncz siketnéma-csapat, egész napon át il
legvidorabb társalgást folytatja a jelek használása mellett.

Nem is lehet csodálkoznunk e, m ondha tn i, lázas s ie tségen . -

Hiszen a szellemi adás-vevós, az embernek, mint társas lénynek,
legnagyobb életszükséglete. .-\ szegény siketnéma érzi, hogy e jel
haszná lása va l az őt másoktól e lsz ige te ló ke rlá tok 111 int orn la nak
szét, m in t hullanak le azok il súlyos bilincsek, m elvek eddig szel-
lemét lenyűgöztek s Jcirnondhatatlanul örül, hogy értelme gyarap,
sz ik , látköre tágú l, hogv rokonlelkekre talált, akik (jt megértik s
akik tőle megértetnek.

A mennyiben a jelnyelvnek eme gvors tejlődése, fényes tanu-
bizonysága a siketnéma kér czheiöségének ép annyiban válhatik az
beszédtanításunk hátrányává, sót csaknem uciirhatatlan akadúlvává.

Ahelyett, hogy a jelnyelvet így egészen elvontan, csak elmé-
letileg fejtegetném tovább, inkább kellő számu r éldában fogom be-
mutatni, hogy mi is tulajdonkép asiketnéma jelm'ehe vagv jel-
beszéde s hogv van-c benne az élőszóval váló beszéd szempont-
jából, rendszer, következetesség avagv hasznavehetőség ~

A szükséges feleleteket maguk a köverkcző példák logjúk
megadni,

Előre is kijelentem, hogy én a jelnyelvnek szükségességét
soha sem tapasztalt am és azt soha sem hasznáttam. hanem mindig
előszóval éltem úgy ct beszéd, - m in t ct hitoktatás alkalmával,
rnely utóbbi pedig, tekintve a benne előfordúló sok elvont fogal-
mat s il divatozott nvelvtanitási rendszer fogyatél\Osságút, g.\"<tknlJl
n<lgy fáradsággal járt. Kijelentem továbbá, hogv épen a fá radságo t

okozó nehézségekkel való küzködés közben szerzett tapasztalataim
s ezekkel kapcsolatos kutatásaim nyomán gvőzödtern meg a jel-
nyelvnek kárhoztatandó "oltá ról épen úgy, mint a divat ozó hibás
nyelvtanítási rendszer tarthatatlanságaról. E munka közben f<;géllll-
zettak meg és érielődtek gYilkorlutbavéte\ által elvekko amaz
eszrnéirn, melveket a siketnémák nvelvoktutásáb.m szüksógescknek
S il czélhoz vezetőknek felismertern, e szakmában ct nyil"únossúg
előtt megjelent munkáimban is hangoztuttam, másolenak minden
lehető alkalommal elfogadásra ajánlortam s ezután is, búr eg,\' ma-
gasabb akaratnak engedve, il siketnémák oktatásában már életiv
részt nem vehetek, el nem m ulasztha tom .

Lássuk már most c kis közbevetés után a föntebb igért pé ldáka t.

:\ jelekben beszé lő siketnéma észbeli képzetcit s gondo la ta it

több \'< lgy kevesebb isko lázo ttsága szerin t sok más furcsa m ód

mellett kövctkezőleg fejezi ki:
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1 .PONMLKJIHGFEDCBAA fo g a lom a lk o tá sb a n .

Pl. Tanítóinak vagy tanulótársainak s a vele érintkezöknek
neveit abból a feltűnő tulajdonságból szerkeszti meg, melyet raj-
tuk első találkozáskor legjobban megjegyzett. Igy jeleli egyik taní-
tóját rőtszakálúnak, sárga arczú nak, a másikat hegyes bajúszúnak,
a harmadikat előre vagy hátra fésűlt hajúnak stb.; egyik növen-
déktársát körtefiúnak, a másikat szölöleánynak, minthogy első ta-
találkozásuk alkalmával az illető körtét vagy szőlőt evett; a har-
madikat gőzkocsi fiúnak, rn in thogy a sapkájárt cz ifraságú l k is ön-
tött lokomotiv volt, mikor hazulról az intézetbe bevitték.

Vagy a mis éget, minöséget, cselekvést, okosságot, czélt stb. je-
lentő kapcsolatokat minden logikai csoportosítás nélkül következő-
leg fejezi ki:

a)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT e r m é s zc ib e w b e m u ia io a :

1. a fe h é r e t a tisztaság jelelésével, leginkább a fehér ingmell
mutogatásával,

2. a ké ke t az égre mutatva ;
3. a - vö r ö s e t az ajkak szélére mutatva;
4 . a p i r o s a t az arczpírjára m uta tva ;

5. aMLKJIHGFEDCBAlu s tá i karjait lelógatva s hozzá bamba arczor vágva;
G. a h a r a g o s a t keble (melle) előtt kezével a benne kavargó

indulatokat jelelve ;
7 . a s ze l id e i karját felűlról lefelé simogatva;
8 . s ze r e l = balkezét szívére, jobbkezét ajkaira illesztve ;
9 . fá j = fájdalmas arczkifejezéssel teste belseje felé irányi-

tott behatást jelel stb.
Megjegyzendő. Az itt elősorolt s minden hozzájuk hasonló

természetes jelek azonban megfelelő főneveket s igéket is jelenthet-
nek, azért mondja és írja az ilyen chaosban élő s ike tné rna : én nem
hazugság voltam ~ nem hazudtam; lustaság voltam = lustál-
ked tam stb.

b) A ké zi b e tű s o r fe lh a s zn á lá s á v a l , t ö b b ke ve s e b b s ze r c n c s é o c l :

J. az o ko s a t o-betűt formálva kezével s így homlokára mutatva ;
2. a tu d kifejezésére t-betűt jelölő jobb kezével homlokára

mutatva;
3. a t i l a s z in t mindkét kezével í-betűt jelölve s egyúttal a res-

ték dörzsölest utánozva stb.

c) G ya k r a n n e ve t s é g e s e n :

1. a zö ld e l egészen kinyilt ú jjú kézzel, a hűvelyk újját füg-
gélyesen az arcz megfelelő felére illesztve ;

2 . h a zu g = hazudik = hazugság. Ennek jelölésére az öklét
(haragvó, fenyegető, megbotránkozás jelentő tekintetet lövelve) erő-
sen felfújt arczahoz csapkodja, sat. sat.
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a ) N é ·v s zó !m ú l .

1. A személyes es birtokos nevmások alanvalakjat egyszerűerr
a megfelelő szernélvre való ráinutatással fejezi ki. Az én~c'nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC ~\re lll,
te = tied, stb. De még a birtokragozásnal is igy tesz, jelel vén ) cn

húz = húz éri = hÚZH1l1,húz te ~o-~"tehúz = házad stb.
2. A személyes névmások ragozása : nekem (ed, i) = ' (él1~,

te->-MLKJIHGFEDCBAö ~ - ) ' k stb' ensreru téuedéít . r z r r (én- te':" (í~ ) t stb'
, ,.., ,0.', ~ , ".', ,

hozzám, (ád, á) ~ (én-, te--'--, {í-) hez stb; velem, (ed, e) -rr- (én-,
te-, éí-) vel stb. " \,

:-3. Főnevék ragozása : asztalok ,= asztal suk; asztalokó =0 ' asz-
tal soké ';asztaloknak = asztal sok-k; asztalokat ~ asztal sole-t,
stb. stb.

