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A női kézimunka-oktatás.Lapunk múlt évi december havi számában „Tantervűnkhöz“ című cikkemben jeleztem, hogy a női kézimunka-oktatást is szóvá teszem lapunk hasábjain. Most is ugyanazok az okok vezérelnek, mint amelyek a múltkori cikkem megírásakor. Sokan talán nem is osztják nézetemet, de az a remény táplál, hogy bizonyosan akadnak kartársaim, kik rokonszenveznek eszméimmel. Lehet, ha most nem is, de idők múltán bebizonyosodik, hogy jelen Írásom nem hiábavaló. Ha csak bizonyos rokonszenvet sikerült is jelen cikkem iránt kartársaim között kelteni, már akkor is elértem célomat, t. i. azt, hogy a női kézimunka-oktatás mostani állapotára és talán annak más irányba való terelésére felhívtam a figyelmet. A női kézimunka tanítása nem az én szakom, nem értek hozzá, annak legegyszerűbb szerszámát sem tudom kezembe venni, nem is akarok kézimunka-leckét Írni, nem akarom az egyik vagy másik munkaágazatnak a módszerét, eljárását feszegetni, csak a mi sajátlagos helyzetünket akarom feltárni, e körüli nézeteimet óhajtom ismertté tenni. Érzem, hogy háládatlan szerepre vállalkoztam, de biztat az a tudat, hogy ügyünknek némi szolgálatot tehetek vele.A célból indulok ki. A nevelés-oktatás céljából. Hasznos társadalmi tényezőkké, munkás, kenyérkereső emberekké akarjuk nevelni siketnémáinkat. Akik egyrészt megkeresik megérdemlett kenyerüket, másrészt pedig az emberiség javáért és egyéb nemes célok miatt tapossák a földi sártekét. Az ember élete labirintus. Hogy kit hová vezérel végzete, hogy kinek hol állapítja még a sors működésének, életének helyét, hogy ki mi jót mivel önmagának és embertársainak, hogy gyönyörűségére volt élete, vagy pedig csak gyötrelem volt a z : örökös kérdések, megfejthetlen talányok. Ebben a labirintusban tévelygőnk valamennyien, ide kerülnek neveltjeink is.A sors, az élet körülményei csak játszanak, dobálódznak velünk, hol ide, hol oda löknek, csak biztos utat nem találunk soha. Az előttünk húzódó út a boldogság fényét ragyogtatja felénk s az a legtöbb
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esetben mégis csak csalóka lidércfény. Boldogulhatás, a jobb élet a célunk, sokat küzdünk, fáradunk érte s sok bajt szerzünk vele magunknak is, másoknak is s a vége — keserű csalódás.Nevelésünk egyik célja, hogy gyermekeinkben ne támasszunk szertelen vágyakat, tárjuk eléjük a való életet, készítsük el őket úgy az életre, amint az a rideg valóságban van. Edzett testtel, erős lélekkel induljanak útjoknak. Az élet útvesztőit az emberi gyarlóságok szövik-fonják, hol hiúság, hol nagyravágyás, hol tudatlanság, gyámoltalanság stb. alakjában mutatkoznak. Bár a sors az irányitója az életnek, de a sors szeszélyeit mérsékelhetjük is, ha életünket úgy rendezzük be, hogy a legtöbb eshetőségre készen álljunk.Gyermekeink mindegyikét sújtotta már a sors. Szomorú sorsukat súlyosabbá teszi a helytelen nevelés. Ha nevelésünknek nem sikerül az, hogy belőlük a gyarlóságok halmazát kiirtsuk vagy azokat lehetőleg a legkisebb fokra szállítsuk: akkor nemcsak hiába fáradtunk, de magunkat is vádolhatjuk azzal, hogy nevelési eljárásunk rossz.A nevelésnek egyik legfőbb eszköze a munka. Dolgoznia kell