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Szózat a siketnémákhoz. *

A siketnémák váci kir. orsz. intézete 1902. évben tölti be
fennállásának szá zad ile esztendejét Alig pár év választ el tehát
bennünket attól a naptól, amidőn az intézet történetében lezárjuk
az első 100 évet Ezt a napot örökre emlékezetessé óhajt juk tenni,
aminthogy örökre emlékezetes marad az a nap is: 1802. aug. 15.-e,
melyen az intézet megnyilt s átadatott magasztos hivatásának,
hogy időtlen-időkig hirdetője legyen a sziv jóságának és az emberi
ész diadalának.

És amidőn elhatároztuk, hogv a nagy alkalomhoz méltó or-
szágos ünnepséggel fogjuk m egü ln i e nevezetes évfordulót, legelső-
sorban is azokra gondoltunk, kik ezen intézet megalkotói valának
és kik iránt hálánk és kegyéletünk leróvásában mind ez ideig
adósok vagyunk. Helyrcpótolandók e mulasztást, F er enc kir á ly-
nnk és Cházár Andr á sna k ércszobrot tervezünk az intézet
területére.

Szándékunk célunk nemes, ámde annak elérésére szolgáló
erőink, gyengék s anyagi eszközcink elégtelenek.

Es kik volnának e magasztos eszme megvalósitásában a mi
leghivatottabb segitő-társaink, ha nem azok, kik leginkább érzik
áldását F er enc kir á ly és Cházár A~ndr á s alkotásának.

Hozzátok szólunk elsősorban siketnémák. kik ezen intézet
százados falai között nevelődtetek, kiknek néma ajkát itt nyitotta
szó lá s ra az emberi tudomány; kiknek szive, lelke itt lett gazdag
ismeretekben és szerétetben. Eszetekbe jutnak-e meg gyermek-

* A váci intézet tanári testülete ezen felhivást küldi szét hazánk tanult
siketnémáihoz.
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korotoknak édes emlékei? . . . . Emlékeztek-e rá, mik voltatok,
mikor idejöttetek és mivé lettetek itten? . . . . Tudjátok-e, hogy
itt tanultátok meg Istennek az ő parancsolatjait, a vallásnak
vigasztaló igéit; itt tanultatok meg imádkozni, itt lett belőletek
ember! ....

Van-e hála a ti sziveitekben !?rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F er enc királynak felséges emléke él-e még a ti lelketekben?

A nagy királyé, ki gazdagságban, fényben, hatalomban élt és ren-
geteg országos gondjai között is gondolt reátok elhagyatottakra.
Bizony, nem őt teszitek nagyobbá, sem emléket tiszteltebbé, hanem
csak köteles hálátokról tesztek bizonyságot, ha látható emlékének
megörökitésében segítségünkre lesztek. -

Chá zLÍI' A ndr ést. nem felejtettétek-e el ? A nemesszivü ember-
barátot, kiben "szánakodás, édes megilletődés, bámulásfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöszveü t-

köztek, "látván, hogyasiketnémák tanittatnak. Ki mindenféle
emberi találmány között legtöbbre azt a "csodatevő 'isteni mester-
séget" becsülte, me!y "az embert emberré, a polgárt polgárrá, a
siketet hallóvá, a nérnát szólóvá" teszi. Földi javaiból jórészt a
siketnémák tanitására ajánlott és adott. Ragyogó tollának erejével,
ékesszólásával a "két Nemes Hazában" hiveket toborzott, "kik
vele együtt éreznek s egy lélektől érzékenyittetve lévén, embertár-
saikban magokat nézik". Az ő lelkes buzgalmának hire eljutott
a trón' zsámolyához is, s a kegyes uralkodónal hatalmas pártfogást
talált. Tudnátok-e ti együttvéve az Ő emlékeért annyit áldozni,
mint amennyit áldozott ő egymaga tiérettetek?!

Vajha megértenétek a mi szózatunkat s igyekezuétek méltók
lenni Cházár Andr á shoz, kinek ti oly sokat köszönhettek !

Ime, elétekbe állitottuk két jóltevőtöket : egy királyt, kit Isten-
riek kegyelme a legmagasabb földi polera helyezett s egy egyszerü
nemest, ki Istennek nagyon tetsző dolgot vélt végezni akkor, midőn
a ti terheteket felvette s szivének egész melegével, lelkének minden
tudásával munkálkodott a ti megmentesteken.

Ismételten azt kérdezzűle tőletek: van-e hála a ti sziveitekben ?
És ha van hála és kegyelet azok iránt, kiknek ti Isten és szü lő i-

tek után legtöbbet köszönhettek, ha érett észszel fel tudjátok fogni,
micsoda nagy jótéteménynek tett részeseivé titeket F er enc kir á {y
és Cbéeé» Andr á s, ha nem felejtettétek el egészen azt, mire egy-
kor tanítottunk titeket; akkor siessetek leróni a hála és kegyelet
adóját, hozzátok el filléreiteket, hogy nagyobb legyen a ti örömö-
tök azon a nagy napon s elmondhassátok: jó helyre került a sze-
retetnek magva a mi sz ivün kbe , mert a hála virága fakadt ki
belőle.

Másodsorban hozzátok szólunk, kik bár nem ezen intézetben
nyertétek kiképzésteket. de azért mégis nem kevésbé lekötelezett
tisztelői kell hogy legyetek F er enc k ir ély és Chá zá r Andr á s
emlékének.

Hazánkban a -vá ci-intézet volt az első, mely siketnémák
tanítására és nevelésére alapíttatott. A többi mind jóval utána kelet-
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kezett s mindegyikét keletkezésénél gyámolította, segítette ezen
anya-intézet. S igy, ha közvetlenűl nem is, de közvetve mégis
szerencsés részesei vagytok azok áidozatkészségének s eléggé meg
nem halálható nemes buzgalmának, kik ezen első intézetet alapítot-
ták. Nincs kétségünk tehát aziránt, hogy ti sem késtek meghozni
az áldozatot s anyagi erőtökhöz képest segítségünkre lesztek a
szép terv megvalósításában.

Számítunk valamennyiötökre. A legcsekélyebb összeget is
szivesen fogadjuk tőletek s köszönetünkkel nyugtázzuk. Ezen leve-
lünket samellékelt gyújtö-ivet muiassátok meg rokonaitoknak, jó-
barátaitoknak. ismerőseiteknek s mindazoknak, kik asiketnémák
sorsa iránt jóindulattal viseltetnek s búzdítsátok őket adakozásra.

A gyüjtött összeget a gyüjtő-ivvel együtt idejében küldjétek
be hozzánk, hogy tájékozást szerezhessünk a gyüjtés eredményé-
ről s a kellő időben gondoskodhassunk a tervezet két szebor fel-
állitásáról.

Erős a reményünk, hogy karöltve veletek közös óhajtásunk
megvalósúl s a jubileumnak örvendetes ünnepén állni fog a két
szobor, világos tanuságául annak, hogy a képzett siketnémák a
szépnek és nemesnek éppen olyan lelkes pártfogói, mint halló
embertársaink.

A jubileumi viszontlátásig lsten velünk!
Asiketnémák váci kir, orsz. intézetének tanári testülete

nevében:
Vác, 1 9 0 0 . május havában.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Borbély Sá ndor s. k .BA
i g a z g a t ó .

T a n t e r v a s i k e t n é m á k i s k o l á i (intézetei) r é s z é r e .

(Jóvrihugyatott a vall.is- és közoktat:isügyi 111. kir. minisateriumnak 1900. évi
!(;~22. sz.imu rendeletéve!.)

Közel 100 esztendeje már, hogyrel~el1c kir á ly és Chá zá r
Andr á s a váci intézet létesítésével a humanismus nemes magvát
magyar földbe ültették. Sokáig úgy látszott, hogy c nemes mag
hazánkban nem jó talajra talált. 1\ magból kikolt csemete igen soká
sínylődött s csak nehezen tudott c talajban gyökeret verni. Közel
80 éven át egyetlen intézet képviselte a magyar siketnémaoktatás-
ügyet, egyetlen intézet hirdette a hurnanismus ezen ágának ma-
gasztos eszméjét. De nem volt, a ki az eszmét megértette volna,
nem akadt egy másik Chá zá r Andr á s, ki új intézetnek adott volna
életet. Nagy bajnak mondható-e ily körülmények között, hogy azon
kerban nem gondoskodtak huzamosabb időre szóló, kötelező tan-
tervről?! Valjon mit ért volna azon időben a tanterv, 'intézetek
nélkül?! Mit ért volna arra az egy intézetre nézve is, melyben a
módszer Snia r tze« halála után semmit sem javult! Valóban kár lett
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volna a stagnálás korszakában a humanismust rosz módszeren ala:
puló rosz tanterv vel kífizetni. Részemről tehát nem tartom nagy
veszteségnek az ügyre nézve, hogy akkor a tan tervről megfeled-
keztek. Hiszen rosz tanterv nélkül is roszul tanítottak! Hát még
akkor!? Szerintem sokkal nagyobb hasznára vált volna az ügynek
egy új intézet felállítása, mint egy kezdetleges tanterv, mert csak
a második intézetre volt szükség, hogy több is létesüljön. Csakhogy
az a második intézet nagyon sokáig váratott magára!

A tespedés azonban nem tarthatott örökké. A magyar kultura
fejlődésével a siketnéma-oktatás szomorú állapotának is - ha kis
rnértékben is - javulnia kellett. 1878·ban állították fel BudapestenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F ox Anta lna k közel fél millió forintnyi hagyományából az .J zr a elita
siketnémá l: or szá gos intezelét." Utána rövid idő-közökben még 5
intézet meg iskola létesült és pedig Ara don és Temesuá rott 1885-ben,
Kolozsuá r oii 1887-ben, Buda pesten 1891-ben és Kaposuá i otl
1897-ben. Ezen intézetek felállításával ügyünk a haladás útjára
lépett. Ma körülbelül ott vagyunk, hogy tanköteles siketnémáinknak
közel lO°/o-át vagyunk képesek intézereinkbe befogadni. Ugy tudjuk
azonban, hogya gyógypaedagogiai intézetek orsz. szaktanács a nem
óhajt a 100f0-nál megállapodni, hanem az oktatás általánosítása felé
törekszik. Az intéző köröknél nagyon sok jóakaratot tapasztalunk.
Ügyünknek jelenleg a ministeriumban is, a társadalomban is lelkes
apostolai vannak. ,Kell, hogy az új század a lealkonyodónak mu-
lasztásait pótolja. Ugy sejtjük, hogy intézeteink száma már a közel
jövőben is meg fog szaporodni. - Ily körülmények között elérke-
zett az ideje annak is, hogy a meglevő és létesülő intézeteknek
helyes és egységes működési-irány szabassék, vagyis, hogy az ösz-
szes hazai intézetekre nézve kötelező, egységes tanterv szerk esz-
tessék. E tanterv a ministeriurn sürgős intézkedése s a szaktanács
lázas tevékenysége folytán immár meg is van, Hogy mily nehéz-
séggel járt e tanterv szerkesztése, az legjobban abból tünik ki,
hogy előbb teljesen tisztában kellett lenni a tanítás módszeréveL
Körülbelül 100 éven át olvastuk s kutattuk, hogy miképen tanítják
a külföldiek siketnérnáikat, bámultuk az ott észlelt eredményt,
de sehogysem találtuk el, hogyan is kellene tulajdonképen magyar
siketnémáirikat a magyar beszédre oktatni. A sok tapogatódzásnak
véget vet az elkészült tanterv, a mely a tanítási anyagon kivül
módszeres utasításokat is foglal magában. Szóval a tantervvel
egyúttal módszert is kaptunk. S midőn most e tanterv ismertetésébe
bocsátkozorn, teszem azt annál nagyobb örömmel, mert az oly
elvek alapján készült, melyeket annak idején e Iap hasábjain ma-
gam is hangoztattam. Lássuk a tantervet !