1 7 ) I ; , ! {é lm B :

Állok, sz,---= áll (-élJ, ~~~te, -ö ) stb; állottam, ill, \ i t t '= -7 áll
volt (- éri, -te, -ó) stb; állani (fogok, sz, -)~" áll lesz (-~en,
--te, -ő ), vagy áll fog én, de ekkor il jo c t [ -u t mint a kézzel való
megfogást jeleli. '

Alinek = áll volna en ; álltarn volna = áll volt \ olna cn; áll-
num kell = áll kell én, stb. stb.

c ) l ! - g ' é s z n io n d a to kb a u :

Én atyámtól almát (kapok, kaptam, kapjak, kapnek) -= .él1 atya
alma {kap, kap volt, kap kell,~ kell kap, kap volna) stb. E.n nem
mentem el Budapestre -:En megy el volt nem Budapest-'En Bu-
dapest, megy el volt nem stb.

De még ilyen is történt. Egy növendék a h a s o n lo ko p kötőszót
il hasnak, lónak és képnek jeleléséveI magyarázta meg magána', s
ezen jelekhez fűzve tanulta be.

El lehet képzelni, hogy az olyan siketnémá, aki okszerű ve-
zetés h íjábau a confundálo jelnek ennyire martalékul esett; milyen
írásbeli dolgozatokat készithet S egy, egy levélben (pedig, levelet irni
nagvon szeret) minő képtelenségeket hordhat össze. '

. És mégis e jelnyelv is jóval több a semminél s mint ilyen a
nem tanított vagy rosszul tanított nérnát teljesen kiclógiti S il si-
ketnórnát bárki által használt jelek megértésére, saját gondolatainak
jelek általi közlésére képesiti. A váczi intézet növendékei 18D4.
nyarán megértették az itteni állatkertben tanvázó dinkanégerek jeleit
s ami utóbbiakat kimondhatlan ámulatba ejtette olyan jelekkel
kezdet~ek beszélni, amelyeket e vadak tökéletesen megértette',

Amde miután bizonyos, hogy mennél jobban. hatalmába ke-
riti a siketnéma a jel használatat, annál kevésbbé vonzódik a be-
szédhez mint nélkülözhetőhöz s rá nézve roppánt nehézhez : en-
nélfogva okvetlenül meg kell őt benne i'rkadÚJyozllunk s helyette az
előszóval való beszédre oktatnunk. .lgen il beszédtanítás az, amire
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most munkálatba veendő tantervünk szempontjaból mindenek előtt
gondot és igyekezetet kell fordítanunk.

Hogy most jelzett fontos teendőkhöz a gyakorlati életből ve-
gyünk megfelelő érveket s egy, a nyelvoktatásban természetesnek
rnondható rendszerhez a szükséges támpontokat megtalálhassuk,
térjünk vissza a siketnémák világából a hallókéba.

Amily lármásaknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil halló gyermekek maguk, épen ugy szeretik
a lármás társaságot, és ba szerét ejthetik (minthogy a társulás ösz-
töne hajtja őket) egész nap vig zajongó czintbcrák között időznek.
Azonfölül a halló gyermek iskolában naponta 4-5 órán át hallja
és tanulja a nyelvet és folyton azon gondolkozik; míg ellenben
a siketnérna, minthogy "ele, főleg -kezdetben, individualis tanítás
mellett boldogulhátunk csak, ha lO-en vannak az osztalvban (pedig
a mi viszonyaink között nagyon sokszor többen vannak) a napi
5 órából egyenkint rnindössze 30 percz jutna, ba minden óra be-
szélgető óra volna. - Ámde van számolás (számítás), közönséges
irás, melyet hogy szép is legyen, nagy gonddal, lassan kell írni és
van rajz, -továbbá a növendékek nem mindenikc figyel egyformán,
a tanultat elfelejti, hibás a kiejtés, il dolgot újra kell elmondani és
elmondatrii. Mikor pedig a siketnéma kijön az iskolából, mit tehet
okosabbat, mint hogy a pompás kisegitő eszköznek bizonyult jele-
léshez folyamodik,

Bizony, bizony ez mindössze annyira összezsugorít ja az éj

legszükségesebb szellemi táplálékának összekuporgatott parányi ada-
gát, hogy cseppet sem csodálható, ha utána az eredmény is oly
mód felett sovány.

Ugyan, kérdem, megtanulna-e a haJló gyermek beszélni és
gondolkozni, ha naponta csak annyi ideig gyakorolná magát a be-
szedben és beszéd által a gondolkodásban)

Aztán minő az. a módszer, melyet a nyelvtanitásban még a
rendelkezésünkre álló csekély idő daczára is használunk!

Megfelelőnek, másnál jobbnak bizonyodort-e be?
Es ha nem bizonyoelott annak, m inőve l kellene felcserélni :
Esz, gondolkozás, beszéd az a trias, melyet il görögök nyelv-

geniusa igen szellemesen az egy "logosz" szóva l fejezi ki. Ezek
bármelyikének elhanyagolása a másik hanyatlását és elsatnyulását
vonja maga után,

Minden nyelv szükségképiségből kapta meg idők folytában
jelenlegi formáját, azaz a nyelvgénius önnönmagának érvényesítése
a benne rejlő kiaknázhátatlan bölcseség daczára sem volt még ed-
dig képes más eszközökkel jutni a rnostani nyelveredrnényekhez,
mint azokkal, rnelyeket a halló beszélők használnak, s ez a beszéd
épen ezért a legkönnvebb. Mondjuk ki habozás nélkül, hogy más-
kép beszélni nem is lehet. Minden más beszéd, melvet valaki még
e legkönnyebbnél is könnvebbé akarna tenni, már okvetetlenül oly
tökéletlen, hogy egyúttal érthetetlenné s észszerűtlenné lenne.

Miért tétovázunk, miért tépelődünk tehát siketnéma gyerme-
, keinket, kik meglehetős sok és jórészt alapos tárgyi ismeretekkel
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kerülnek intézeteinkbe, szakavatott kalauzolással abba a természetes
helyzetbe juttatni, amelynek az észhez szóló behatása alatt a cse,
csemő anyanyelvét minden vezetés nélkül, csupán gyenge agyveleje
útrnutásai szerint :3 ev alatt megtanulja ?nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Igenis azt a módszert kell ellesnünk és alkalmaznunk a siket-
némák oktatásánál is, amelyet il halló piczi gyermek használ nyelv-
ismereteinek és beszélő képességének fejlesztésekor, akihez pedíg
nem az élet alkalmazkodik, hanem evvel homlokegyenest ellenlee-
zöleg neki kellett. minden erejével alkalmazkodnia az élethez. A
különbség csak az, hogy mig a halló g Termeket ép érzéke oktatj~
be - még pedig észrevét eriül - El szükséges tudnivalókba, addig
El siketrlémát ai iskolának kell mindenbe beleoktatnia, semmi esetre