a siketnéma gyermeknek. Dolgoznia kell és a munkát meg kell szeretnie. A munkát pedig megszereti eredményeiben. A tétlenséget ne ismerje, tétlenül ne legyen egy percig sem. Tegyük előtte kedvessé a munkát, legfőbb vágya a tett, az alkotás legyen. Hogy a munkaszeretetei, a cselekvés után való vágyat megteremthessük gyermekeinkben, az a mi legfőbb céljaink egyike, leghelyesebb módja annak, hogy az élet útjára bocsássuk őket. A munkaszeretet erényéhez még egy esomó más jó lelki tulajdonságot is kell adnunk. A biztos és a leghelyesebb irányt az ebbeli törekvésünkben bajos megtalálnunk, vagyis bajos ennél mindjárt a szeg fejére ütnünk. Hogy törekvésünkben célt érjünk, az eshetőségek sokaságát kell latra vetnünk. Az eshetőségek összemérése, összehasonlítása vezet a jó irány felé. Vagyis, ha a tételt nem állíthatjuk fel, keressük az ellentéteket. Ha nem látjuk a biztos jót, a rosszat feltétlenül felismerjük. Ha gyermekünk nem kedveli a munkát, miért nem kedveli? Keressük a rossznak okait, megtaláljuk a jót. Ha pedig megvan hozzá a jóakarat, miként fejlesszük azt, hogy el ne rontsuk.Rengeteg sok körülmény irányítja a gyermeket a munkájában: kora, neme, vérmérséklele, testalkata, családi helyzete, környezete stb. Ezekre mindre tekintettel kell lennünk.A munkának szülőanyja tulajdonképen a játék. Játszani minden gyermek szeret. A játék is foglalkozás, ha ezt a játékfoglalkozást okosan gyakorlatias irányba terelhetjük: munkálkodás, végre komoly munka válik abból. Ha azonban a játék elfajul s szertelen kedvtelés, hogy ne mondjam, élvezethajhászat válik belőle: felületességre, köny- nyelműségre, a munkának megútálására viszi, szoktatja a gyermeket. A munkára való nevelés fonalát már a játéknál, azaz a kicsi gyermeknél kezdjük meg. Játékból munka! Ez az én vizsgálódásomnak főtárgya. De amint a játék elfajulhat, vagyis nem a kívánt célt éri éi, ha kellőképen nem vezetik: úgy a munka is kizökkenhet rendes kerékvágásából, ha göröngyökre hajtanak vele, a munka látszatát birja ugyan, de eredményeiben káros hatású.
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Tantervűnk felállította nagyjában a munkára való nevelésnek az egyes részleteit, de ezeket befejezett dolognak nem tekinthetjük, a tapasztalatok módosítják azokat. A részletek némelyike a célnak talán meg is felel, de az összhang, az egésznek egy helyre vetített képe mégis hagy megvitatni, megbírálni valót. Ha pedig az elért eredményeket vizsgáljuk, csalódásokkal találkozunk úton-útfélen.A fiúk kézimunkájához nem sok szó fér. Erről ezúttal nem akarok szólni. Az irányzat jó, céljának általában megfelel. Játékszerűen kezdi, folytatása is kapcsolatos a játékkal, végtére legtöbbje örvendetes ügyességet is szerez, alkotó képességének is sokban adja jelét és öröme van munkájában. Bár a módszer és több-több nevelési részlet kívánnak még javítani valót, de ez fejlődni fog a maga útján.A leányok kézimunka-termébe óhajtok ezúttal bepillantani. Itt vannak észrevételeim. Bevezető Írásom sejteti is, hogy mi a célom. Azt akarom bizonyítani, hogy a női kézimunka-oktatás nem a való életet szolgálja, azaz jobban mondva, nem a való életre nevel. Leányaink kilépvén az életbe, nem képesek ott megtalálni a maguk helyét, terhére vannak környezetüknek, sok gondot adnak az intézetnek is, melyből kikerültek.Pedig a tantervben a női kézimunka-oktatás gyönyörűen, mondhatni, mesteriekén van papírra vetve. A munkaszeretet felébresztése, a kézügyesség, jó Ízlés, takarékosság, rendszeretet, pontosság, családi körük szükségleteinek kielégítése és jövedelmi forrás . . . .  