A tanterv általános és különleges részből áll. Az általános
rész az oktatásra vonatkozó általános tudnivalókról, az iskolák
céljáról, a képzési időről, a tantárgyakról és tanórákról szól. E
résznél megjegyzem, hogy a képzési idő 8 és 6 évben lévén meg-
állapítva, a tanterv is 8 évre kidolgozottan tünteti fel az anyagot,
úgy azonban, hogy abban a 6 év anyaga is egy kikerekitett egé-
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szet képez. A végcél mindkét rendbeli tanidőt illetőleg egy marad,
azon külörnbséggel, hogy a 6 évre berendezendő iskolák a reális
ismeretekből a képzési idő alatt kevesebbet nyújthatnak ugyan, de
mivel a következö 2 évben gyakorlati pályára lépnek a fíúk, a
hamarább megszerzendő gyakorlati kiképzéssei s e két év alatt
kötelezővé tett ismétlő tanonciskolai tanítással kivánja a tanterv
őket kárpótolni. A leánynövendékeknek pedig, ha otthon megfelelő
továbbképző női ipariskolát nem találnak, az intézet még 2 évig
nyújt a női kézirnunkában továbbképzést. A 8 évfolyam ú iskolák-
.ban a 2 utolsó évben szintén felmentetnek a leányok a reáltárgyak
tanulása alúl s az időt a női kézimunka intensivebb megtanulására
s a háztartás vezetésének elsajátítására fordítják".

A különleges részben a kiejtési (phonetikai) gyakorlatok, irva-
olvasás, beszédtanítás, irás és fogalmazás, olvasás, hit- és erkölcs-
tan, számtan, természetrajz, természettan, földrajz, történelem, al-
kotmánytan, szépírás, rajzoktatás. kézimunkaoktatás és végül a
torna tanításának célját, anyagát s a megfelelő módszeres utasítá-
sokat és a ta n ítá sho z szü kséges taneszközök jegyzekét találjuk.

l\Iivel az egyes tárgyak tanításának céljával minden egyes
szakembernek amúgy is tisztában kell lennie, azért ismertetésemben
nem terjeszkedern ki a tanterv ezen részére. Annál bővebben fogok
azonban a tárgyak anyagával foglalkozni. A módszeres útasitásokból
pedig a fontosabb s a tanterv szellemére jellemző részeket lehe-
tőleg szó szerint fogom felemlíteni.

1. Kiejtési gyakorlatok.

A kiejtési gyakorlatok anyagát nem osztja fel a tanterv osztá-
lyonkenti részekre. Csupán az l-ső osztály anyagának hangképzési
részét említi fel külön, mert ezen osztály tananyaga tisztán kiejtési
oktatásból áll. Ezen osztály anyagát a magyar nyelv hangjainak
(a, á, b, c, cs, d, e, é, f, g, gy, h. i, í, j, k, 1, ly, m, n, ny, o, Ó,

ö, ö, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs) oly módon való fejlesz-
tése képezi, hogy azokat a köznapi életben eléforduló körülbelül
250 könnyebb kiejtési szóban minél tisztábban, természetesebben,
folyékonyabban hangoztatni s másnak a szájáról minél gyorsabban
és biztosabban leolvasni és megérteni tudják a tanulők. Ezen anyag
elvégzésére heti 20 órát ír elő a tanterv.

A kiejtési gyakorlatok anyagának azon részét azonban, mely
a leküz dendő kiejtésbeli nehézségeket és akadályokat öleli fel, mint
fentebb is említettem, csak általánosságban, nem pedig osztályon-
kériti részekre osztottan állapítja meg a tanterv. Es ez helyes is.
Igaz, lehetne akiejtésbeli nehézségeket a nehézség kisebb-nagyobb
foka szerint csoportokba osztani. De valjon helyes volna-e, ha
mind n egyes osztályban csak bizonyos előre megállapított kiejtési-
rrehézségek leküzdésére akarnók képesiteni siketnérnáinkat, mikor
társalgási alapon álló beszédtanításunk természeténél fogva sohasem
tudhat juk, sohasem állapíthatjuk meg előre, hogy mily nehézsége-
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ket tartalmazó szók és mondatok tanítására kényszerít bennünket
a véletlen, az alkalomszerűség !? i\livel a kiejtési hibákat kijavitat-
lanul hagynunk nem szabad, az alkalomszerűségeket pedig a kiejtés-
beli nehézségek miattt elmulasztani kár volna, önkényt követk ezik,
hogy minden osztályban körülbelül az összes kiejtésbeli nehézsé-
gekkel van dolgunk. A kiejtési gyakorlatoknak osztályonként nem
részletezett anyaga a következőkből áll:

1. A kiejtési gyakorlatokat megelőző fegyelem- és figyelemre
szoktatás ; előgyakorlatok. '

2. Légzési gyakorlatok.MLKJIHGFEDCBA
3 . A z egyes hangok kiejtése.
4. A hangnak ~ szók belsejében való képzése.
o. A hangok változásai (közeledés, hasonulás, összeolvadás).
6. Hangelvesztés.
7. Különböző szavakba tartozó hangok változásai.
8. A helyes szótagolás és szóelválasztás.
9. A hangok időtartama.

10. A hangzóvonzat törvénye.
ll. A h a n g s ú ly . (Erősségi hangsúly.)
12. Az írásjelek diktálta szünetek megtartása.
13. A szájról olvasás és akadályai.
Mindezen pontokra nézve igen jó módszeres utasításokat is

találunk a tantervben.
Igen lényeges az, hogy a tanterv a kiejtési gyakorlatok szá-

mára csakis az 1. osztályban vesz fel külön órákat. A legujabb
időben ugyanis több intézetben az összes osztályok órarendjében
kü lö n órákat jelöltek meg e célra. Ez jövőre m egszűn ik spedig
azon oknál fogva, mert a kiejtési oktatásnak tanításunk minden
percére ki kell terjednie s hibás kiejtest nemcsak 8-9, hanem tanítá-
sunk egyetlen órájában sem szabad elfogadnunk.

Hogy mennyire szivükön viselik a tanterv szerkesztöi a jó
kiejtést, azt legjobban a következő pont mutatja:

"d ) Asiketnémák oktatásának tárgyi anyaga a kiejtés meg-
érthetése rovására nem halmozható fel, mertrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnem, a mennyiség,
lea nem. a minőség a jő."

Bizonyára nem akad szakember, ki e nézetet nem helyeselné,
mert hiába ta nú lt és tud a siketnéma sokat, ha kiejtése még jó
akarat mellett sem érthető!

Ta neszközök " Egy sima, finom, lap os csontocska, melylyel
szükség szerint irányítani lehet a nyelvet, továbbá: kézitükör, álló-
tükör, hallócső, papírszélmalom, bcdzabélgolyócskák, papírszeletek,
felfújható hólyag, gyertya, időmérő, graphikai jelek a fali táblán , a
rythmileus érzést fejlesztő kézrnozdulatok.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Irvaolvasás.

E tárgy az I. osztályban fordul elő, hol minden phonetilcai
óra egyszeismint irva-olvastatási óra is, mely e négy irányú mun-
kálkodásból áll: szá jr ol olva sá s, kiejtés, o lva sá s és ír á s.
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Az irvaolvasás anyaga: Az írott és nyomtatott kis betűalakok-
nak ismertetése, külön és kapcsolataikban való olvasása, továbbá
a kis betűalakoknak, valamint a phonetikai oktatás során eléfordul-
ható szóknak és kisded mondatoknak emlékezetből való leírni tudása.

Az írásnál következő fokozatok vannak.MLKJIHGFEDCBA
a ) Irásbeli előgyakorlatok.
b ) Másolása az írott alaknak.
c ) Irás a szájról való olvasás után.
d ) Nyomtatott alaknak folyóírású másolása.
e ) A fogalom önálló megnevezése után a szónak önálló leírása.
E tárgynál is találunk a tantervben az eddigi szokástól való

eltérést. Ugyanis a nagy betűalakok közül csakis azokat kívánja
a tanterv az 1. osztályban feltétlenül megismertetni, a rnelyek a
növendékek nevei ben előfordulnak, míg eddig az összes nagy be-
tűket kellett megismertetni. A tanterv szelleméből azonban azt követ-
keztetem. hogy a tanév vége felé előforduló kisded kérő, köszönő
s egyébb mondatok leirhatására szükséges nagy betűalakok meg-
ismertetését nem ellenzi.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ta 14eszközök,' Falitábla, palatábla, négy vonalú irka, mozgat-
ható betűk, írott és nyomtatott betűalakokkal készített ABC-és
könyv, nyomtatott és írott olvasó-táblák." (Folyt. kőv.)

--_~_- Zá dor Endr e.BA

A k i e j t é s r e v a l ó t a n í t á s .

Ken/er J . "Die Artikulationsstufe " cÍmű cikksorozatának szabad fordítása, mely
a "Bliitter fül' Taubstummcnbildung" 189D. évi 14, 15, 16, 17, 18, ID, 22, 23, szá-

mában jelent meg.)

(Folytatás.)

Minthogy ny specialis magyar kétjegyű mássalhangzóink egyike,
kénytelen vagyok a teljesség kedvéért, már most képzésének rövid leírását
megkisérleni.

Kiindulva az m-böl n-re való fennebb leirt átrnenetből, az ny-féle

zárlat felálíitásánál meg az n-ből történhetik nézetem szerint természetes
átmenet. Az n-et ugyanis anyelvszegély s felső fogsor kőzjitt felállitott
zárlattal képezzük; a különbség csak annyi lesz, hogy nem a felső, hanem
az alsó fogsor belső oldalához tapaszt juk a nyelvszegélyt. A száj csatorna
tehát itt is teljesen elzáratik, a hangzó légáram pedig az orrjáraton tolul
ki. Ehhez még csak azt kivánom csatolni, hogy az ny helyes hangoztatása
érdekében jól meg kell figyelnünk az n s ny között lévő és pedig halló-
szervünknek szóló különbséget, mi nem másban, mint az n és ny hang-
zóknak egymástól élesen eltérő akusztikai hatásában rejlik.