'-azonban -ügy, hogy a természetes beszédet a siketnéma kedvéért
~~~!eti jellegéből kiforgatjuk, . hanern úg.\' hogy őt e beszéd köv~
telményeil1elz 111egfeleléjTegJ{~pezzük. .

T arritsuk a siketnéma gyermeket úgy, amint a halló k isded

anyja vagy dajkája ölében pihenve, a családi szobában vagy ké-
sőbb az udvaron játszva, testvéreivel és pajtásaival érintkezve, kic
vánságait és élményeit előadva s e közbcn folyton mások oktató
és intő vagy felvilágositó, szavaira figyelve, a szü lő i háznak ha tá -

rai n belül beszélni megtanult.
Mi is a siketnéma beszéde?
Az általános magasabb emberi czé lnak figyelmen k ivü l ha-

gvása mellett, - optikai és mechanikai gvakorlatok összesége. A
siketnéma azért tud beszélni megtanulni, mivel beszélő szerveit
épen oly m ozgásba birjuk vele hozatni, ahogya m ie ink m ozognak

mikor beszélünk s c mozgás nála épen olyan akaratlagos niint
nálunk. Ebben őt a tapintás érzéke támogatja, azt pedig, amit mi
mondunk neki, vag,\' amit irva lát, optikus úton fogamzik meg
benne s a beszélő mechanisrnus közbejöttével reproducálódik velünk
szemben kifelé. . .

Mi következik ebből?
Ebből az következik, hogv a siketnéma il nyelvalakok tüzetes

szemléleten alapuló ismerete, azoknak folytonos mechanikai (fone-
tikai) gyakorlatokból származó szabatos kiejtése nélkül sem tisztán,
sem biztosan (öntudatosan) sem bátran, sem folyékonyan, sem ter-
mészetesen nem beszélhet. . . ..

A halló is törve és vontátva beszéli azt a nyelvet, melvet
még tökéletesen meg nem tanult, épen igy il kellőleg nem iskolázott
siketnéma; ám ha kellőleg oktat juk, biztosan, bátran;. 'természetesen

.6s folyékonyan beszél, mert a nyelvalakok segély hel a .nyelvbeli
szerkezetébe öntudatos betekintéshez jut, kellő számú mechanikai
gyakorlatok által beszélő szerveit szabatos munkálkodásra szoktatja,
lilás szavakkal, nyelvérzékre tesz szert, a m ely végre nála épen
olyan megingathananná válik rnint a hallónal. Es talán az sem
megvetendő érv," hogy csakis ilyen beható képzés mellett értheti
meg minél tökéletesebben a ve le beszélőket is.· .

A kicsinyhitűek azt hozhatják fel ellcnvetésül, hogy azért a
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siketnéma sohasem fog úgy beszélni, mint 11 halló, hanghordozása
mindig idegenszerű lesz, beszédeo 'il mindig valami mesterkéltség lesz
kiérezhető. Ez iga7-, de nem is végez a végtelen tökéletességű Isten
képére teremtett lélek sehol báruulatosabb imunkát, mint asiketnéma
heszelő-szervezetében. A siketen született némák beszédéból ki rez-
hető mesterkéltség abban az arányban fog fogvni, amelyben őt
észszerű s neki gvönyörtokozó módon a beszéd művészetébe bele-
gvakoroljuk,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA zokná l pedig, akik több évig hallottak cs úgy lettek
megsiketülés m ia tt nernákká, még az üde csengésű, természete?
hanghordozású beszédet is visszahóditjuk, ha kellő m ódszerre l ott
vesszük fel a nyelvképesség tovább fejlesztésének fonalát, ahol a

heteg ég következtében megszakadt.
Nem lehet azt mondanunk, hogy nincs szüksége II siketné-

mának mindenre s hogy nem' minden siketnéma tanitható mindenre
Ellenkezőleg, egész munkával, a feladat tökéletes megoldásával
m inden egészséges siketnémánal hol hozszabb rövidebb idő alatt,
hol több-kevesebb numkával czélt érünk De czélt érünk eme ter-
m észe thez a lka lm azo tt m ódszer nyomán még olyan növendékcink-
kel is, akik beszédszervi akadályok miatt az élöszókilllonclására
képtelenek; amennyiben ezen legalább gondo lkozn i és irni tanulnak
m'g a nyelv szellemében.

A kik ismerik a magvar nvelvnek alakbeli átlátszóságrit, hang-
jainak s hangcom p lexe inek a beszédszervek a lka tá tó l függő s igy
szinte önmaguktói alakuló csoportjait sebből folyólag II beszédnek
épen úgy optikai mint mechanikai uton könnyen eszközölhető fiil-
fOg:lSát; akik ismerik il siketnéma szemének élességét, eszének
egészséges logikáját, azok ezt a munkát sem lehetetlennek sem
fiiliis!egesnek nem fogják tartani,

A fél munka mindenkor csak félszeg műveltséget ad s amig
C7- il7- észt kapkodó b izonyta lanságáva l csak leveri és g",iitri, addig
az oktatás egész munkája az értelmet megnvugt.uja s a kedélybe
összhangot v isz be le .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP iv ú rMLKJIHGFEDCBAI ,Q 'n l Íc .PONMLKJIHGFEDCBA

A h ü ly é k , g y e n g e e lm é jű e k és gyengetehetségűek.
Csoportkép,

A gvógypaedagogia, melv, mint tudvalevő, az általános pac-
dngogiáhan vert gvökeret és annak mintegv kiegészítő részét ké-
pezi, jelenleg már m ind inkáhb nagyobb és nagyobb tért hódít; de
mig il siketnémák és a vakok intézetei már több, mint százados
multjokat ünnepe ltek , az ezek irodalmával foglalkozó tankönvvck
kötetcinek száma már meglehetős nagv, addig a hülyék és gvengc-
e lm é jűek intézetei aránylag alig egy fé lszázados m ú ltra tekinthet-
nek vissza, eltekintve a hülyeséggel .•.és gyengeelméjűséggel foglal-
kozó irodalom tól, mely mindeddig még elenyésző csekély, Ha ez
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utóbbira egy tekintetet vetünk, szernünkbe ötlik, hogy a szerzök e
téren mennyire iparkodtak a szellemi fogyatékosokat bizonyos cso-
portokba osztani és ezt a boesztást homályosabbnal homályosabb
meghatározásokkal tetézték.

Az egyik szerző az összes szellemi fogyatékosokat a "hülye"MLKJIHGFEDCBA
n é v v e l jelzi, s csak azt emeli ki, hogy a hülyeség könnyebb vagy
sulyosabb jelenlététől az illető egyén fejlődése és következésképen .
képezhetősége is függ; a másik a beosztásnal már különböző el-
nevezéseket használ, milyenek pl. hülyék, tornpaelméjűek, idioták,
félidioták, cretinek, buták, gyengeelméjűek, gyengetehetségűek stb.
a nélkül, hogy az egyes csoportokat tüzetesen megmagyarázná, s
igy annyi fő- és alfajjal, annyi fő- és mellékfogalornmal ismertet
meg bennünket hol az egyik, hol a másik szerző, hogy igazán még
II szakemberre nézve is nehéz az ebbeli tájékozódás, a szellemi
fogyatékosoknak főbb csoportokra való beosztása és ez utóbbinak
tüzetes meghatározása, illetőleg megokolása. A fentnevezettek közül
csak a hülyéket, gyengeelméjűeket és gyengetehetségűeket ragIl-
dom ki,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm in t a kik egy-egy főcsoporto t képviselnek s törekvésem
II jelen sorokkal oda irányul, hogy azokat lényegökben és való-