A készítendő munkában tökéletesen jártasak legyenek . . . .  Anyagkimélésre szokjanak . . . .  stb. Eszményi elvek! Senki sem akarhat mást.Az elvek szépen vannak felállítva. Az erkölcsi része különösen figyelemreméltó. Munkásság, takarékosság, rendszeretet, pontosság stb. Ragyogó igazságai a helyes nevelésnek . . . .  De a gyakorlati részben már megrendül hitem. Ott már túlzások vannak; nem tudom, nem mondok-e helytelen kifejezést: önámítás és ámítás színében tárul ez elém. Nézzük csak, mi is az állandó anyaga női kézimunka-termeinknek? Kötés, horgolás, keresztöltés, laposöltés, hímzés, csomózás, necce- 
lés, recézés, burkolás, fehérhimzés, zsinórmunka, gyöngyhimzés, azsú- 
rozás, kalotaszegi, szalaghimzés, japánhimzés, perzsaazsúr, tűfestés, 
csipkeverés, góbiéin stb., továbbá fehérneművarrás és szabás, felső
ruhavarrás és szabás, fehérneműek és monogrammok hímzése.Ezt a gyönyörű szótárt nem sorolja elő ugyan végtől-végig a tanterv, nem is abból Írtam ki azokat, a kézimunka-termekben szedegettem össze. Ennyi mindenfélét tanulnak össze leánynövendékeink 8 év alatt. Egy részéről elismerem, hogy lehet jó és hasznos is, de a nagyobb leányoké kivéve a varrást-szabást — végtől-végig luxus 
munka. Ez a része ragadta meg, t. i. a nagyobb leányok munkahalmaza, a figyelmemet és ejtett gondolkozóba, hogy vájjon ez a sok 
szemkápráztató látomány való-e, helyes-e, az életnek mi szüksége van ezekre, mi nevelő hatással van ez leányainkra, mennyiben késziti elő őket az életre, boldogitja-e ez majdan őket?Kik a mi növendékeink? Micsoda családokból származnak? Könnyű a feleletünk. Bátran állíthatjuk, hogy 90 százalékban a legszegényebb néposztálybél valók, kiknek szülei a legkeservesebb mun
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kával keresik kenyerüket s örülnek, ha megvan a mindennapi betevő falatjuk. Lakásuk, életmódjuk, házi berendezésük a legkezdetlegesebb, a legegyszerűbb — szegényes, silány. Itt nem igen van szükség divány- párnákra, asztalfutókra, kefetartókra és gobleinekre.A másik 10 százalék is gyengén képviseli az úgynevezett közép- osztályt, ezeknek is javarésze hivatalt viselő ember, akik külső formájukban előkelőt ábrázolhatnak ugyan, de anyagiakban keserves kin az életük. Itt már találhatunk hímzett függönyöket, szőnyegeket, faldiszeket, milliókét, meg ujságtartókat, de ezek mind csak arra valók, hogy takarják a szegénységet, alapjában a „cifra nyomorúság“ hirdetői.Nagy reményekkel viszi pl. a parasztember leánykáját az intézetbe, majd embert faragnak ott belőle. Megtanulván beszélni, Írni, olvasni, számolni és egyéb tudományokat is elsajátít: telve van a szülő boldogsággal. Megnézi kézi művészeteit is 1 — 1 hímzett munkájában, súgárzik az arca az örömtől. Naiv ember, örül mindennek, mert amit maga előtt lát, olyat még sohasem látott, módfelett tetszik