Hogy továbbá az ny hangoztatásának begyakorlása érdekében ugyan-
csak az eddig kifejtett hangzókkal, de főkép az nnel váltakozva kell azt
kimondatnunk, vajmi természetes.

A betűalak kiíratása szintén úgy eszkőzlendő, mint a többieknél említ-
tetett. A schema 1. szám alatti csoportjába hasonlókép beirandó az tty , N y ,

<Elhagyom e helyen az ng képzésének leírását, mert a magyar nyelv
saját hangzóinak érdekében megváltortatott sorrend szerint ez a mással-
hangzók schernájának 2-ik számú csoportjába tartozik. Ellenben reprodu-
kálorn az utána következő részletet, melyben Ker ner az m, n, ng hang-
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zókból képezett egységes szó hang csoportról mond el kiegészitésül még egy
s más fontos tudnivalót.

A mássalhangzók kőzül ezeket (már t. i. azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAng helyett ny-et értve)
lehet legjobban s legkönnyebben vokalizálni, vagyis a vokálisokkal egy-
bekötni.

Ez azon alapszik, hogyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII vokalisoknak s ezeknek a resonansok-
nak a hangzása hasonlatos úgy, hogy a légáram, mely a közös tulajdon-
ságukat képező hangelem előállitása céljából kellőkép zá: t hangrésen átsi-
karnlik, az m, n, (ng illetve) nyről a vokálisokra történő átmenet közben
változatlan marad. Ezeknek a vokalízálása tehát kitünő előgyakorlatul szol-
gál a többi mássalhangzók vokalizálásához s általában hathatós eszköze a
hangképzésnek. Élénk resonantiájok miatt pedig legalkalmasabb a vo kali-
zálásuk a hallási gyakorlatok megkezdésére és asiketnéma hangzóérzéké-
nek kifejtésére.

Már fennebb jegyezte meg Ker ner, hogy ezeknek a korai fellépése
a légutaknak mielőbb való felszabadítására szolgál, vagy legalább is alkal-
mat s eszközt szolgáltat reá. A tulajdonképeni légút az orr s az Tn, n, (ng
illetve) ny légárama kizárólagosan az orrcsatornán át tolul ki, tehát gon-
doskodik mintegy annak a szabaddá tételéről, mely a beszélés főfeltétele.
Az orrcsatorna betömődésének kellemetlen következményei: rekedt, tompa
orrhang, a tiszta vokálisoknak a nazálisokkal való felcserélése, nyitott száj,
gyönge hang, hibás lélekzés s hibás vokálisképzés, mert a szájüreg hátsó
részében beszélés közben felhalmozódó légáram nem mehet át az orrüregen
úgy, a -hogyan szükséges s ez okozza aztán az említett zavarokat. Külö-
nösen úgy az orr, mint a szájresonantiájában okoz a bedugúlt orrjárat vál-
tozást, ezáltal pedig a vokálisképzésre, sót általában a beszélésre gyakorol
módosító befolyást. Hogy ezt átlássuk, csak a náthás állapotnak az ember
beszédhangjára gyakorolt hatásra kell gondolnunk.

A m, n, (ng illetve) ny hangzókkal való kezdés mindezen zavarok
felől csakhamar felvilágosít bennünket s nem egy igazságtalanságtól kimél-
hetjuk meg ennek folytán növendékeinket ; következéskép : a legcélravezetőbb
kezdetet adják kezünkbe, a mutatkozó zavarokat pedig eleve elhárítják.

Mindhárom resonáns hangzó ban nagy öntudatbeli erő rejlik, mely
tulaidonságuknál fogva. főképen gyenge tehetségűeknél hosszasabb gyakor-
lás tárgyává tehetjük azokat.

Mint folyékony hangok,- melyeket tetszés szerint meglehet nyújtani
s lágy, zöngés légárarnuk miatt kitünő eszközök a lélekző mechanismus
szabályozására s erősítésére. A Iélekzés módja asiketnéma beszélésére
nézve nagy fontossággal bír, mert: "Helyes és normális beszéd szempont-
jából feltétlenül fontos, hogy a lélekző mechanismús helyes és zavartalan
módon működjék, vagyis: hogy lehetően egyenletes rythrnusban könnyed
s gyors belélekzés s erőtetés nélküli hosszas kilélekzés váltakozzanak egy-
mássa!." (von -Meyer, Unsere Sprachwerkzeuge). A .mi növendékeinknek
lélekzését kell előbb szabályozni. Ez nemcsak a mechanísmus gyakorlását
célozza, hanem szabálytalanságainak elhárítását is, melyek részben állandó,
részben múlékony természetűek. Ez utóbbiakat elhárítanunk, amazokat pedig
gyógyítanunk kel!.

Múlékony zavarok: a csuklás, ásítás, álmosság, fáradtság, figyelmet-
lenség, a gyomor túlterhelése, az idegek izgékonysága, nyugtalanság, melyek
a lélekző apparátus működését aka~ályozzák vagy zavarják, melyektől meg
kell, hogy óvja a tanár növendékeit.

. Ha ez nem volna lehetséges, akkor ne beszéltesse a tanár a növen
dékeket. Psychikai állapotok, milyen a szomorúság, nyomott kedélyhangú-
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lat, félénkség, aggodalmásság stb, szintúgy okoznak lélekzési zavarokat.
A lélekzésí processus állandó zavarai az idegrendszer beteges alkotásán s·
azokon s hibákon alapulnak, melyek a dadogást is okozzák. Miután a rni
növendékeinknél nemcsak hogy meglehetősen fejletlen a lélekző rnechanis-
mus, hanem többeknél a legkülönbözőbb zavarok előidézésére bir bajlam-
mal, önkéntelenül folyik e körülményből a feladat, hogya phonetikai okta-
tás kezdetét úgy intézzük, hogy az egyidejűleg a lélekző mechanismust
támogassa, valaminthogy a lélekzési zavarokat is elhárítsa. Ezekre ugyan-
csak legalkalmasabbak a resonansok, mert légáramuk legcsekélyebb izom-
tevékenységet, igényel, zöngés és folyékony vokalizáló képességők pedig
legnagyobb. Es pedig, hogy a megkivántató be- s kilélekzését általuk cél-
szerűen fejleszthessük, csak nyújtva kell azokat mondatni. A nyújtás,
illetve hangoztatásuk addig tartson, a míg teljesen ki nem ürültek a lég-
tartó szervek, a nélkül, hogy ez erőltetésbe kerüljön. Erre a kilélekzésre
rendszerint, mint reakcio, mély belélekzés következik, mely után ismét
nyomban az m, n-, (ng illetve) ny-et mondhatjuk. E közben nemcsak
magánosan mmmm hanem vokalizálva, mint pl. mamama is gyahortathat-
juk. A mennyiben így járunk el, annak a kimondott elvnek hódolunk,
meJy szerint a lélekzési gyakorlatokat kezdettől fogva soha sem máskép,
mint a beszélésseI kapcsolatosan intézzük, valamint megfelelünk a Walther
Handbuch-cirnű vezérkönyvében a következőkkel kifejezett követelménynek:
"A nyugodt Iélekzésnek ellentétekép gyorsított tempóban lélekezzünk be be-
szélés kőzben, nehogy hosszabb szünetekkel szakítsuk meg beszédünk folyá-
sát. A kilélekzésnek azonban hosszúnak, lassítottnak kell lennie, hogy a
tüdők egyszeri megtöltéséveI lehetően sok hangzót tudjunk képezni. Ezek
a tények figyelmeztetnek minket a lélekzési gyakorlatoknak asiketnémák
iskolaiban való célszerű intézésére."

"Ezekkel a gyakorlatokkal a következőket kell elérnünk:
a) a mellkas és a tüdők lehető legnagyobb kiterjeszkedési képességet

a belélekzésnél,
b) a kilélekzést eszköelő izmok kiképzését, s
c) a készséget, melynél fogva gyorsított belélekzésnél is lehetően sok

levegőt bírjanak a gyermekek tüdőikbe szívni."
Az m, n, (ng) ny hangzók gyakorlására Wal the r Handbuch-cimű

vezérkönyvéből a következő eljárást alkalmazzuk: "Fellállnak a növendékek,
ki feszítik mellüket s kezeiket összeteszik hátukon, hogya rnellkas rnűködé-
sét megkönnyítsék s az aka+álytalan lélekzésre annál képesebbé tegyék."
Erre ngugodt belélekzés kővetkezik s a hosszúra nyujtott m, vagy n, vagy
(ng) ny, magányosan, vagy vokalizálva ejtetik. A hátukon összetett keze-
ikkel a rezgést érzik a gyermekek. Ezeket a gyakorlatokat az egész osztály
egyszerre végezheti. Alig kell megjegyezni, hogy az ilyen, minden tekintet-
ben körültekintő eljárás mellett, bizony lassan lehet előre haladni. Ha a
tanár az eddig tárgyalt a, m, o, n, u (ng), ny hangzókat az .első 6-8 hét
alatt, - rni alatt a szakemberek átlag már az egész artikulációt el akar-
ják végezni - kifejti, s azok nagy és kis betűit begyakorolja, meg lehet
elégedve. A tanítási idő nagyobb részét az írásgyakorlatok vették ekkoráig
igénybe.

Ker ner tan menetében most az auvokálls-diphtcngus kővetkezik,
melynek tárgyalásátél mi bátran eltekinthetünk.

A E, C, d, D , e- G ng. Ng. 0#

Ker ner ezeket így jelzi irásban : bé, Bé, de, Dé, gé,MLKJIHGFEDCBAG é , hogy rni-
ért, alább fogjuk látni. Ezeket, mint a melyek egy egységes szó elemcso-
portot képeznek, egyszerre, vagyis közvetlenül egymásután kivánja kifejteni.
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Előkészítette ezeket az m,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn, (ng) ny kifejtése. Meg is tartjuk, ez utób-
biak teljes zárlatát, a zárlat képzésének ugyanazon helyeit, valamint ezek-
nek zöngés, lágy légáramát is. (Lásd a 4. irányelvet) Mindazonáltal nem
az orron át vezetjük b-, d-, g-nél a zöngés légáramot, hanem a zárlat felé
kell annak nyomulni a, melyet emez pillanatnyira feltartóztat úgy, hogy a
légáram megsűrűsödjék. Ez által megszakítást szenved a zönge s úgyne-
vezet! puffanó hangzóvá, melyet a németben B 1ahi a u t-nak neveznek,
válik. A zárlat gyors feloldása következtében keletkeznek a b-d-g hangzók,
mely Me y er' szerint ("Unsere Sprachwerkzeuge." a pillanatnyira feltar-
tóztatott légáram nak inkább a szabaddá tevés jellegét kőlcsőnzi, mint az
erőszakos kipattanásét. Ker ner eltekint ezeknél az úgynevezett puffanó
zöngeszerű elemtől, s ehelyett egyszerüen az é vagy EI vokálissal való
kapcsolatban fejti ki, így:MLKJIHGFEDCBAh e , d e , ge, vagy b e , d e , g E l.