jukban, testi és szellemi fogyatkozásukban a tisztelt olvasónak be-
m utassam .

Az első kérdés, mely e szerencsetlenek leirásánál szernünk

elé tárúl, az lesz: hogy tulajdonképen kit nevezzunk hülyének;
k it gyöngeelméjűnek avagy gyengetehetségünek? Továbbá: M ily jel-
lemző eltérés van a hülye és gyengeelméjű, ez utóbbi és a gyenge-
tehetségű gyermek lelki élete között?

Hülyének olyan egyént nevezünk, ki fejletlen agya folytán
szellemileg, de töbenyire testileg is többé kevésbbé visszamaradott.
A z agy- és idegrendszer ugyanis sokkal bensőbb összeköttetésben
van a testtel, mintsem hogy annak hiányos fejlődése ez utóbbira
nézve ne lenne gravitáló befolyással és azért a hülyét tényleg nem-
csak szellemének hiányos voltáról, hanem már a testi magatartása-
ról, azaz defectusairól is föl lehet ismerni.

Mint a hülyeséget kiválóan jellemző testi fogyatkozások: fl

nagy- és kisfejűség, il szemeknél előfordúló strabismus, a rossz
fogazat, a hiányos kiejtés, a lapos mell, gyenge és vézna karok,
meg a gyakori bénúlt végtagok. Mind ezen hiányok ugyan a gyen-
geelméjűek és gyengetehetséglíeknél is előfordulhatnak és elő is
fo rdu lnak, de sokkal könnyebb formában és nem bírnak ama typi-
cus jelleggel, mely kizárólag a hülyeséget jellemzi. A gyengeelmé-
jűek és gyengetehetségüek, mint a kiknek agya a hülyékénel ke-
vésbbé van megsértve, sokszor külső jelenségükben, testtartás uk-
han nem árulják el ama psichikai defectust, mely lényöknek sajátja,
ós ilyenkor csakis a szellemi abnorrnitások azok, rnelyek az egyes
csoportok közötti határvonalakat legalább megközelítöleg meghatá-

- rozzák.
A hülyeség súlyosabb fokában szenvedők csak kevés jelét

mutatják az cArzéki életnek. l\lintegy álomba merűlve maguk előtt
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m ozdú la tlanú l ülnek és semmi sem ragadja ll1egfigyelmüket, leg-
feljebb az étel megpillantása, melv alkalommal aztán inkább állatias,
artikulálatlan hangokat hallatnak. De viszont vannak e fokon olya-
nok is, kik örökösen mozognak, gépies mozdulatokat, úgynevezett
"ticseket" végezn ek. Tisztátalanok, kiket etetni, itatni, és gondozni
kell. Ezek paedagogiai szempontból a képezhetetlen hülyékhez tar-
toznak s kizárólag csak ápoló intézetekbe valók, ahol őket megfe-
lelő humanus bánásmódban részesítik, - A hülyeség könnvebb
fokaban szenvedőknek érzéki világa ugyan szintén nagyon hiányos,
de mindamellett már képezhetők, habár ez utóbbi nem annviru az
crtelmiekre, mint inkább a gépies cselekvésekre szó l, melvekre
hosszú megszekas és gyakorlat útján tesznek szert. Ezek a képez-
he tő hülyék tanintézetekre szorú lnak, a melyekben módszeres, tü-
relmes tanítás és nevelés által a társadalom számára annyiban
menthetők meg, amennyibell bizonyos primitiv munkák végzése
által hasznossá tehetik magukat. Válhatnak be lő lük : napszámosok,
munkások, szolgák, kocsisok s különösen il földrnivelésnél sikerrel
alkalmazhatók, de azért önállóak ezek sem lesznek soha és annyi-
han nundig embertársaik tárnaszám lesznek utalva, amennyiben
magukra hagvntván, csakhamar ők is elzüllenének, minthogv kép-
telenek arra, hogy magukat saját erejükből tartsák fönn.

A gyengeelméjű olyan psychikailag abnormális egyén ki
uo 'ailszelleinileg sokszor magas fokot érhet el, de akinek erkölcsi
sphárá já rom o és teljesen elfajult. A , gyengeelméjűek azok, a
kikrick soréuból a fiatal bűnösök nagyszámú gárdája k ike rü l, kik
sokszor már il legzsengebb kerban is a normális érzéle rendellenes
tejlődcsét mutatják, és kik nem egyszer haj meresztő, kegyetlen tet-
tcikkel vérfagyasztó dolgokat visznek végbe,

A hülyék intézeteiben a gyengeelméjüek azok, kik örökös
nvug ta lanságuk s egvébb rossz szokása ik által a személyzet helv-
zetct olyannyira megnehezítik, s sokszor a tanító lélekölő mun-
káját még daczcznl, makacssággal szemtelenséggel hálálják meg,
Hazánkban a gvengee lm é jú gyermekek többnyire a jav itó inteze-
tckbe kerűlnek s bátran állithatjuk, hogv ezek nevelése és taní-
tása a gyógypaecbgogiai neveli) egyik legnehezebb feladatát képezi,

A harmadik csoporthoz tartoznak a gyengetehetségüek, kik-
nek érzéki világa teljesen ép, és kik csak abban külömböznek a
többi egészséges tan uló társaiktói , hogy perceptiój uk nagyon lassu
ós ennélfogva náluk a képzettársítás, a fogalo 111 alkotás, szóval : az
ezész s~~le~i tevékenységdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé p e n , d c l a s s a n történik, olyannyira;
hogy ezáltal anépiskolákban sikerrel nem tanithatók. A népiskolai
tanító, kinek keze alatt sokszor (j(),--80 gyermek van, nem ér rá,
hogy ezeknek szentclje a kimért idejét, s habár a lelkiismeretes ta-
nító eleinte ezeket is belevonja tanítása körebe, buzdít ja őket és
fá radoz ik velök, cle mikor belátja, hogy erőlködése velők szemben

- ' - akár a gyenge felfogó képességüket túlhaladó anyag nehéz volta,
akár egyebb testi \'agy szellemi okok ariatt - kárba vész, csak-
hamar magukra hagyja őket, a mint nem is tehet egyebet. Ezek-
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kel aztán tanulótársaik is nem egy esetben csúfot és gúnyt űznek
s igy agyengetehetségü gverrnekek az amúgy is csekély önbizal-
mukat elveszitvén, csakhamar fokról-fokra sülyednek.

-Ezen szerencsetlenek azok, kik segitségünkre leginkábbnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszo-

rultak, m ert ha kü lön isko lákban vagy intézetekben egyéniségökhez
képest tan itta tnak, teljesen érvényesülnek, s habár a tudomány te-
rén soha sem tűnhetnek ki, de az ipar mezején teljesen önállokká
válhatnak s idővel, mint jó mesterernberek magukat es családjukat
szerenven fen ta rtha tják . '

A gyengetehetségüek trinitása tehát a legháladatosabb mező,
rt m e lven a gvógypaedagog ia i tanító ügvszeretetét és szakképzett-
ségét legjobb sikerrel érvénvesitheti ; de viszont az államnak és a
tá rsada lom nak is m egbecsü lhe te tlen haszna származik abból, ha
karöltve mennél több ilyen iskolát alapítanak gyengetehetségüelc
számára. Mert hisz nyilván való dolog, hogy ezáltal egy nagy S2O-

cz iá lis baj is orvosoltatik. a m ennv ibcn e lső sorban il lakosság egy
tetemes része meg lenne m entve a v issz .unarado ttság tó l, illetve
e lzü llés tö l, másodsorban ~,edig e baj orvoslásával karöltve járó