neki. Dicsekszik is mindenkinek. Végez a gyermek, visszakerül a szülői házba. Egy darabig csak elvan, hisz majdnem vendégnek tartják otthon. De végtére változnak a viszonyok, dolgozni is kell, mert bizony a kenyeret meg kell ám szolgálni. S akkor mi történik? A selyemtől megfinomult kezecskéket és ujjaeskákat feltöri majd a kapanyél. Ha pedig nem is épen kapanyél lészen valamennyinek kenyérkereső szerszáma, de u. n. finom munkában gyenge kis részének lehet, vagy lesz foglalkozása. Legtöbbjének a durvább fajta munka jut. Mit ér ezeknek a női kézimunka?Nézzük meg a középső osztályhoz tartozó kisasszony-leányokat. Említettem már, hogy ott sem mind arany, ami fénylik. Az apa ugyancsak meghányja-veti, hogy hová rakja garasait. A mamának öröme telik leányában, mert szépen tud „kézimunkázni“. Csinál is eleintén egy-két tárgyat, hol a díványra, hol az asztalra, hol a faira, szekrényre, ablakra stb.-re valót, de legtöbb helyen bebizonyosodik, hogy bizony az drága mulatság. Más hasznosabb munkához kell látni, mert ez semmit sem hoz a konyhára, csak visz. Itt sincs haszna a női kézimunkának.Nagyon sok úri családban ellenszenves már a „kézimunka“ . Főoka az, hogy rém sokba kerül. Különösképen az anyaga kerül sokba. A vele töltött fáradság, vesződség nem érdemli meg azt az időt, amit miatta eltöltenek, az elkészített munka pedig csak drága, de számbavehető értéke nincs. Legfeljebb az tartja értékesnek, aki csinálta, más nem adná meg érte az elhasznált anyag árát sem. A kézimunka nevet sem érdemli meg legtöbbje. Elmondom egy tapasztalatomat. Meglátogattam egy női kézimunka-kiállítást. Polgári iskolai leánykák csinálták a vizsgára. Tetszett nagyon, gyönyörű volt minden. Különösen megtetszett egy függöny. Kiragadással bámultam a remek munkát s ki is fejeztem csodálkozásomat, hogy egy 14 éves leányka képes ilyenre. Csekélység, mondja a tanítónő. Csodálkozásom még nagyobb lett. Sok szóváltás után kisült, hogy nem a függöny a női kézimunka, hanem a reája hímzett pipacs és egy-két lepke. Volt pedig a függönynek az ára 20 forint. Rögtön kiábrándultam.' — Nézzük csak, hogyan készül pl. egy divány- párna? Megveszik a hozzávaló bársonyt és selymet. Viszik az „elő- nyomdába“ , ott „rádrukkolnak“ valami figurát. Otthon beillesztik a



3. sz: MAGYAR SIKETNÉMA- OKTATÁS 37

himzőrámába, a kisasszony azután selyemcérnával kivarrja, azaz hímezi az ott levő nyomott alakzatokat. Ha ez készen van, viszik a kárpitoshoz, ez kitömi, zsinórokat rak rá, talán fel is díszíti, azután — készen van a női kézimunka, neveztetik pedig diványpárnának. A többi is ilyen, csak talán kisebb-kevesebb előkészülettel. Hogy ez, vagy amaz mibe kerül, ezt bizonyítják a divatárú kereskedők árjegyzékei és számlái.A mi növendékeinknek ilyen női kézimunkára nemcsak hogy nincs szükségük, de ennek oktatását céltévesztett dolognak tartom. Az efajta kézimunka-oktatás a felsőbb osztályokba tartozó családok leányainak való talán, pl. akik a felsőbb leányiskolákba járnak és gazdagok.Vegyük számba az efajta kézimunka-oktatásnak nevelő hatását. Tapasztalataim ezt illetőleg épen nem kedvezőek. Az intézet egészen átalakítja a családból ide került gyermeket. Új légkörbe kerül. Az új szokások teljesen kizökkentik régi kerékvágásából. A nevelés-oktatás megszabja a célját, végzi is munkáját a rendelkezésre álló eszközök segítségével. Amint emlitém, a munka-tanitás is egyik fő-fő nevelési eszköz. Ámde hiba csúszik a munkaoktatással az egyszerűséghez szokott jámbor gyermekiélekbe. A példa, a sok cifraság, a fény stb. hiú 