Egyszerűbb körülmények között Iejthetők ki ezek, s így könnyebben
is képezhctők, mint m, n, (ng) ny.* Mint pillanatnyi (explosiv) szóhangok,
melyeknél az explosív intensitása csekély, nem bírnak oly élénk öntudat-
beli erővel, milyennel az m, n, (ng) ny. Ha ezekkel kezdenők az artiku-
lációt, ezeket, nevezetesen b, és d inkább ref1ektorice, mint tudatosan s
megfontolva mondaná utánunk a kis siketnéma.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* A mennyiben azonban
kell, hogyasiketnéma gyermek olvasson, írjon, beszéljen s a nyelvet meg-
tanulja, mclynél a szóhangokat tudatosan k _11 szókká összekapcsolni, a
szekat pedig hangzokra felbontani és mivel továbbá minden előző fok a
kővetkczőt kell, hogy etőkészitxe (4. irányelv), a ref1ektorikus úton képzett
hangzókkal nem sokra mehetünk, hanem a már ismert célt szem előtt tartva,
a hangzók artikulálásának tudatos és állandó képzetére van szükségünk.

Ha az m-, n-(ng) ny-t fejtjük ki először, akkor az e két hangzó-
csoporttal közös képzési mozzanatokat, milyenek a zárlat módja s helyei,
biztosabban -lokaliaálják tudatuk ban a njivendékek ; ekkép a be, dé, gé, ng

mint tudatos ellentétek lépnek fel az m, n, ny után, miért is határozott
tudatossággal kell azokat felfogniok s képezniöle

Az eljárás : Elsőben tudatukba viszszük a gyermekeknek azt, hogy
b, d kimondásánál a teljes zárlat s az m, n képzési helyeit kell betartani.
Természetes, hogy a g s ng érintkezési, vagyis képzési helye sokkal hát-
rább van, mint a ny-é. Továbbá azt is meg kell jegyeznem. hogy
az ng-t kevésbbé a Ker ner rendszerének teljessége kedvéért, mint leg-
feljebb azért vettem fel a magyarított schérnába s így Kerner szerinti kép-
zési módját is tárgyalom, bár a magyar hangtan ban nem létezik, mert
vannak szavaink, melyeknek érthetősége valóban az ng kifogástalan kép-
zésétől, hangoztatásától függ s így csak a jó phonetikának teszünk vele
szolgálatot, ha legalább kezdetben mint külön gyakorlandó szó hangot kü-
lönös figyelemre méltatjuk.

A kétféle hangzócsoport összehasonlítása s ebből az uj hangzók
képeztetése a következő eljárás segélyével megyen végbe. Hosszasan nyújtva
mondja ki a tanár az m-ct. Erre vele rnondják azt az összes növendékek
egyszerre. Most ismét csak maga a tanár mondja ki; hanem hirtelen el-
némul a zönge s az orron át vezetett nyugodt Iélekz éssé v id to zik át, mi
alatt a szájnyílás zárlata kis ideig (10-15 másodpercig) változatlanul
meglartandó.

A zöngéről a puszta lélekzésre történő átmenetelt szándékosan inté-
" zett s kissé fokozottabb lélekzési mozgással teszi a tanár a növendékeknek

észrevehetővé. Erre mindnyájan egyszerre véghez viszik ezt. Ha már most

* ? Szerk.
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észlelték a zöngéről a hangtalan Iélekzé sre történó átmenetelt, érzékeltesse
velök ezt a tanár ametlén. Ker ner e célból egyszerre 4-5 növendék
kezét helyezteti a mellére, azután mindenik növendék ugyanazt a kezét
teszi a saját mellér e. Csillag alatt jegyzi meg e helyen, hogy különféle
okokból mindig a balkézzel érzékeltet. (Míg ha a növendékek a tanárnak
jobb oldalán érzékelnek. akkor nekik is a jobb oldalukon kell ezt tenniök.)
Ezután valamennyi növendékkel egyszerreismételteti ezt az egész eljárást és pedig
lehető legnagyobb nyugalommal s figyelemmel s a teljes zárlatnak több
ideig való megtartásával, hogy érezzék a gyermeke k, hogy tulajdonkép ezt
kivánja tőlök. Hogy ennek megismerését teljessé tegye, tartsák a gyerme-
kek kezöket vízszintes irányban az orruk alá felső ajkukhoz érintve, hogy
az orrból kiörnlő meleg s lágy légáramot, mely a nyugodt kilélckzés sa-
játsága, kellőkép érezzék. Vagy pedig egy simított acéllemezt tartsanak
orrnyílásuk elé, vagy pedig egy darabka tükröt, avagy egy darab fekete
palakövet. A kiörnlő meleg légáram hatásaként lecsapódás fog .e tárgyakon
mutatkozni. Ráirányozza arra a gyermekek figyelmét, helyeslését tudatja
velök s figyelmezteti őket, hogy a lecsapódott párának nem szabad a száj-
ból jönnie. Ezt az első gyakorlatot nem kell feleslegesnek tarfani Ke 1 '-

ner kijelentése szerint és megjegyzi egyszersmind, hogy bár könnyebben
s gyorsabban is kiléhet arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb, d, g hangzókat közvetetlenül fejteni; ámde e
gyakorlat útján tanulja meg a gyermek a benső megfigyelést és érzékelést.
Miért is: mentül gondosabban gyakoroljuk ebben, annál teljesebb alapot
nyer az egész artikuláció.

A gyakran felmerülő azon nézet, hogyasiketnémának nincs kép-
zete aszóhangokról s neki azok csak futólagos optikai képek, ép azt
bizonyítja, hogy mily futólagosan s felületesen fejti ki egynémely siket-
néma tanár aszóhangokat, ugyannyira, hogy phonetizálás később növen-
déknek s tanárnak egyaránt kínlódássá válik. Hasonlókép kell azMLKJIHGFEDCBAn -n é l

(ug) is eljárni; de hogy meggyőződjünk, vajjon a zárlat teljes-e a "száj-
ürben, az előbb említett segédeszközöket a szájnyilas elé kell tartani, a
honnét nem szabad lecsapódásnak kelétkeznie.

Ezek után egymás után kell az zn-et s n-et kimondatni, majd meg
csupán a zártatukat képeztetni, Ha az utóbbi kifogástalan, mondja ki a
tanár a b-t (b - t.) Egyes készségesebb gyermekek csakhamar után képezik
azt. A gyöngébbeket azonban még egyébb tapintatási észrevevések se-
gélyével is kell annak kimondására indítani. Érzékeltesse azt evégből a
tanár álla alatt. Tartassa be füleiket, vagy érzékeltesse velök a fejükön,
vagy ujjaik felületével az áll alatt, az alsó állkapocstol befelé.

Ha orrhang mutatkoznék, akkor a bot (b-t) erőteljesen apapiroscsőbe
kell mondatni.

Irás: úgy mint az előbbi szehangoknál.
be, ba , bo. bu be-m, be-u, m, n, be. Ta r itzky F e re n c ,

(Folyt. k öv.)BA

H a z a i h i r e k .

La psink jelen s z á m á t fe ltu v e ! megtotdottuh:TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyógypaedagog ia i tan in téze tek .•. o rs z . szak tanácsának m a ju s

hav i m űködése . A szaktanács a lefolyt hónapban két gyűlést tartott,
és pedig 5.-én P iv/w Igná c, 16-án ellenben a külföldi tanulmány-
útjáról időközben hazaérkezett dr. Ná ra i Sza bo Sá ndor , miniszteri
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titkár elnöklete alatt. E gyűlések lefolyásáról röviden a következőket
közölhetjük:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Má jus á -én, Előadói bejelentések: A szaktanács február 24.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
é s 28. jegyzőkönyvei jóváhagyattak. - Miha lik: La jos bíráló-bizott-
sági tag helyébe Vucskics J á nos neveztetett ki. - A szaktanács-
nak a szolgálati- és fegyelmi szabályzat kidolgozására vonatkozó
javaslata elfogadtatván, e tárgyban a további intézkedések meg-
történtek. A külön-órák díjainak egyöntetű megállapíthatása tárgyá-
ban a 98,991. számú miniszteri rendelet intézkedik. Asiketnémák

. iskolái és intézetei számára készített egységes tanterv oly utasítással
hagyatott jóvá, hogy az a jövő tanévben csak az 1.- V. osztályok ra
nézve kötelező, de a VI.- VIll. osztályok tananyagának feldolgo-
zásánál is' annak szelleméhez kell alkalmazkodni, úgy, hogy az
1901-2. tanévben már valamennyi osztályban annak alapján tör-
ténhessék a tanítás. Az ú j tantervnek megfelelő tan- és vezérköny-
vek készítése tárgyában felterjesztés intéztetett a m. korrnányhoz,
A 24002. s z á rn ú miniszteri rendelet értelmében a gyógypaedagogiai
tanerő-képző tanfolyam tananyaga f. évi szeptemberig Ó Excellen-
tiájához felterjesztendő. Az előadó a 22930. sz. miniszteri rendelettel
felhatalmaztatik. hogy újabb gyógypaedagogiai intézetek létesítése
ügyében az illetékes hatóságokkal személyes tárgyalásokba bocsát-
kozhassék.

Határozati javaslatok: Megállapíttatott a gyógypaedagogiai tan-
intézetek tan erőinek és a szaktanácsnak 1901. évi részletes és
kellően indokolt költség előirányzata. Tárgyaltattak a véleményezés
végett kiadott következő jegyzőkönyvek: a vá ci tanári-testület már-
cius 13., a kolozsuá r i tanári-testület febr. 26., a temesvá r i tanári-
testület ápr. 5., a hülyék intézete tanári-testületének ápr. 7., a vá ci
tanári-testület ápr. 7.-iki gyűléseiról felvett jegyzőkönyvei.
, A tanterv kinyomatására beérkezett ajánlatok közűl a F r itz

A1'11tin nyorndászé fogadtatott el. Végűl a jövő tanév elején betöl-
tendő hat tanfolyamhaJlgatói állásra vonatkozó pályázati-felhívás
szövege megállapíttatott.