szükséges proph ilac tic .u óvintézkedések jelentékenyen hozzájárulná-
nak a nép jóllétének e lő rnozd itásához ; minthogv statisztikailag ki-
muiathátó, hogv a gvengetehetségü gyermekek többnyire az alsóbb
néposztá lvbó l kerülnek ki, S \'ag~ ' a h iányos táplálék, \'aK V a ned-
ves, egészségtelen lakásokban \,<11< ') tartóz «idásuk s egyebb nyomor
okozta bajok m ia tt fe jlődésükben v issz .unnrad tak .

.-\ föntnevezett három csoport kópviselői azok, a kik a szellemi
fogvatékosságot es az anal járó cornplicált testi fogyatkozást sze-
meink elé tárják, és il kiknek tüze tesebb ismertetését szellemi sa-
[ú tossága ikra vonn tkozó l.u r egy köve tkező cz.ikkü nkben leszMLKJIHGFEDCBA, 'r . e ; u

• <~ " U, '\l. '
renesenk kifejteni,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK e le m e n 1 9 ! ,

..-
~
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t . IPONMLKJIHGFEDCBA

H a za i h ír e k , ~ : :
v <

, Kartársaink ügybuzgósága következtében beérkezett köz.leménvcink :z,i,,!'!' .~ -'\ < : /1
- annyira I'cls7,apornc1ott, hogy: lapunk terjedelme azoknak legsűrgósehhjeit, n~~~. _

lesen :t siketnémak oktat.is.i n .rk t.uitcrvügyét t.irgya!» czikkeket scm Iogndhatnd he,

miért is lapunk jelen sz.im.it fóli vnyi terjedelemmel mcgtoldottuk.

A vakok kolozsvári iskolája, Nem ellleliletett Erzsébet ki-
rá lvasszonvunknak Kolozsvár városa szebb emléket annál a bő-

kezű alapitvánvnál, rnelyet - mint annak idején n lapokat bejárta
- szerencsetlen embertársaink lcgszerencsétlenebbjeinek : il va ko k -

u a k megmentésérc tett. Annak il Szivnek, il ki egész életéhen csak
jót tudott tenni, n l, emléke is jótékonvságot ébreszt,

.Kolozsvár városa Erzsébet királvné nevéről elnevezve, iskolát
alapít azoknak il szegény vakoknak, a I~ik igazság és emberi jog
helvett levett kalappal állottak eddig Ll templomnjtók előtt, irgalmat
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és könyörületet esdvén. Iskolát alapít oly czélból, hogy abban fel-
építve lelköket, tanulják meg a rnunkát és a tisztes ipart s váljanak
munkás, tevékeny emberekke azok a vakok, a kik eddig nyűgei
voltak a társadalomnak.

Ez az iskola, melv hazánkban az e fajta intézetek között a
második leszen, Kolozsvár polgármesterének, a nagynevű ember-
barátnak :dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS zo a c s in a G é zá n a k buzgólkodása folytán már ez év
szepternber havában nyílik meg. Szervezete, mint arról értesülést
kaptunk, a legegyszerűbb lesz; czéljául nem tűz ki magas művész-.
nevelést, hanem csupán a legszigorúbb e le m i o k ta t á s t és ennek be-
koronázóját : az i p a r i k é p zé s t .

Az elemi iskola mindjárt az első évben kombinált tanterv
alapján ké t osztálylval nyilik meg c ,~ y tanító vezetése alatt 8-8,
összesennmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA16 bentlakó növendékkel. A tantervben a főgond a szó-
val való tanítás helyett, a kézügyesitésre és ennek is csupán csak
azon ágaira leszen fordítva, melyeknek később az ipari oktatás al-
kalmával direkt haszna leend. Ennek kapcsán nyujtatnak az elemi
ismeretek.

Az elemi iskolával egyidejűleg nyílik meg az ipartanműhely
is. Ebbe az első évben oly 8 vak vétetik fel, a ki 14-ik életévét
betöltötte s az ipartanulásra alkalmas. Ezek képzése három évre
terjed, rnely idő alatt egy látó mestertől vagy a kefekötést, vag,\'
pedig a kosár-, nád- és szalmafonast meg kell tanulniok. Az ipa-
ros növendékek, hogy hiányzó ismereteiket csak némileg is pótol-
ják, naponta 1-·2 órai gondos és hathatós ismétlő oktatásban ré-
szesülnek s igya legszükségesebb elemi ismereteket, a kétféle
rendszerű írást, olvasást, fej- és jegyszámolást stb. ipari képzésük
három he alatt nekik is alkalmuk lesz elsajátítani.

A fejlődés további menete az lesz, hogy az intézetbe évente
8-8 új vakgyermek vétetik fel, kikkel a 2-ile évben az előkészítő
osztály egy ó vó n ő vezetésével, il ki a 3-ik évben az előkészítövei
egyiitt az l-ső osztályt is tanitaná, a 4-ii< évben pedig a második
kettős osztály egyMLKJIHGFEDCBA! Í j t a n í tó alkalmazásával nyílik meg. Ugyanek-
kor lép át a J V. osztályból ipartanulásra a második csoport, míg
úz első évben felvett iparosnövendékek, mint kiképezert iparos rnun-
kások az életbe bocsájtatnak. A hatodik évben az intézet teljes
Jetszámot nyer s akkor az összes növendékek száma 64 leszen,
kik közül 40 elemi oktatást, 24 pedig ipari képzést nyer. A tanerők
száma ugyanekkor - az osztatlan osztályokat véve figyelembe -
négy leszen, még pedig: 1 Ó VÓ 1 1 Ő , a ki az előkészítő 8 növendéket
foglalkoztatja; 1 t a n í tó , a ki az J. és II. osztály 1 @ növendéket
oktatja; 1 i g a zg a tó - t a n í tó , a ki a III és IV. osztály 16 növendék
tanításán kivül az intézetet vezérli és a m űhe ly i szám adásokat ke-
zeli; 1 i p a r o s m e s ie r , il ki 8 kezdő növendéket oktat, 16 haladó
iparost pedig munkával ellát.

A mint már e rövid ismertetésből is látható, a vakok kolozs-
vári intézete igen egészséges alapokon épül. fel. A zeneoktatást,
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mint kenyérkeresetet nyujto forrást, mert az intézetet aránytalamil
drágítaná, teljesen mellőzi. S mivel a·z iparoktatás eredményeiről
már vannak némi tapasztalataink: az új intézetnek, melylyel Ko-
lozsvár önmagát tisztelte meg, előre is szép jövőt jósolunk. '

A gyógypaedagogiai tanítóképző intézetek tanárai. Tudva-
levő a kartársak előtt, hogyasiketnémák, vakok, hülyék és gyenge-
elméjűele tanítóinak képesitésére az illető intézetek egyszersrnint
tanitóképzőkként is szerepelnek. Az azonban mindezideig nem volt
még rendezve, hogy tulajdonképen kik hívatottak e képzőkben ta-
nítani, E hiányort segített most a minister úr, kiadván 11249 sz.
rendeletében, hogy előadói tisztet előleges képesitéshez kivánja kötni
még pedig oly módon, hogya ki jelentkezni kiván, attól meg-
kívántatik, hogy legalább 5 évig tanítóskodott legyen az illetőpá-
lyán s irodalmi tevékenységet is fejtett ki azon körben, melyre
képesítterni kivánja magát. Az alapfeltételek egyike az is, hogy a
német nyelvet annyira bírja, hogyaszakbeli munkákat megértse.
A képesítettség mértékét egy szabadon választott általános becsű
szaktétel írásbeli kidolgozásához s ahoz köti a minister úr, hogy
a jelölt egy szaktételt, melyet egy nappal előbb közölnek vele ~ a