vágyakat ébreszt benne, az ő egyszerű falusi köntöse nem kell neki már többet, szépet, diszeset kíván, mint amilyet csinált is. Otthon, a szerény családi körében nem érzi jól magát. Az intézetben tapasztalt dísznek sehol sem találja még a nyomát sem. Az intelligensebb szülők gyermekeibe is befészkeli magát ez a lelki jelenség, hiú érzelmeit a sok díszmunka csak fokozza. Aki jól ismeri az „értelmiségi osztály“ családi körülményeit, az nagyon jól tudja, hogy az egyes családi bajok legfő- képen a nőknek fokozottabb hiúságában rejtik csirájukat. A külsőségek utáni vágy különösen jellemzi a mostani társadalmat. Ez magyarázza meg legjobban a kézimunkának mostani állapotát, a külsőségek, a cifraságok ezernyi változatai fészkelték be magukat ide. A társadalom és ennek szokásai rendkívül befolyásolják a nevelést, nem pedig a nevelés irányítja a társadalmat. A nevelés volna hivatva arra, hogy tisztább erkölcsi fogalmakat honosítson meg, de a fonák eszközök útjában vannak annak.Tehát bátran állíthatom, hogy a női kézimunka-oktatás jelen rendszere nem készíti elő leányainkat a való életre, boldogítani meg épen nem boldogítja, mert a felébresztett hiúság csak fokozódik, annak letörése, illetőleg ki nem elégithetése csak boldogtalanságot eredményez.A tantervben kitűzött erkölcsi célt elérik-e ezzel a rendszerrel? Nevel-e munkaszeretetre, takarékosságra, rendszeretetre, pontosságra, családi körük szükségleteinek kielégítésére. . . stb.-re ?Munkaszeretetre nem nevelhet. Az a sok görnyedés, piszmogás, ami ezzel, jár, csak arra valók, hogy megútáltassák a gyermekkel a munkát. Önállósága nem fejlődhetik, mert a munkájuk csupa másolás, utánzás. Hiszen mindent eléjük raknak: kész mintákat, drukkolásokat. . . stb. Legtöbbje olyan, mint a kész ebéd, csak meg kell enni. A gyermek fantáziája, alkotó képessége nem működik, az semmi tápot nem nyer. Tehát alaki képző hatása sincs e rendszernek.Takarékosságról szó sem lehet, mert hiszen minden drága, legfeljebb a rendszeretet és pontosság kap valamicskét. Azt pedig, hogy a
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családi körük szükségleteit képesek-e kielégíteni, arra igazán nem tudok határozott választ adni. Megesik az is, hogy kielégítik, de bizony ilyet is hallunk: „minek csináljam, a boltban olcsóbban kapom“. Akárhány az az eset is, hogy a „kisasszony“ talán meg tudná dolgát csinálni, de mégis odaadja a varrónőnek.Sok ezekben a jelenségekben a társadalmi hiba is, de mégis azt bizonyítja, hogy a mostani női kézimunka-oktatás még sem felel meg a rendeltetésének.Mit csináljunk tehát? Talán hagyjuk abba az egészet? «felen fejtegetésemmel korántsem mondom ezeket.Tanítsunk dolgozni, munkálni, szerettessük meg a munkát, tanítsuk meg neveltünket alkotni, hogy munkájában igazi örömét lelje. Van a mostani rendszer anyagában elfogadható is. Az ugyanis, amit a gyermek elejétől végig maga csinál, ami nem cifraság, hanem hasznos, szükséges munka.A munkának az iparszerű részét rendkívül pártolom. Itt csak az a hiba, hogy annak megtanítására nincs időnk. Elméleti és gyakorlati képzést nem adhatunk egyszerre növendékeinknek. Ez volt az oka annak, hogy a váci intézetben a fiúk ipari képzését rég beszüntették és hozták helyébe a slöjdöt. Kedves foglalkozása ez a fiúnövendékeinknek. Nem 