Má jus 16.-á n. A legutóbbi szaktanácsi gyűlés határozatainak
mikénti végrehajtásáról szóló előadói jelentés után megállapíttatott
a gyógypaedagogiai tanintézetek f. évi tanképesitő- és évzáró osz-
tályvizsgálatainak sorrendje, melynél a szaktanács első sorban arra
volt tekintettel, hogy a méltányosság szempontjából az idén lehe-
tőleg azon intézetek vizsgálatai tartassanak meg előbb, a melyek-
nek a m ú lt évben utóljára esett a vizsgálatuk; másodsorban szem
előtt tartotta a szaktanács azt is, hogy azon intézetek, a melyek a
közönség különös támogatását igénylik, az érdeklődés kielégithetése
céljából lehetőleg vasárnap, vagy más ünnepnapon tarthassák meg
vizsgálataikat. E szerint a vizsgálatok junius IG-29. között tartat-
nak meg, még pedig junius 16.-án -d. e. tanképesitő vizsga írásbeli
része a hülyék intézetében, d. u. tanképesitő vizsga írásbeli része
a vakok intézetében, a hol ugyanakkor Sclmellba ck F er enc, a siket-
némák váci intézeteTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. éves tanfolyamhallgatója is elkészítendi a
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tanképesítőre vonatkozó írásbeli tételét. 17.-én (vas.) d.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe . osztály-
vizsga a hülyék budapesti intézetében. 18.-án (hétfon) d, u. a tan-
képesítővizsga szóbeli része a hülyék budapesti intézetében. 19.-én
el. u. tanképesítő szóbeli része a vakok intézetében. 20.-án d. e.
osztályvizsga' arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsiket némá k vá ci intézetében. 22.-én d. e. osztály-
vizsga a va kok intézetében. 23.-án d. e. osztályvizsga asiketnémák
buda pesti iskolájában. 24.-én d. e. osztályvizsga a siketnémák kolozs-

oá r i intézetében. 25.-én d. e. osztályvizsga a siketnémák a r a di

iskolájában. 26.-án el. e. osztályvizsga a siketnémák temesvá r i inté-
.zetében. 28.-án el. e. tanképesítő vizsgálat szóbeli része a siket-
némák váci intézetében. 29.-én d. e. osztályvizsgálat asiketnémák
ka posuá r i iskolájában. E tárgy kapcsán javaslat tétetett a vizsgá-
latokra kiküldendő miniszteri-biztosok személyére nézve is.

Hosszasabban tárgyaltatott ezután a siketnémák ka posvá r i

intézetének új szervezeti-szabályzata és házirendje, mely megfelelő
módositásokkal jóváhagyásra ajánltatott. Véleményes jelentés tétetett
továbbá a siketnémák kolozsuá r i intézete tanári testületének április
2., a va kok buda pesti intézete tanári testületének ápr. 4., a siket-
némák kolozsuá r i intézete felügyelő-bizottságának márc. 13., a siket-
némák temesuá r i intézete felügyelő-bizottságának ápr. 1O.-ikijegyző-
könyvének tartalmára, valamint a iemesuá r i felügyelő-bizottságnak
278. számú felterjesztésére nézve, mely utóbbiban az intézeti hit-
oktatóknak állásaikban történő megerősítése kéretik. Végűl Orszá g

F er enc, siketnémák oktatására képesített tanítónak a gyógypaeda-
gogiai oktatásügy szolgálatába leendő bevonása tárgyában mondott
ki a szaktanács határozati javaslatot.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m i m á jusunk . Kedves örömöt okozott a május a gyógypae-
dagogiai oktatásügy terén működő tanférfiak között. MáJUS 5.-bt
ugyanis 31 gyógypaedagogiai tanférf haladt előre rangban és fize-
tésben: a z egész létszámna k (60) több 11ftint fele! Az előrehaladás
részint más rangosztályba való kineoezésben ; részint ugyanazon
rangosztály fokozataiban való előléptetésben nyilvánult. Hálás köszö-
netünk ezen helyzet-javulásunkért elsősorban miniszterünket,MLKJIHGFEDCBAD 1 '.

H7/a ssics Gyulá t illeti. Köszönettel adózunk Dr . Ná r a i Sza bo Sá 11-

dor miniszteri titkár úrnak, aki lelkesedéssel vezeti és védelmezi
ügyünket, az illetékes fórumok előtt. Kísérje áldás életét és műkö-
dését mindkettőnek, mint a kik belátják azt, hogy: az anyagiak-
kal küzdő munkás nem végezhet eredményes munkát, s ezért sze-
retettel fáradoznak azon, hogy: az anyagi gondokat apránként le-
vegyék vállainkról.

Kineuezések : Bennea 'J á nos a IX.-ik fizetési osztály 2-ik fo-
kozatából a VIII.-ik fizetési osztály 2.-ik fokozatába; Borbély Sá n-
dor a IX.-ik f. o. 2.-k f.-ból a VIII.-ik f. o. 3.-ik f.-ba állásában
való végleges megerősítésével; Németh Lá szló, a X.-ik f. o. 3.-ik
f.-ból, a IX.-ik f o. 3-ik f.-ba; Törb"k Sá ndor a XL-ik f. o. l.-ső
f.-ból a X i- ik f. o. 3.-ik f.-ba, az újjonnan létesítétt kolozsuá r i va -

kok intézetéhez való áthelyezéssei neveztetett ki.
Előléptetések : A siketnémá ka r a di iskolá já ná l: E lia s 'J a ka "b
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a IX.-ik f. o. 3.-ik f.-ból a 2.-Ík f.-ba;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa siketném,á k buda pesti is-
kolá já ná l :MLKJIHGFEDCBAE g y iid La jos, a IX.-ik f. o, 3.-ik f.-ból l.-ső f.-ba; Vá -
r a di Z s ig m o n d a Xl.-ik f o. 2,-ik f.-ból l.-ső f.-ba; H c rc s u tb K á l-

ncá n, a XL-ik f. o. 3 -ik f.-ból 2.-ik f.-ba; a siketném,á k ka posvá r i
iskolá já ná l : [ {[ inda l< á 1111á na IX.-ik f. 0 , 3.-ik f.-ból 2.-ik f '-ba ;

a siketnémá k kolozsuá r i intézelénél : Ta r iizky F er enc, a IX.-ik f. o.
2.-ik f-ból l.-ső f.-ba; Ulr ich Géza , a IX.-ik f. o. 3.-ile f-ból l.-ső
f.-ba; Nagy P éter , a X.-ik f. o. 3.-ile f.-ból 2.-ik f -ba ; a siketné-
má k temesvá r i intézetá tél : Sta ncel J á nos, a X.-ik f. o. 3.-ik f.-ból
2.-ik f.-ba; Hinner iwé G r iffuto1t Lujza , a XI.-ik f. o. 3.-ik f-ból,
2.-ik f.vba; rt siketnémá k vá ci intézeténél : P e rtik Gyula , Nécsey
J á nos, a IX.-ik f. o. 3.-ik f.-ból, 1.-sŐ f.-ba; [< ZisLa jos, a IX.-ik
f. o. 3·ik f.-ból, 2.-ik f.-ba; Gá csér J ózsef, a X.-ik f. o. 3.-ik f.-ból
2.-ik f.-ba; Mlinkó Istvá n, Biha r i Ká l·oly. Vá lek J á nos, a XL-ik
f. o. 2.-ik f.-ból, l.-SŐ f.-ba; a képezhető ln ilyék ir uéceténél : H a llen-

kovits F a nni, a Xl.-ik f. o. 3.-ik f.-ból 2.-ik f- ba; a va kok in léze-

ténél : Lová cs J ózsef, a X.-ik fizetési osztály 2.-ik f'-ból l.-ső
f.-ba; Horuá lhné Sza ba dy La ur a , Sér a I.a jos, Vucskics J á nos, a'
Xl-Ik f. o. 2.-ik f.-ból 1.-ső f.-ba; TÖ1'ökGyula , a XL-ik f. o. 3.-ik
f-ból, 2.-ik f.-ba.

Ezeken kívűl a képezhető hiilyék intézetének két tanfolyam
hallgatója: Capr a r iti György és Ellenba ch Má tyá s; valamint a
va kok intézetének két tnnlolyam hallgatója: Scha nnen P éter , és
Kir schenhenlel~ F er enc az állam kötelékeibe végleg kineveztetett.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dym en . Borbély Sá edor a siketnésnéh vá ci intézetének igazgatója május hó
i:ll.-én vezette oltárhoz Sebes Vilmá t, Sebes P á l ny. posta és távirda főigazgató ki-
váló müvcltségű kedves leányrit a Deá k-tér i evangeJikus templomban. Tanuk vol-
tak: Ga á l Miklós unitárius lelkész és Németh La selo lapunk felelős ·szerkesztője.

A "Szere te t" testi és szellemi fogyatkozásban szenvedöket
gyámolító orsz. egyesület f. é. május hó 5.-én tartotta meg ez évi
rendes közgyűlését Rakooszky Istvá n v, b. t. t. elnöklése alatt és számos
előkelő érdeklődő jelenlétében. Az elnöki megnyító és az évi jelen'
tés felolvasása után megválasztották az egyesület vezetőségét, mely-
ben Buda pest legelőkelőbb hölgyei és urai, a szegények őrangyalai
foglalnak helyet. A tisztikar kevés változással ugyan~z, mint tavaly.
A megüresedett 2 alelnöki tisztségre dr. Neuman« Armil1l1é és dr.
Böke Gynlá né választattak meg egyhangúlag nagy lelkesedéssel. Az
egyesület működési köre kiterjed a siketnémák. vakok és hülyék
nevelés-ügyének előmozdítására és rövid fennállása óta létesített
egy Asyluntoi siketnémák számára, a hol 9 - a budapesti állami
siketnéma-iskolába járó -t-r-r növendék részesül ellátásban és neve-
lésben és egy 'Menhá za t hülyék számára, a hol jelenleg 14 (3 nő
és II férfi) ápoltat mentenek meg a biztos erkölcsi tönkrejutástól,
E két humánus intézmény fenntartása 25,000 koronájába kerül az
egyesületnek, melynek az elmúltjév végén 24,600 korona tiszta
vagyona volt. Az egyesületnek összesen 871 tagja van. E tag-
számból sajnálattal láthatjuk azt az óriási részvétlenséget, melylyel
a társadalom viseltetik a humánus intézmények iránt s nézzük át
Budapest összes humánus egyleteinele taglistáit, azt fogjuk tapasz-
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talni, hogy majdnem valamennyi jótékonysági intézményt ugyanez
a kiskörű nemesszívű tagkontingens tartja fenn.

B á tho ry János nyug. plebános a"rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzer eiei" egyesület hülyék men-
házának volt vezetője tragikus haláláról vettünk hírt. Az ősz pap
egy, a napokban meghalt barátját kísérte utolsó útjára. A sír mellett
beszentelvén a halottat, egyszerre összerogyott és nyomban meg-
halt.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA megboldogult lelkes barátja volt a hülyék ápolás-ügyének
és m os t fáradozott azon, hogy a délvidéken, intézet állíttassék
hülyék számára. A derék emberbarát halála már azért is nagy vesz-
teség a humanisrnusra nézve, mivel halálával a keletkezendo inté-
zet is - úgy lehet - a feledésbe megy.

Köszöne t ny ilván ítás . A vallás és közoktatásügyí m. kir.
miniszter Za la vármegyének azon alkalomból, hogy a ka posvá r i
siketnéma-iskola fentartási költségeihez évi 400 koronát szavazott
meg - köszönetét nyilvánította.

VeBAg y e s .