vizsgáló bizottság - a gyógypaedagogiai szaktanács - előttnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe jtégesse .

Az ily módon képesített a IX. fizetési osztályban való kineveztetés-
nél és a tanítóképző tanfolyamon a tanítással való megbizatásnál
előnyben részesül s a tanári czímre illetékes.

A gyógypaedagogiai tanintézetek hitoktatói. Szakemberek
között nem egyszer vetődött fel már az az eszme, hogy indokolt
és üdvös volna, ha a különleges tanításra nem képesített papok
helyett szakemberek vennék át a vallas- és erkölcstan tanítását.
Nem vitat juk, hogy rnennyiben volt és van e kollegáknak igazuk
s azt sem kivánjuk fejtegetni, hogy a tanításban máskülönben szak-
ember a hitnek beoltására mennyivel nyujtana több garantiát, mint
a tanítási téren, kevésbbé jártas ugyan, de a hitben élő egyházi
ember, a pap. Ugy látszik: a minister úr sem ez alapon, hanem
hazai törvényeinkre támaszkodva döntött ez ügyben, midőn kijelen-
tette, hogy a vallás-oktatást továbbra is a papok kötelességének és
jogának kivánja tekinteni, de egyszersmind megkívánja, hogy il

gyógypaedagogiai intézetek hitoktatói úgy az ügy, mint saját érde-
kükben a szaktanítói vizsgát letegyék.

Lévay ünnepély a váczi siketnéma-intézetben A váczi si-
ketnéma-intézet igazgatósága mint minden év márczius 13-án, úgy
ez évben is ünnepélyt rendezett a Lévay Henrik-féle ösztöndij kia-
dása alkalmára. Kisteleki Lévay Henrik ugyanis 10000 [rt alapit-
ványt tett olyan kikötéssel, hogy annak hi 500 frt kamatját egy a
váczi siketnéma-intézetet jó síkerrel végzett olyan jó erkölcsű siket-
néma kapja, aki az iskolából való kilépese után is kifogástalan
életű s magát valamely iparágban annyira kiképezte, hogy önálló
üzletet nyithatna, de szegénysége ebben gátolja. Ez évben Turmann
Anna budapesti himzőnő volt a szerencsés, kinek a közoktatásügyi
minister a nevezett ösztöndíjat adományozta. Az ünnepélyen a nagy
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nevűnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lap ító maga is megjelent s megjelenésével az ünnepély fé-
nyességét emelte. •

Hivatalos kiküldetés.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA gvógvpaedagógiai szaktanács azon
hivatásahoz képest, melv szerint Ll gyógypaedagógiai oktatás ügy
körébe tartozó iskolák ós intézetek m űködésé t es ta rritas i eredmé-
nyét figyelemmel kísérjc es ellenőrizze il közokta tásügy i ininiszte-
rium, a szaktanács rcszéről --- il siketnérnak budapesti iskolája ta-
núlmánvozásárn s az abban tapaszta lt dolgokról illetékes helyen
való jelentéstétel "égett Pivár Ignáczor küldötte ki. Nevezett ki-
küldött, hogy az iskola működeséről m iné l illaposabban meggyő-
ződhessék, három ízben ismételte látogntását az iskolában. A má-
sodik hajadó osztályra különöscn felhívta az igazgató a kiküldöttnek
figyelmét, mivel ezen osztá]" a múlt é,' párhuzamos első osztályának
jobb tehetségű gyermekeihöl van összevonva s atantestület előiránvzása
szerint két év alatt három osztály tananyagát van hivatva e lvégezn i. Meg
jegyezzük itt, hogy búr szoka tlan ez az osztá lv -ug ra tás a siket-
néma iskolákban, de hogv m ég is lehetséges és hogy az oszta lv

növendékeiré nézve se III mi tekintetben hátránynval nem jár, azt
már behizonyitotta a siket némák temesvári iskolája is, amidőn az
1894-9,) tanév else; osztályának hat jobb tehetségű növendéket
az 1895-96 tanévben egyenesen a negyedik osztályba ugratta fel,
s ez az osztály, -Jllost mint hetedik osztály, - nem csak a te-
mesvári, hanem összes s ike tném a-isko lá ink legkiválóbb előmenetelű
osztályai közé tartozik.PONMLKJIHGFEDCBA

Ú j egylet A ",'akok Ol"SZ. önképző, segélyző és nyugdij-
egylete" es a ,,\' akok bpesti orsz. intézete tantestületének tagjaihól
alakúlt segélyzö bizottság" eK" egytetté egyesült az 1888, év decz.
28-án tartott közgyűlesen. Az ú j egylet czirne : "A vakokat gyámo-
lító országos egylet", czélja pedig: "a Magyarország területén élő
szegény sorsú vakok oktatásának és nevelésének előmozditása, a
kenyérkereseti szakmát (ipart ,'ngy zenét) tanúit felnőtt vakok to-
vábbképzése és foglalkoztatása, vagj közvetités folytán foglalkozta-
táshoz juttatása; oktatásban nem részesűlt felnőtt vakok elemi es
ipari oktatása; megszorúlt, munkaképtelen, beteg vagy elaggot va-
kok és ezek családtagjainak segélyezése és gyúl1l01ítflSéL, szóval az
összes vakok elhanyagolt ügyének felkarolása és életsorsuknak
emberi méltóságukat megillető módon való biztosítása," Az intézet
tantestülete az egylet vú lasz tm ánvában az igazgatón k ivű l, k i an -

nak állásánál fagya tagja, három tantestületi t<lgy által képvisel-
teti magát. .

Slőjd tanfolya a vakok intézetében. .A Vallas- és közok-
ta tasügy i lll, kir. miniszter, s fővárosi gyógypedagógiai intézetek-
ben működő tanerők számára li hónapra terjedő kurzust tervezett
a fa és agyag Slőjd munkálatok elsajátitására. E kurzuson a vakok
intézetében működők közül ti-an, a hülyék intézetéből 4-en s a si-
ketnémák iskolájától ~-en, összescp : l-l-en yesznek részt, a kik
hetenként G órában iparkodnak elsajátítnni a szükséges ismerete-
ket Szabó Gábor a budai paedagógiurn szaktanárától. A kurzust
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ny ilvános vizsgálattal fog ják be fe jezn i, m ely írásbeli, szóhe li és gya-

ko rla ti részből fog á llan i.PONMLKJIHGFEDCBA

H a l lá s i g y a k o r la to k II siketnémák tem esvári in téze tében .

A zon kedvező , m ondha tn i fe ltűnést keltő h írek , m e lyek it s ike tné -

mák váczi in téze tében fo lvam atb .m levő ha lhb i gyakorla tok e red -

m énye ire vonatkozólag az u jságokban m eg je len tek , a rrn h irtak

M oussong P ú lt, a s ike tném ák temesvári in téze tének tanárát, 15 i ku -
ta tó és fürkésző hajlamának edd ig is több iz hcn tanu je le l ad ta , s

k i sa já t tapasztalatuihól akar e gY < lko rla tok é rtéké rő l m eggy{izé idést
sze rezn i, hogy il siketnémák temesvári in téze tében hasonló k i-
sé rie te t tegyen it ha llás i gyakorla tok ka l. ..\ k isé rle tezés novem her

ó ta fo ly ik . Kiváncsiak ,· ag .\"L lIlk , m ily eredrnénvről értes ít nunket
il tem esvári tudósítónk!

(I~ hír kapcs.in megcuilitjük. hogya h.rll.is: gyakorlatokkat való kiscrlete-

zcs nagyon régi. Történcti Icljegvzésck .ilapjrin tu.ijuk, hogy Archigcncs m.ir az