volna talán helyesebb, ha leányaink számára is a slöjdöt honosítanák 
meg? Természetesen nem azt értem alatta, hogy a leányok is tanuljanak fúrni, faragni, gyalúlni.A leányoknak a nekik való slöjdöt óhajtanám. A kéz, a szem iigyesitése, az alkotás megteremtése, a kedély nemesítése, a munka- szeretet megszerzése a cél. E mellett lenne módja az Ízlés, rend, pontosság és fegyelem elsajátítására is. Játékból indul ki s komoly munkálkodás fejlődik belőle. A leánygyermek is játszik -r— babával, kis bútorokkal, kis főzőedényekkel, gyúr, dagaszt, süt, édes anyja munkáit utánozza. A nőknek való foglalkozást játékkal és Frőbel-gyakorlatokkal gyönyörűen bevezethetik. Pl. babaruha készítéssel: varrna babájára, kötne is rá valamit, meg horgolna is, ágyneműit készítené. Lassan rá lehetne őt vezetni a komolyabb munkára is, pl. a szükséges és hasznos házi eszközök készítésére, kis foltozásra, kisebb tárgyak önálló megvarrására. . . idővel pedig többre és többre, de csak olyanra, amire ő koránál és erejénél fogva képes. A szükséges anyagot az illetékes szakkörök állítanák egybe. Mit lehessen kívánni egy 7—12 éves leánykától? A sok szuszogó, lélekölő, szemrontó munka helyett jobb, lia játszik és játszva dolgozik és úgy tanul. Többet használ ez testének és lelkének is. Ilyeneknek elég volna a női kézügyességi oktatásból heti 2—3 óra. A 12 — 16 éveseknek már bővebb terjedelmű anyag jutna. Ezeknek is elegendő volna heti 4 óra.Amint a fiúk az intézeti tanfolyamok elvégzése után ipari pályára lépnek, úgy a leányok is csak ezután fognának hozzá külön e célra szervezett iskolákban, vagy női iparműhelyekben a nekik tetsző és megfelelő munkák tanulásához. Két-három év alatt alaposan megtanulhatnák mesterségüket s nem lennének divathajhászók és kontárok. Kenyérkereső pályára a 8 éves iskola nem készíthet, mint ahogy azt a tapasztalatok bizonyítják is. Csakis az elméleti iskola elvégzése után foghat



MAGYAR SIKETNÉMA - OKTATÁS 393. sz.

hozzá a leány a neki megfelelő munka megtanulásához. Lehet azután akár a hímzés a kenyérkeresete, akár a női szabóság, akár pedig a fehérnemű- készít és. Ha pedig a családban marad, az élet iskolája is megtanitja a szükséges munkákra.Neveljük növendékeinket munkaszeretetre, kézügyességre, önállóságra és különösen szerénységre. A hiú ábrándoknak nyoma se lássék meg lelkűkben. Csakis úgy bocsájthatjuk ki őket megnyugvással az életbe, ha az életet úgy mutatjuk be neveltjeinknek, mint az a maga rideg valóságában van. Ha a sors jobb életet biztosit növendékünk számára, a jólétet meg tudja becsülni, ha pedig a sors mostohasága sújtja őt, ne érezze bajainak súlyát. Állja meg a helyét a jóban is, a rosszban is egyaránt.
Szotfrid József.

Nevelés és oktatás 
a német siketnéma-intézetekben.— Klug Péter tanulmányúti jelentéséből. —  (Folytatás.)