A panst nem ze tköz i k iá llitás alkalmával megtartandó számos
kongresszus közül lapunk t. olvasóit bizonyára a siketnémák neve-
lése és ellátása ügyét tárgyaló kongresszus fogja leginkább érde-
kelni. Ezért az alábbiakban álljon itt kivonatosan az a körirat, a
melyet a kiállítás kongressus-rendezö bizottsága ez ügyben közre-
bocsájtott :

Asiketnémák kongressusának (hallók csoportja) rendező-
bizottsága szám os hívének több havi időt engedett abból a célból;
hogy a siketnéma-oktatást érdeklő kérdéseket szolgáltasson át neki.
E bizottság nem látja indokoltnak e határidő meghosszabbítását és
ezért a beküldött kérdéseket jó előre kiválogat ta, hogy kinek-kinek
elég ideje legyen rólok behatóan gondolkozni, illetőleg azokat tanul-
mányozni.

A bizottság a sok közül 3 közérdekű kérdést választott ki.
Az elso kérdés: "A siketnéma-intézetek organisatiója külőn-

féIe országokban. Jótékonysági- vagy tanintézeteknek tekintendők-e
fl siketnérna-intézetek ?" •

Második kérdés: "A hangos beszédtanítási módszerrel elért
eredmények. A tanítási eljárás egységesitése céljából, tétessenek
közzé a hangos beszéd tanításánál alkalmazásban levő gyakorlati
tanítási eljárások, a mint azok a majlandi kongressus alkalmával
elfogadtattak. u

Harmadik kérdés: A siketnémá <ról való gondoskodás. Társu-
latok, egyletek alakítása, asiketnémák megvédése, helyszerzése és
alkalmazása céljából. Asylumok, kórházak, illetőleg ápoló intézetek
alakítása.
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A fenti 3 kérdés kerül első sorban tárgyalás alá.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szervező bizottság hálás elismerését fejezi ki a többi kér-

dés beküldőinek is, é nem tartja helyénvalónak, hogy ezeket figyel-
men kivül hagyja.

Ennek folytán a következőket acceptálta:
1. Ajánlatos-e különös képen tehetséges siketnémák részére

speciális iskolák (kereskedelmi vagy más iskolák) állítása, avagy a
fennálló iskolák mellé állítandók-e csupán továbbképző tanfolyamok?

Ajánlatos-e gyengetehetségű siketnémák számára külön Imr-
zusok felállítása?

Megfelel-e a siketnéma intézetek jelenlegi szervezete (Igazga-
tás, felügyelet és tanterv) a körűlményeknek és a siketnémák érde-
keinek?

2. Hogyan alkalmazható a hangos beszédtanítási módszer va-
lamennyi siketnérnánál ? M ily szerep juttatandó az írásnak?

3. Az ipari oktatás (kézügyesítés) a siketnéma-iskolákban.
Életpálya választás, mely asiketnéma szűlőföldjén és szűlőinek
közelében űzhető.

4. A siketnémákról való gondoskodás az intézetbe való fel-
vétel előtt. - Kisdedóvók.

5. A hallás képzése és gyakorlása. Hallócső nélkűl való hal-
lási gyakorlatok.

6. Mily eszközökkel érhető el a siketnémáknál a természetes
hangmagasság.

7. Tankönyvek.
8. Melyik az artikulatiónál követendő legjobb eljárás?
9. Az artikulatió első fokán végig rnenjünk-e az összes hang-

sorozaton, vagy a tanúit pár hangból a lehetőség szerint szavakat
kombináljunk, hogy alkalmat nyújtsunk a gyermekeknek arra, hogy
gondolataikat korán élőszóval fejezzék ki?

10. Mily módszer kövstendő az értelem és nyelv egy időben
való helyes fejlesztésére, hogy felkeltsük a siketnémában az olva-
sás íránti kedvet, szóval, hogy képessé tegyük őket azon művek olva-
sására, melyeket a hallók oly nagy haszonnal olvasnak és értenek?

11. Mily haszonnal járna az, ha az iskolai szünetek alatt a
siketnémákat a hallókkal egy közös iskolaudvarban tartanók, fel-
téve, hogy externátusi iskolákról van szó?

12 : M ily haladás történt az utolsó kongressus óta a siket-
némák sorsának javítása érdekében? Mily rendelkezések történtek
e célból?

13. Az ipari oktatás (kézügyesség) elég gyakorlati alapon
szerveztetett-e?

14. Asiketnémák tankötelezettségének kieszközlésére szolgáló
eszközök.

15. Siketnérnákra vonatkozó statisztika a különféle orszá-
gokban .

.16. Kívánatos-e, hogyasiketnémák tanárai és az orvosok
működése szorosabb viszonyba lépjen, mint a hogy eddig volt?TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Az erfurti intézet. (Folytatás.)

Az intézet, melyMLKJIHGFEDCBA1 8 2 Z - ben létesült egy szabadkőmíves páholy
segélyezésévei, egy ideig az elemi tanítóképzővel volt kapcsolatban
és 1876- ban vette át a tartomány. Minőségre nézve vegyes iskola,
a mennyiben a 79 növendék közűl 15 internált, 55 externált és 9
bejáró. A növendékekért fizetendő évi ellátási díj 216 márka. Ide-
genek 360 márkát kötelesek fizetni. Az iskolapénz 60 márka ; ide-
geneknek 100 márka. A képzési idő már 1862 óta 8 éves. Az
externált növendékekért 13 márka 50 fillért (8 frt. 10 krt.) fizetnek
havonkint, a miért elég jó ellátást kapnak tisztességes szegény csa-
ládoknál.

Az in tézettel kapcsolatban vanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtová bbképző iskola is, melyen
a múlt évben 11 növendék vett részt 2 csoportban. A továbbképzés
tárgyai: német, számtan, alkotmány tan és rajz. Leányok számára
is van külön tanfolyam. A növendékek igen pontosan látogatják a
tanfolyamot, mert az iparos mesterek nagy súlyt fektetnek arra,
hogy az 1817. évi jún. 16-iki rendelet értelmében nekik egy siket-
néma tanonc kiképzéseért járó 150 marka államjutalmat nehézség
nélkül megkaphassák.

A növendékek feletti felügyeletet az intézeti tanárok végzik
oly formán, hogy hétköznapokon d. u. 5~7 óráig inspiciá1nak a
rendes tanárok, vasárnap pedig felváltva a két legfiatalabb.

A tanárok szellemi és gyakorlati képzésére havonkint 1 fel-
olvasó konferencia és 2 próbatanítás van. A próbatanításnak anyaga
az előtte való napon este adatik tudtára a soronlevönek, hogy a
növendékeket ne praeparálhassa.

Az igazgató - megkérdeztetvén a hallási gyakorlatok kérdését
illetőleg elfoglalt álláspontjáról, azt a felvilágositást adta, hogy ő
foglalkozott hallási gyakorlatokkal. de positív eredményt nem tu-
dott konstatálni és így felesleges idővesztegetésnek tartja a külön
hallási gyakorlatokat.

Az intézetben követett tanítási eljárás olyan, mint a legtöbb
jobb intézeté. A kiejtésre nagy súlyt fektetnek minden osztályban.
A legfelsőbb osztály szókincse és kiejtése, ~ ha nem is meglepő,
- de igen kielégitő. Jelen voltam ez osztály hittani óráján. Az
igazgató a 10 bélpoklosról szóló evangéliumi részt tárgyalta. Soka
marad majd emlékezetemben a derék igazgató - P r iifner ~
gyönyörű tanítása. A gyermekek csak úgy csüngtek az' ajkain. Fe-
gyelmezése is ritkítja pártját, pedig minden szavából és minden
szempillantásából kiolvashatják a növendékek az irántuk való vég-
telen szeretetet. Növendékeinek a szó szoros értelmében atyja. Kár,
hogy az intézet helyiségei igen ósdiak és nem elég világosak. Meg
vagyok róla győződve, hogy célszerű iskolai helyiségekben sokkal
szebb eredményt érnének el. A növendékek testi nevelésére egyál-
talában nem áll módjukban gondot fordítaniok, mert sem torna-
terük, sem termük nincs és az udvar is olyan kicsiny, hogy az
óraközi szünetekben párosan kell a növendékeket sétáltatniok.

11
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XII.BAA f r a n k f u r t i i n t é z e t

Őszintént meg kell vallanom, hogy tanulmányútam tulajdon-
képeni céljához most értem még csak, dacára annak, hogy a ber-
líni kir. intézet jó hírneve és kiváltságos helyzete szintén vonzott.
Első és főcélom volt ugyanis az élő siketnéma-tanárok leg-
kiválóbbját megismerhetni és annak gyakorlati működését afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

veiben hangoztatott elvekkel összehasonlíthatni. Mint általánosan
tudva van, a jelen kor legnagyobb két korifeusa Vatt er és Wal-
ther. Mindakettő nagy műveik révén nemcsak saját hazájukbeli kar-
társaiknak bámulatát és szeretetét vívták ki, hanem az egész mű-
velt világ siketnéma tanítói előtt is hallhatatlanná tették nagy ne-
vüket. De míg Walther az ő paedagogiai elveit másokkal hajtatja
végre és ő maga inkább a theoria embere, addig Vatter véres ve-
rejtékkel maga építi fel monumentális épületeit azokra az erős fun-
damentumokra, a melyeket szintén önmaga készített! Ugyancsak
általános an ismert az az elvi ellentét, amelyekét nagy férfiu kö-
zött régtől fogva fennáll és a mely, anémet siketnérna-tanárságot
két táborra osztotta. Mindegyik tábornak megvan a maga szó-
csöve: az "Organ" és a "Blatter", amelyből különösen a Oa-es
évek elején szórták egymásra a mérgezett nyilakat.

Walthert, kinek műveiből meríti asiketnéma tanárság nagy-
része alapképzését. ismertem mint nagy embert; és éppen ezért
égtern a vágytól megismerhetni a nagy férfiu nagy ellen felét: Vat-
tert. Hatalmas embereknek csak hatalmas emberek lehetnek az el-
lenfelei.

Érthető türelmetlenséggel néztem tehát elébe Vatterrel való
találkozásom nak, annál is inkább, mivel a róla festett képek után
ítélve, különcnek, mogorvának, büszkének tartottam. Este érkeztom
Frankfurtba és ennek dacára mintegy gyermeki türelmetlenségtől
kergetve - még aznap mentem el az intézetbe, hogy lássam leg-
alább azt a hajlékot, a melyben a nagy praktikus dolgozik.

Másnap reggel pont 8 órakor ismét ott voltam az iskolában. Vatter
éppen abban a pillanatban mehetett be osztályába. A mint kopog-
tattam, egy stentori hang kiáltja "Herein !" Benyitok. Elibém jön
egy közepesnél alacsonyabb ősz szakállu és őszülő haju férfiu és
be sem várva bemutatkozásomat, kezét nyú j tja: "Ich bin V atter. "
Soha sem láttam még az arcképét sem és mégis megismertem
volna, ha az utcán találkeztam volna vele. Fantáziámban ép ilyen-
nek képzeltern.

Bemutatván neki miniszteri ajánló levelemet, azonnal helylyel
kinált és ő visszament növendékeihez és folytatta abbanmaradt ta-
nítását, nem! előadását. Jézus küldetéséről beszélt I. oszt. (VIlI.
évf.) növendékeinek. kik úgy lesték a szavát, mint a hívők a pró-
féta igéjét. Mielőtt az iskolába értem, feltettem magamban, hogy
Vatternek minden szavát feljegyzem. De képtelen voltam csak egy
szót is feljegyezni, annyira lekötötte figyelmemet e remek tanítás.