első sz:izadhan haszn.ilt« a halló csővet a hal1:is j.i vit.is.ir« .'\ \'1. sz"zaclhan is

történtek ilyen kisérlctck. r\ X\'l11. ~z:izadhan Ernuu ,l cs Péreira foglalkllAakMLKJIHGFEDCBAi ly

kisérlctck kcl s :ilJítólag oly crcchuénvnvcl. hogy"" előbb siket volt eg,l'énck későhb

meghallottuk a s7.:I\·ak:!t Iturd lH05-hen (i uővcndékkcl folytatott h:t1I:isi gyai,nr-

latokat. Eleinte kis harangot, késő bh kiilöntcle hangszert különösen Iuvol.it

h a s z n á lt , az utan r ú té r t a muganh.mgz ókr« s végűl :l lllú~sal!Jangzokra. h.l(~k{jhheIl

<:1 növendéknél bcszüntcuc :1 gyakorl:Jtobt. \'alószín,íle" azért, mert ez eknek 11:01-

l.is«, illetőleg siketségc teljesen v.iltoz atl.m mar.idott.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt \ nnisik h.irnm sikctnémn

kőz iil kettő szóhull.ist nyert, a h.nmadik azonhan csak kevés eredményt mutntott

fel. Harci ut.in szamosan fogl:lIkoztak ily módszcrcs h:oIl,í,í gyakorl:ttokkal és pedig

1;:.isz:lk:lI11crik:ihan Call audet, Craham Bell, Cl.uke, Cillcspic, ?'-1érlletorsz:igban l.cck,

Jilger. \Volf és Frank, .· \ngliúban Tynbec, Francziaorszúghan Ju val és Verric stb.

Jelenleg több sikctnénur-intcxetben foglalkoznak ily módsz crcs hnll.isi gyakorlatok-

kal. Ezek közűl legnevezetesebb fl döblingi intézet. melybeu ru.ir li:lH;1·han ('O nö-

vendékkel te ttek kisérletct, É rdekes, hog.\' a zúgr:ihi s ikc tnóm a-in tézcü -cn sz intcn

nuir 18!J;l-ban vezettéle be a hall:isi gyakorlatokat. Legerósebb védelmezője ezen

Walther és m.is szakemherek ,iltal nem llagyon kedvezően megbirtilt hall:isi

gyakorlatoknak Dr. l 'rbuntschitsch Victor. bécsi egyetemi t.uuir, ki :t módszercs

hall.isi gyakorlatokro! kőnyvct is írt. A k őnv v lS!J.)-hcll jelent llleg. Cz imc : Ucbcr

Hörubungen bei Tuubstuuuuhcit und hei Ert.ruhung im spatcrcn l.chcnsultcr.)

Beszédgyakorldkönyv hebegők oktatását-oz. j la d , , ) ' ' [o z s c ] nagyniracli

kart.irsunk gyakorlókönyvct irt a hebcgók tanit.is.ihoz. I~zen köuyvct az orxz , pae

chrgogi"i szuktun.ics felűl hir.ilt.. s l i a s z n á la l a t a M . k i r . l ' o l t l Í s c s kö : : o k i i l ! , i s i i é 1 y i

M in i s l c r fo lyó e u fe b r . l J - l Í n k e l t lU ,1 j2 8 s zá m u iJ t l é : : k c d é s é vd I I lc g c i lg " 'd 'e , mcgje-

lölvón egyszerslllint nz on módosit.isok.rt is. mclvek a III ű uj kiad.isub.ui a sz ak tu-

. n.ics v é lem én y e szcrint S 7 .Ü k s0 g e s c k le s z n e k . .-\% érdekes k őnvvct - mctvet kőz.c-

lebb résxlctcsebbcn ismurtetiink - .ij.inljuk a szakbrsak rigyelmébe. Ár« I Irt .:i()

kr. i\legrcndclhető a sz crz őncl X:lgy-\'úradon és e lap kiudóhivntal.ihnn.

A köz oktatásügy í minister le iratot intézett a tuntclügyclókhcz. hogy a

h.u.iskörükbc tartozó iskol.ikbun a hib.is bcszcdii gyennekeket iraxsak öss;r,e és

ezen össxeir.isról készitctt kirnutut.ist hozó !ei'lesszék fel.
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K ü lfö ld i h ir e k .

A poseni siketnéma-intézetben november és deczember hó-
napokban tanfolyamot tartottak Radomski igazgató vezetése alatt
oly teologusoknak, kik felnőtt siketnémák lelki' vezetésére képesítést
óhajtottak szerezni. A tanfolyamon 41 lelkész vett részt, kik az
előadások hallgatásán kivül a tanitást, de különösen a hittanitást is
hallgatták és maguk is megkisérelték.

Nyilvános vizsgák eltörlése. Berlin város tanácsa azt a ha-
tározatot hozta, hogy az uj évtől kezdve a városi iskolákban, tehát
a városi siketnéma-iskolában is - az évzáró vízsga eltöröltetik.
De hogy az iskola és a szülői ház között a szoros kapocs föntar-
tassék, estélyeket rendeznek, melyeken a gyermekek szavainak, tor-
násznak stb. és a szülők megszemlelhetik gyermekeik irás beli dol-
gozatait.

Promotio. A boroszlói siketnéma-intézet tanára, Rzesnitzek
Emil a zürichi egyetemen summa cum laude philosophiai dr.-rá
avattatott. Dissertatiója: "A gyermek beszédjének psychicai fejlő-
dése kérdéséhez" legközelebb jelenik meg a könyvpiaczon

• A sziléziai siketnérna-intézetti tanárok fizetés rendezése. A
sziléziai tartománygyűlés az elmult napokban javitotta meg a siketnéma-
intézeti tanárok fizetését. EddignmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. i. különböző volt a különféle he-
lyeken a fizetés:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o r o s z ló b a n a kezdőfizetés 2000 márka ; minden
három évben 200 márkával több 3600 m.-ig. R a t ib o r b a t i 1500 m.
360lakáspénz és minden 5 évben 300 111. emelkedés 3360 m.-ig
Liegnitzben: ] 800 m. kezdőfizetés minden 4. évben 200 Jl1. több
3400 m.-ig. A mostaní fizetési viszonyok igy alakultak: Vezető-
tanár kezdőfizetése 4200 m. természetbeni lakás v. 660 m. lakás-
pénz ; minden 3 évben 300 rn. több 5400 m .v ig Tanárok kezdő-
fizetése 1700 m ; 8 pótlék és pedig 3 á 300 111., 5 á 200 m. 3600
m.-ig és lakás v. megfelelő lakbér. A legmagasabb fizetés 27 évi
szolgálat után éretik el.

W. Schröter a gyengeelméjűek drezdai intézetének igazgatója
és a "Zeitschrift für die Behandiung Schwachsinniger und Epilep-
tischer" szerkesztője 27 éves működése alkalmából az 1. oszt. Al-
brechtsrend lovagkeresztjével tüntettetett ki.

Halálozások: Vo ig l O s zká r a weissenfelsi siketnérna-intézet
érdemes igazgatója 47 éves korában meghalt. - S e n g e lm a n n .

M á tyá s d r . a hülyék alsterdorfi intézete igazgatója febr. hó 3-án
szivszélhüdésben meghalt.
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V eg y e s e k .

S z in h a llá s . Grafé tanár a "Revue de medicine"-ben a szinhallás egyesetéról

ir. Egy 24'!2 éves orvostanhallgató Nordaunak a Degeneratiokról szóló köny-

vének olvasásakor lett figyelmes állapotára. Magánhangzók olvasása vagy hallása-

kor szinérzések támadnak benne olyformán, hogy egy határozatlan alaku foltot vét

feltűnni és pedig az "a"-ná vörös-karmin, nz "e"-nél fehér-sárga; az "i"-nél fe-

kete; az .,ó"-nál igen világos és az "lI"-nál világos sz int lát.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE szmérzéseket

akkor is érzi, a mikor egy szóra gondol, a melyben a nevezett hangok egyike elő-

fordul. Ar. olasz és spanyol nyelv, a melyben sok az "a, ú", igen szindúsnak mig

a Vlam, a melyben sok az "c" igen saintelennek tűnt neki. A deák onnan magya-