Beszédtanitás, szem léltető-oktatás.A szemléltető-oktatás kevés kivétellel mindegyik németországi intézetben már a II. évfolyamban kezdetét veszi és tart az oktatás egész folyamán. Anyagát a gyermek közvetlen környezetének tárgyaiból, jelenségeiből és a mindennapi életből meríti, mind szélesebb és szélesebb körökben koncentrikusan haladva s célja, hogy a gyermeket azoknak a köznapi ismereteknek a birtokába juttassa, amelyek a nyelvnek tartalmi részét alkotják. Amit tehát a mi egységes tantervűnk a II. és a III. osztályban „Beszédtanitás“ névvel jelöl, azt a német intézetek szintén a szemléltető-oktatás keretébe foglalják össze. Bár ismételten hallottam hangsúlyozni a német szak férfiaktól (Vattertől is), hogy a siketnémák nyelvoktatásának csakis a rendszeres szemléltető-oktatás képezheti alapját, mégis a szerzett tapasztalatok arról győztek meg, hogy a gyakorlatban a kiválóbb német szakférfiak eljárása ugyanaz, mint a mienk a II. és a III. osztálybeli növendékek beszédtanitásánál, sőt egyesek már nyíltan is az u. n. „Sprechen“ vagy „Sprachunterricht“ mellett foglalnak állást, néhol pedig már az órarendekben is mellőzik az alsóbb osztályokban a „Szemléltető-oktatás“ elnevezést. A würten- bergi intézetek legújabb tanterve pl. csak „Sprachunterricht“-et (Sach- unterricht mit Lesen und freien Sprachunterricht) említ.Ők is a gyermek közvetlen környezetéből veszik az anyagot, ép úgy, mint mi. Felhasználják az alkalomszerűségeket, ép úgy, mint mi és tanításuk szintén a társalgás jellegét viseli magán. Igaz ugyan, hogy mindenik osztály részére egy bizonyos szemléleti kör van kijelölve, de minden részletezés nélkül; ugyanezeket a köröket csekély eltéréssel a mi tantervűnk is feltűnteti, de más néven. Ha még tekintetbe vesszük, hogy alig egy-két intézetben készítenek részletes tanmenetet, megállapíthatjuk, hogy az előirt anyag feldolgozására, a sorrendre és időre vonatkozólag teljes szabadságot élveznek, úgy hogy az ő tanításukat
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az alsóbb osztályokban is inkább alkalomszerűségen nyugvó beszédta- nitásnak nevezhetnék, mint rendszeres szemléltető-oktatásnak. Meg kell itt jegyeznem, hogy a berlini kir. intézetben a tanterv a II. osztályban „tárgy és nyelv ismeret“-et ir elő, A szemléltető-oktatás itt csak a III. osztályban kezdődik s a VI. osztályig tart és azontúl már nem szerepel.Külön kell szólanom a bajor intézetekről, amelyek Koller müncheni igazgatónak hatása alatt az egész szemléltető-oktatást társalgási alapra fektették. Irányadóul minden osztályban a nevezett által irt s részben nyomtatásban, részben sokszorosításban „Wie sagst du?“ cimen megjelent művei szolgálnak. Ezekben Koller a szemléltető-oktatásnak egész anyagát a közvetlen érintkezés nyelvén dolgozta fel. A tanítás lényege, hogy bizonyos helyzeteket teremtsenek s ezekbe beállítva a növendékeket, őket egyrészről megszólalásra és beszélgetésre indítsák, másrészről pedig megadják nekik mindazokat a szólásformákat, amelyek ily alkalmakkor és helyzetekben szükségesek. E módszerben a mi tantervűnk elvei nagy mértékben érvényesülnek, azonban igen lényeges hibája, hogy nagyon is ragaszkodnak a könyvhöz és ezáltal túlságosan megkötik a tanárok szabadságát.A felsőbb osztályokban a szemléltető-oktatás alig mutat fel eltéréseket, célja, anyaga, módszere mindenütt nagyjából ugyanaz, mint nálunk s a növendékek beszédkészsége is körülbelül mindenütt ugyanabban a körben mozog. Magasan kiemelkednek azonban e tekintetben a frankfurti intézet növendékei, kiknek beszédkészsége aránytalanul nagyobb, beszédköre terjedelmesebb és beszédjük alaki része is jóval fölötte áll a más intézetekben elért eredménynek.Legyen szabad itt néhány szót szólanom arról az egyénről, ki a