Csak annyit találtam erre vonatkozólag útinaplómban: "Ámu-
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lok l Hát csakugyan siketnémák ezek? Dehogy; hisz siketnémák-
nak nem lehet ily előadást, a szó valódi értelmébenrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelőa dá st tar-
tani. De mégis siketnémálc Vatter öklével üt egyet a 4 szögletes
asztalra, rászegzi az egyik növendékre villogó szemét és ez ismétli
az utóljára elhangzott mondatot, ugyanazokkal a változatos és válo-
gatott kifejezésekkel, szép - siketnérnáknál meglepő - melódikus
hangon." Az órának vége van. Meghagyja a növendékeknek, hogy
írják le a tanultakat. Fel kel az asztaltól és felénk jön (még egy
német tanár is hospitált kivűlünk). Anémet kollega gratulál neki a
gyönyörű tanításhoz. En is szerettem volna üdvözölni, de a hang
a tcrkernon akadt és könnyek gyültek a szemembe; el kellett for-
dúlnorn, hogy meghatottságomat el ne áruljarn. Ily tanítást soha
életemben nem hallottam és nem láttam. A teológián is helyén lett
vo Ina e tanítás és siketnéma növendékei megértették, élvezetet ta-
láltak benne. Láttam szemük ragyogásából és meggyőződtem róla,
midőn reprodukálfák a nehezebb részleteket Vatter parancsára.

Mielőtt a tanítási eljárás és az eredmény ismertetéseben to-
vább haladnék, kötelességemnek tartom e helyütt megcáfolni -
mintegy a köztudatba átment - azon állítást, hogy Vatter az ő növen-
c1ékeivel nagyobbrészt csak azért ér el oly fenomenális eredménye-
ket, mivel válogatott gyermeke ivannak. Ez az állítás, a mely direkt az
ő nagy érdemeinek k is sebb ité sé t célozza, már azért sem állhatja meg he-
lyét, mivel az iskola - városi jellegénel fogva - köteles valamennyi
frankfurti gyermeket felvenni és természetes, hogy nem minden
frankfurti gyermek születik lángésznek. Az orosz, török stb. orszá-
gokból való gyermekek meg orvosi vélemény alapján vétetnek fel
láttatlanúl és jól tudjuk a magunk prakszisából, hogy az orvosi
vélemény sokszor vét az alaposság ellen. AZ igaz, hogy a vidéki
növendékek gazdag családok gyermekei'; de nem a gazc1ag gyer-
mekek szoktak az iskola lángeszei lenni. Mindenesetre nagyobb
látókőrt hoznak magukkal, mint a szegények, de ez nem biztosít
az előhaladhatásra oly nagy előnyöket, mint a milyeneket Vatter
növendékeiról feltételeznek.

Az intézetben jelenleg 35 internált növendék van, kik 5 korn-
binált osztályba vannak sorolva. Az 1. osztályban (nálunk VIlI.) a
7. és 8., a IL-ban az 5-G., a Ill-ban a 4., a IV.-ben a 3. és az
V.-ben az 1. évfolyamú növendékek vannak beosztva. Vatter vala-
mennyi osztályban maga tanít; az alkalmazott segedtanárokra csak a
tanúit anyag begyakorlásanak feladata hárul. Az összes tanhelyisé-
gek 2 szobából állnak, ezek is csak deszka fallal vannak egymás-
tól elkülönítve. A jelenlegi berendezés nem nevezhető tehát cseppet
sem ideálisnak, de annál szebb és célszerűbb lesz majd a most
550,000 márka költségen épülö ú j intézet, rnely F ran k fú rt egyik
legjobb építésze - Franz Sandernek - tervei szerint készül.

E kitérés után visszatérek a tanéredmény ismertetéséhez. Ott
hagytam el, hogy Vatter meghagyta a legfelső osztály növendékei-
nek, hogy írják le az óra alatt tanultakat, ő pedig az Levfolyam 4 nö-
vendéleéhez ment át. A növendékek húsvét óta vannak az intézetben.
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Hogy Vatter az artikulatió tanításánál a Rössler-féle metho-
dushoz (lásd Walther "Handbuch" 236. lap) áll legközelebb az isme-
retes előttünk. A tanítandó szót, most Afte, szétbontotta elemeire
és fa, fa, af. ból összefoglalta az "Affe" -t; hasonlóképen járt el der
Huf, das Heft tanitásánál. A szó megnevezése alkalmával, annak
természetes képét egy füzetet mutatott fel; oda tette a gyermek
elé és e parancsokat osztogatta: Mach auf! Mach zu! A gyermek
kinyitja és beteszi a füzetet miközben mondja: Mach auf! Mach
zu! Mint ismeretlen fogalmak előfordultak: viel, a mit a haj soka-
ságával szemléltetett és vi er ; fein szemléltetésére egy hajszálat
használt, a kötelet a finom nak ellentétét pedig a tagadás: "Nein"
tudatossá tételére és szemléltetésére alkalmazta. Az ismeretlen fo-
galmakat a táblára irja; a gyermekek nem írnak az artikulatió alatt.
Egyszerre foglalkozik mind a négy gyennekkel és oly sűrűn felel-
teti míndegyiket, hogy nem úrihatják meg magukat. Már ezen a
legalsó fokon is folyton szeme előtt lebegnek a gyermeknek min-
dennapi beszédszükségletei ; korán nyújt nekik szókincset, hogy ne
legyen szükségük a jelnyelvre. Pl.: Kezét nyújtja a gyermeknek és
üdvözli: Guten Tag! Ich bitte! Ich danke l Schlaf! Wach ajif l
(Szemléltetés) Nagy súlyt fektet a karban beszélésre. A hangsulyra
már itt is ügyel. A tanítás befejezését "Hör auf"-val jelzi. Fel-
használ minden kinálkozó alkalmat a szókincs szaporítására.

Az 1. évfolyamban elvégezvén munkáját, visszatért a legfelső
osztályba, a hol nyelvtani óra volt a következő órában. Hogy
tiszta képet nyújthassak a növendékek bámulatos szókincséről és
eszük fegyelmezettségéről leírom a következőkben az óra tanítási
anyagának egy részét szószerint.

"Wir haben in der letzten Stunde von der Beifügung ge-
sprochen." Vatter : Durch was für Wort kann die Beifügung aus-
gedrückt werden ? Növ.: Durch ein Beiwort. V: Sage ein Beispiel:
Növ.: DierqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr oihe Rose duftet gut. Der beJ !Völlde Himrnel ist ein
zeichen, dass es bald regnen wird. Der illuminir !« Goethe war
sehr schön V.: Durch was fül' Wort karm die Beifügung noch
ausgedrückt werd en ? Növ.: Durch ein Mittelwort der Gegenwart.
V. : Sage ein Beispiel! Növ.: Der siehlende Mann ist ein Dieb. Der bel-

lende Hund beisst nicht. Das schr eiende Kind will Nahrung haben.
Der heulende Sturm wird immer grösser. Der zürnende Mensch ist
gleich . dem Mörder."

Igy folyik tovább a nyelvtani oktatás. Elősorolják még az
összes beszédrészeket. rnelyek jelzőként szerepelhetnek. A példákat
a bibliából, az erkölcstanból és költernényekböl vették. Túlzás nél-
kül állíthatom, hogy a középískola IV. V. osztályában nem képe-
sek ily gyönyörü példákkal támogatni a nyelvtani szabályokat, mint
ezek a szerenesés nyomorék ok.

Csodálatos eredmény volna -épérzékűektől is, hát még siket-
némáktól. Ha saját füleimmel nem hallottam volna e leírhatatlan
nyelvtani leckét, nem hinném el, hogy siketnéma ilyet produkálhat.

De nemcsak a legfelső évfolyam növendékei ejtettek csodá-
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latba, hanem a többi évfolyam is. Az V. és' VI. évfolyamból
kornbinált II. osztály 3/4 órában a következő anyagról beszélt
a társalgási óra alatt. Hogy az alábbiakat megérthessük, előre kell
bocsájtanorn, hogy augusztus végén ünnepelték Frankfurtban Goe-
thének 150 éves születésnapját. Ez ünnepély képezte a társalgás
anyagát. Vatter : "Az elmult szombaton a városban voltunk." A
növendékek e mondatot elmondták egyenként és karban. V.: "Mit
láttunk? Milyenek voltak a házak?" Így is kérdezhetném : Milyen
házakat láttunk? Növ.: Díszített házakat láttunk. A Goethe- tér is
díszítve volt. V.: Még mikor voltunk a városban? Növ.: Vasárnap
este. V.: Mit láttunk vasárnap este? Növ.: Az illurninatiót. V. :
Milyenek voltak a házak? Növ: Illumináltak. V.: Mit jelent ez?
Növ.: Illuminalva annyit jelent, mint ünnepiesen kiviJágítva. V.:
Milyenek voltak a házak? A házak ünnepiesen ki voltak világitva.
V.: Mi volt legszebben illuminálva ? Növ: A Goethe szobor. V :
Mi volt a szobor fölé építve? Növ.: Egy templom. V. : Ez a temp-
lom itt van állandóan? Növ.: Nem, ismét el lesz hordva. A temp-
lom csak azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAillu rn in a tió ra építtetett. Előbb nem volt a Goethe-té-
ren. V.: Sok ezer láng világította meg a templomot stb. Ily mó-
don tovább tárgyalta nagy bőbeszédűséggel a kivilágitás szépségét. Köz-
ben az eddig ismeretlen fogalmakat rendkivüli egyszerűséggel ma-
gyarázta meg. Az új szókat először leolvastatta és csak azután
írta fel a táblára. Sajnálorn, hogy le nem irhatom szórul szóra a
különböző osztályokban végighallgatolt valamennyi tanítást, de ez
még terjedelmesebbé tenné ez amúgy is hosszúra nyúlt jelentése-
met. Vatter nem annyi anyagot végez ám 1 óra alatt mint mások,
hanem tíz annyit. Az em ber szinte szédűl attól a kimeríthetetlen
szókincstől, melylyel már alsóbb osztályú növendékei is rendelkez-
nek. A leolvasási képességük meghalad minden képzeletet Uj, so-
hasem látott szókat első tekintetre olvasnak le. pedig Vatter nem
markirozza a beszédet. Oly tempóban beszél gyermekeivel, mint
épérzékűekkel. A szó szoros értelmében előadást tart nekik, mertMLKJIHGFEDCBA
ta n itá e á n á !rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa közlő la n a la k d0111i11á la - legtöbb intézetben dívó -
kérdé} (heuristikus) tanalak fölött

Ha azt kérdeznek tőlem, mily különleges eljárást követ Vat-
ter, hogy ily fenomenális eredményeket képes elérni, igazán za·
varba jönnék. Nem láttam semmit, a mit mi, közönséges siketnéma-
tanárok ne alkalmaznánk, hogy eredményesse váljék tanításunk.
Neki sincs tehát arkanurna, de van (öbb isteni adománya, • a mivel
kevés ember bír és ez va s f iz ik a m a . ór iá si tu d á s a és 1Itólér hetlel1

szorga lma . Egy - a GO hoz közel álló férfiu, heti 36 órában ta-
nít ci osztályban. Ezen kivül ellátja az intézetí administratiót, a mi
kevés ugyan és szerkeszti a havon kint 2 ívnyi terjedelemmel meg-
jelenő, magas niveaun álló "Organt." Ennyi munkát közönséges
halandó el nem bír. .•

A fr a nkfur ti iskolá ba n elér i fényes er edméwy fo rrá s a tehá t

tisztá n Va lter r endkiuiili egyéniségében ker esendő. A már említett
és kellő értékére redukált azon előny, hogy jobb tehetségű növen-



1::)4 Gyógypaedngoginí Szemlc.

dékeket vesz csak fel és az intézetnek családias jellege, csak mel-
lékkörülményeknek tekintendők. Megvagyok róla győződve, hogy
Vatter kedvezőtlenebb körülmények között szintén érne el ily ered-
ményeket.