rázza ~ tiineményeket, h o g y a n k a n n in " " t1 o ir " é s " b ru n " sz a v a k h a n " a , i" és

u" fordulnak elő és e hangok olvasásakor az említett színek jutnak az eszébe. Az

"ő" és "e"-re nézve nem talál magyarázatot. Ezzel kapcsolatban Trüper, .a "Kin_

derfehler" szerkesztője azt állitja, hogy intézetében volt egy flL I, il kinek sainek

látásakor szaglási érzései támadnak és a tárgyakat sz iniik megállapítása végett,

mcgszagíúlta.

Z o n g o r á z ó s ik e tn ém a . Hogy a vakok z ongoraz.nak, azon manapság senki

scm csodálkozik, de hogy siketnéma akadjon, ki zongorázni tudjon s pedig. oly

ügyességgel, hogy játékával műértő közönség elé merjen állni, az nemcsak a laiku-

sokat lepte meg, lianem méltán nunket szakembereket is. Hiszen eddig sem tar-

tottuk lehetetlenségnek, hogyasiketnéma megtanulhasson zongorázni, csak azt

nom gondoltuk volna, hogy a siketnémának zongorajátékát élvezettel lehessen meg-

hallgatni. Pedig lehet! Bebizonyította ezt Bander Henriknek, a temesvári közúti

vasutak igazgatójónak siketnéma leánya, Zelma, ki agyárvárosi kaszinónak f. évi

január 15-én tartott matinéején Henriette nevu halló növérével a Zarupa operának

Nocturne-jét adta elő, négy kézre, a nagyszámu előkelő közönség lelkesült tetszése

mellett. Tudtunkkal Bnader Zelma az egyedüli siketnéma hazánkban, ki zongo-

rriz.ni tud.

Megjegyezzük még, hogy nevezett leány, ki 8 éves korában vesztette' el

hallását, 5 éven át a temesvári siketnéma-intézetnek volt növendéke, aztán pedig

az ap.iczák vezetése alatt levő polgári leányiskolát végezte.

E p ile p t ik u s betegségeknél néha nagyon hosszú rohammentes időszakok

észle'hetők. Néhány ily esetet közöl ujabbaridcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS in /d e r . Egy betegnél az első fogzás-

kor jelentkeztek az első rohamok, melyek 8 éves koráig ismétlődtek ; ettől kezdve

37 éves koráig, vagyis 29 éven At sz.iineteltek a rohamok, a mikor ismét jelent-

keztek és rövid időközökben ismétlódtek. Egy másik esetben az első rohamok fl

nőbeteg 28 éves kertiban jelentkeztek és 2 -1 O hetenként isrnétlódtek, mindig éjjel.

J6 éves koráíg, a mikor teljesen megszüntek és csak 12 év mulva léptek fej- újból.

Egy harmadik beteg 7 éves korától szenvedett ep. 17 éves kor. megszüntek a rohamok és

21 éven át szüneteltek. Végül egy negyedik betegnél az ep. rohamok- 10 éves ko-

raban jelentkeztek és tartottak 27 éves koráig, a mikor megszüntek, hogy 21 év

múlva újból fellépjenek. Ezen esetek is bizonyítják, hogy az epilepsia meggyógyu-

lásáról tulajdonképen sohasem szólhatunk.mert még ig en hosszú id5 múlva is ujból

előállhatnak a rohamok.

A v a k S p a n y o lo r s z á g . Hirschberg német orvos, a ki hosszabb időt töltött

Spnnyolorsz.igbau és szorgalmasan tanulmányoztlI az ország egészségügyét, meg-
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állapitottu, hogy v.iks.ig dolgáhan nemsokára utolérik Egvptomot. Egypt0111 tudni-

illik a ,Icg\'abhh" orsz"g :lZ egész Föld kerekségén. inert ottnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApusztít legjobban

:1 trnchornn cs egyéh xzernbaj, dc EK\'ptol1l ut.in mindj.irt S ~):ln~T o lo rsz< -í.g kovetkezik,

a ininek maguk a sr~anyolok az okai. ~1ás orsz.igokban, a mint mcgtudt.ik, hogy

milven vcs"edelrnes és hihetetlenül g.\·ors:m terjedő szembetegség :1 tr.ichoma, rög-

tön megtették :l szükségcs intezkc.iesekct s európai .illnmokb.m Illa m.ir csak igen

k is méltékhct; puszt it ez :1 hetegség. D e a sp .m vo lok m indcz z.el nem törődtek, :17-

orvosi egyetemeiken. a mclvek különbcn is naK,"on sil.invak. a szemészetet nem

t.mitott.ik. sőt ma scm t.untj.ik s így esett meg, hogv Spanyolorsz.ig!»,» mind tőhb

cinher vesztette cI :1 sz emcvil.ig.it. A szembajosok szúm:lr" ott nincs kórh.iz, csak

k ischb alosztrityok v.m nak :l nagy kőz korh.izukb.m, dc ott is ink.ibh csak c llte lve -

zik :l betegeket, ine rt :l szcmbnjokat ~yóK\· it.lni még a képzettebb orvosok scm

tudj.ik.

Nagyot-hallás. Eg~' g:lzcbg hölgy, aki a dr. \'icho\son-félc művész: fiildo-

hol: segitségével nagyot-It:dl:is:itúl és l'lilzllg:is:itól mcgszub.rdult, :l nevezett orvos

intézetónck ~OJ)')() m.irk.it .rj.iu Jékozott, hogy azok :1 süket és nagynth:llló egyének,

akiknek nincs módjuk hnn :l füldohokat bcsxcrczni. azokat ingyen kapj.ik meg. l.cve,

lck :l kővutkcző ez imre keretnek : Richar.íson 8ros .. fl. Great Russel-Strcct, London-

W. ('.

Az agy élettana, l.ahordc franczi« liziologus :l Irn ncia clcttn ni intézet

legllt<íhhi űlescinek cgyikén erről :lZ órdckcs tóm.irro) érte kezelt. l.nhorde egy

bouct.uu (:'rrsas:ig elnöke. nlel,\' nz.t tiiztc ki föl.rdat.iul, hogv mcntiil (öhh hires

ember :lgy :it ll\cg~/:crez7.e és aZ :tg.\' elettan rt tisztabu hoz zn . A tá.rs:ts~'tg eddig

(;:lInhett:1. Hroc.i. Faidhcrhe, Viollet és In:'rs kapncit.isok :tgy:it szerezte meg. me-

lvck kÖzlil :lZ emlitett tudós C:aJJ1hctta agy:ít tiiz ctcschhcn mcgviz sg.iltn. - GaJJ1-

hetta tudv.rlcvdlcs; !lag .\' szónok volt és :lgy ;ín :lk mcgvizsg.il.isn :llapj:ín mcsr.illnpi-

tott.ik, hog.\' c teltetségének székhelye a központi idegrendszer sxcrkcz ctcbcn tisz-

t.in fiilisnwrhctií. A SdJJlllki tehetség székhelye a hnrm.rdik .igvtckcrvénv. m ely

Grunbctt.iu.i! :l rendesnél sokkal jelentékenyebben ki volt fejlődve. Azt .illitja to-

v.ihb.i l.nbor.Ic, hogy az ember szellemi képességei nem nnnvira az agy terjedel-

IJtét ,í! , mint ink.i hh minőségi kif'ejlettsógétől fiiggnck. Ezt hizonyitja Gnmhetta agya

is'; irtelvnek sulya aZ emberi agy közepcs sutv.in is .ilul m.uadt.

Szerkesztői üzenetek.

Dr M T, Kassa. A neveze tt dolgot még a hülyék in teze teben volt sz c-

renesenk a)kaltn:l\'al k iegvenlitettiik Engedje IIICg. hogy end szolg.ilnt.ir« lehes-
sünk. - Eliás JArad Elnézést kérünk, hog~' becses cxikkéne'c folytutus.it, tan-
tervünket t:'lrgyalö czikkck sürgős volta miatt CSak :r jövő sz.unuukb.m kőz őlhetjűk.
H. K Kolozsvár. Ha csak tehetjük, a jövő sz amuukb.m hozni fcigjuk. - Her-
csuth Ka lm án , Vaez. ('"ikked örömmel vettük, fogadd érte köszonet iinket. dc
tek intettel a" id()szcrü czik kck nagy S,,:'lI11:Lr:l- h.irmint szcrcttuk volna is il7.t

ni.ir lllost kőzlcni - csak később k özőlhctjuk. Udvőzlct a knrt.irsakn.tk.

Nyomatott Fritz Ármin k\inj"Vn)'p~dájábiril, Budapest, Józser-körut O,