Legyen szabad, ez intézet közérdekü voltánal fogva még
annak szervezetéről és az eddig elmondottak összefoglalása képen
Vatter főbb tanítási elveiről szólanom.

1. Az intézet városi jellegű, tiszta internátus és így a Frank-
furtban legalább 2 év óta lakó szegény gyermekeket fel kell venni.
Ezekért a város fizet 200 M. évi díjat; e díj előbb 400 m. volt,
de az alapitvány! tőke annyira felszaporodott, hogy nemrég leszállí-
tották a dijat. Idegen gyermekekért 1500-2000 márkát is szednek. Az
intézet pénzügyi dolgait a városi pénztár viszi. Az igazgató pénz-
beli dolgokkal nem törődik.

2. A növendékek 61/2-7 éves korban vétetnek fel. Vatter
szerint a 7 évesnél idősebb gyermekek beszélő szervei rnegrnere-
vednek és nehezen taníthatók.

3. Az iskola már 1827-ben, tehát alapításakor is - 8 éves
tanfolyamu volt. Vatter szerint arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnépiskola képzési ideje semtniner nd)

összefültgésben nincsen a siketnéncá kéoa l ; Midőn az Poroszországban
G éves volt még, ez már 8 éves képzési időre tartott igényt.

4. Hallási gyakorlatokat nem tartanak. Vatter ugyanis nem
barátja sem a mostani vizsgálati rendszernek sem a metodikus
gyakorlatoknak. Fel kell ugyan - szerinte - használni a gyer-
meknek legcsekélyebb hallási maradványát is, de csak tanítás
közben,

5. A nyelvoktatási tárgyak valamennyi osztályban és a reál
tárgyak a legfelső osztályban Vatter kezében vannak. Az ő hatal-
mas keze irányítja tehát az ,egész tanítást. A segédjeire majdnem
tisztán a begyakorlás feladata hárul.

6. A rajzolást egy festőművész tanítja. A tanítási menetben
nem tudtam ugyan semminemű fokozatosságot felfedezni, de az
eredmény ennek dacára igen figyelemre méltó. Több felső növén-
déktől oly aquarelleket lát tam, a melyek egy kisebbszerű tárlatnak
díszére váltak "volna. Tökéletes munka volt.

7. A növendékek feletti felügvcletet az intézetben lakó 2 segéd-
tanár és a tanitónő felváltva végzik.

8. AfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta n ító k a t Vatter képezi. Hetenként mintatanítást tart
nekik. A minta tanításokat nagyon fontosaknak tartja oly intéze-
tekben, a hol az igazgató maga is vezet osztályt. Ha az igazgató
nem működik gyakorlatilag, akkor nem lehet kornpetens tanítási
kérdések elbírálásában. Az intézetben a tanítóknak nincs ugyan
kilátásuk előremenetelre; de ha innen elmennek is, akár rnelyik
intézet örömest alkalmazza őket.

9. Az elbocsátott növendékek és az iskola között csak any-
nyiban marad fenn a további érintkezés, hogy 2 hetenkint isteni
tisztelet tartatik az intézetben a felnőtt siketnémák számára.

Mielőtt Vatternek tanítási fő elveit összefoglalnám, legyen
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szabad kijelentenem,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy soha sem lá ttam még ct teor iá i a pr a e-
seisba n oly tökéletesel1 megtestesedue inin: ná la . Műveinek minden
betüjét érvényesíti gyakorlati eljárásban, a mi arról tanúskodik,
hogy azok - mint maga is állítja legtöbb művének előszavában -
a gyakorlatból szürődtek le.

Az articulatorikus osztályban a látottak után a következőkről
adhatok számot:

1. Az ariculatió tanitásánál az egész szóból indult ki: a szót
felbontja elemeire; az elemeket külön-külön a "biztos tudásig" be-
gyakorolja, egymással összeköti és megalkotja a szót, amelyből
kiindult.

2. A beszédszarveknek mozgékonynyá tétele céljából nem
mechanikus, értelem nélküli gyakorlatokat alkalmaz, hanem konkrét
fogalmakat kifejező szókat, mivel a gyermeknek már a legalsó
fokon is nagyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ó k in cse t kell adni.

3. A vokalisokra mint a szónak legfontosabb elemeire fekteti
a fősúlyt.

4. A mondat minél előbb taníttassék a gyermeknek, hogy
lelke minél hamarabb nyílatkozhassék meg élő szóval.

5. Az articulatiónál az írásra egyáltalában nem fektet súlyt,
mivel a le olvasási képességre veszélyesnek tartja, aztán növendé-
keit arra akarja szoktatni, hogy ne a betü, hanem a szó legyen a
gondolatnak kifejezője.

6. Az izomérzés fejlesztésére nagy súlyt fektet és azért érzé-
keltet; de midőn a gyermek már tudja a gyakorolt hangot, nem
engedi, hogy kezét a saját gégéjére tegye.

7. Már a legalsó fokon is súlyt fektet a beszéd hangsulyozására.
8. A tárgyakat és cselekvéseket közvetlenül szemlélteti.
9. A felsőbb osztályok tanítási alakja többnyire a közlő.
10. Hogy meggyőződést szerézzen a növendékek figyelméről

és arról vajjon megértették-e előadását, elmondatja az előadottak
utolsó részét egyik v. másik növendékkel.

ll. Nagy súlyt fektet az értelem fejlesztésére.
12. Hogy a beszéd ne legyen - mint a siketnémáknal álta-

lában lenni szokott - monoton, a hangsúlyos beszédet gyakorolja.
Hogy ebbeli fáradozását mily fényes siker koronázza, abból tapasz-
taltam, hogy 6 növendék egy mondatot ugyanegy hangsúlyozással
mondott el.

13. A jel egyáltalában ki van zárva tanításából ; nö~endékei
a gondolatok kifejezésére szükséges szókincs fölött rendelkezvén,TSRQPONMLKJIHGFEDCBA

egyá lta lában m ég egym ás közö tt sem je le inek .
14. Az ismeretlen fogalmak megmagyarázására a már ismer-

tek szolgának alapul.
15. A synonimákra és a népies kifjjezésekre nagy gondot

fordít; idegen szavak magyarázásától egyáltalában nem idegenkedik.
16. Ha a növendék hibát ejt beszédközben, addig ismételteti

vele a hibás mondatot, míg teljesen jól nem mondja.
17. A beszéd alaki részének biztos alapra fektetése céljából nagy
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jelentőséget tulajdonit a nyelvalakgyakorlatoknak. A fentebb emlí-
tett nyelvtani leckéből láthatjuk, hogy e tekintetben semmi ki-
vánni valója sem marad, Még a terminologiában és deffinitiókkal is
csodálatos dolgokat produkál.

18. Növendékeinek izomérzéke a legtökéletesebb módon van
kifejlődve. Igy elégséges, hogy egyszer figyelmeztesse a növendé-
ket, hogy beszéljen mélyebb vagy magasabb hangon és érzékelte-
tés nélkül teljesíti.

10. A figyelem és fegyelem csodálatos. Szemével mintegy
hypnotisálja a gyermeket és az teljesen hatása alatt áll. Előadása
pedig oly vonzó és érdekes, hogy lebilincseli a gyermek figyelmét.

20. Az írás a felső osztályokban sem hódított oly tért mint
másutt. Ez tisztán arra szolgál, hogyabeszédtanítási órán tanúit
anyag feldolgozható legyen.

21. A látókör szélesbítésére minden néven nevezhető alkalma-
kat ragad meg, ll. 111. séták, hosszabb - vonaton tett - kirándúlások,
városi ünnepélyeken való tényleges részvétel. A látottak feldolgoz-
tatnak és ú j beszéd anyag elsajátítására szolgálnak.

21. A kedély képzéséről sem feledkezik meg Névnapok, S Z L t-

letésnapok stb. ünnepélyek szolgálnak e célra. OttJétem alkalmával
szept. 2.-án ünnepelték a "Sedan emlékünnepélyt ", melyen Vatter
valamennyi növendék előttrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAemelkedett scctlem ű beszédet mondott.

Vatter utólérhetetlen tanításaiból a fent felsoroltakat tudtam
leszűrni azon elvei közül, melyeket nagybecsű "Die Ausbildung des
Taubstumrnen in der Lautsprache" és "Die Deutsche Sprache"
cimű rnűveiben és szamos dolgozatában örökített meg. A ki e
műveit olvasta, nagy tiszteletet kell, hogy érezzen iránta, de a ki
axiórnáit a gyakorlatban látta érvényesíteni, a ki nagy tudását a
vele való közvetlen érintkezésből ismerte meg, az bámulatra ragad-
tatik. Soha ily tanítói zsenit nem láttam még. Zsenialitását nem-
csak a külföldi szakemberek bámulják, hanem saját hazájabeli kar-
társai is, kik sű rűn látogatnak el hozzá. Intézete valóságos l\Iek-
kájává lett a siketnémák tanárainak és ennek dacára igazat kell
adnunk Walthernek, ki a "Geschichte des Taubstummen-Bildungs-
wesen"-jében következöleg jellemzi Vatter módszerét : "A jelenkor
nérnet siketnéma-tanárokra nézve a Vatter féle módszer a jövő
rnódszere marad; csak kevés fogja ennek céljait elérni. Szemrehá-
nyást tegyünk Vatternek azért, hogy nem számolt a jelenlegi si-
ketnéma-oktatásügy reális körülményeivel ? Soha'! Példája új és ko-
moly munkásságra fog sokakat serkenteni. Ideálok nélkül nem küz-
dünk nemes célokért."

XllI. A nürnbergi intézet.

A nürnbergi intézetben #való hospitálásorn alig érdemes a
felemlítésre. Hogy még is szólok róla, teszem azért, hogy bebizo-
nyíthassam, mit ér a siketnéma-oktatás külön szakszervezet nélkül.

(Folyt. köv.)