frankfurti intézetet ily magas . színvonalra emelte és a gyakorlati oktatás terén eddig páratlan eredményt mutat fel.Gyakori eset, hogy a tanításban elfáradt szakférfinak fájdalmas szívvel kell beismernie, hogy lelkes, odaadó munkásságának alig-alig van némi sikere; sokszor évek múltán kénytelen bevallani legbuzgóbb fáradozásának eredménytelenségét; elcsügged s elveszti a hivatásában és eszményében való bizalmát. Hasonló kétkedés és nyomott hangulat szállja meg az embert akkor is, amikor néhol a felsőbb osztálybeli, nemsokára az életbe kilépő növendékek jórészével alig tud néhány mondatban szabadon elbeszélgetni. Pedig ily osztályok itthon és külföldön is bőven vannak; 8, sokszor 9 vagy 10 évi fáradságos munka tehát úgyszólván kárba veszett.A meghasonlott léleknek ez állapotában vigasztalást és orvosságot csakis egyes kiváló szakférfiak sikeres munkája nyújthat. A beszélő siketnéma feltétlenül bizalmat önt az elcsüggedt lélekbe, újra feléleszti az elernyedt munkásságot és fokozottabb tevékenységre késztet.Ilyen orvosság Vatter működése az intézeteket látogató szakférfinak. A frankfurti intézetben a növendékek valóban beszélnek, értelmesen, érthetően és oly beszédkörben, amely jóval meghaladja a tantervekben kitűzött és a szakférfiak köztudatában élő határt.Mi által éri el Vatter e kiváló eredményt? Talán elveinek igazságával, vagy mert csak kevés növendéket vesz fel, avagy — mint, némelyek állítják — mert csak kiváló tehetségűek volnának a frankfurti
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intézet növendékei, vagy talán módszerében van valami, ami őt utolérhetetlenné teszi ? A növendékek csekély száma semmiesetre sem fogadható el indokul, mert bár igaz, hogy az első osztályba csak 3—4—5 gyermeket vesz fel, de viszont nemcsak ezeket, hanem 2—3 csoportban 30—35 gyermeket tanít; növendékei sem kiváló tehetségűek mindnyájan, mert hiszen az intézetbe felveszik az összes frankfurti siketnéma gyermekeket. Elvei és módszere is ismeretesek általánosságban, követik is sokan, de nem mutatnak fel nagyobb eredményt, mint azok, kik Waltheri Koller, vagy a mi tantervűnk elvei szerint járnak el. Az általa egyedül jónak talált kis internátus sem teheti beszélőkké a gyermekeket. Mindezek csak legfölebb előmozdítják munkásságának eredményét. Napokon át figyeltem Vattert, hogy titkát és eljárását elsajátíthassam és végre is arra a meggyőződésre jutottam, hogy Vatter más irányelvek és más körülmények között, externátusos intézetben ép úgy, mint internátusosban, hasonló sikert mutatna fel, mert tanítási eljárásában annyira tudatos, következetes, gondos és fáradhatatlan, hogy annak következménye csak a teljes siker lehet. Meggondolt minden szava, minden lépése, semmi olyat nem mond és nem tesz, hogy meg ne tudná okolni, miért teszi. Tisztában van azzal, mit végzett és mit kell végeznie, hogy az állandóan szem előtt tartott célt elérje. Egy-egy új szót, kifejezést vagy mondatot minden lehető alakban és módon szemléltet és világit meg leleményes hasonlatokkal. Tanítása élénk, fárasztó volta mellett is gyönyörködtető s az utolsó pillanatig leköti a gyermek figyelmét.Nem lehet célom e helyen Vatter tanítását részletesen közölni. Itt csak eljárásának rendkívüli lelkiismeretességére akarok rámutatni és arra a módra, amellyel kitűzött célját elérni törekszik. így pl. a II. évfolyamon a „chen“ kicsinyítő ragot akarván megismertetni, e célból teljesen ez osztály beszédkészségének és értelmi fokán álló, a szó szoros értelmében alkalomszerű tanítást tartott. U. i. előző nap délutánján néhány gyermek a famunkán lombfűrésszel dolgozott. Vatter behozta az osztályba a lombfűrész-asztalkát. Legelőbb rávezette a gyermekeket az asztalok különféleségére (asztal, tanári-asztal, író-asztal, mosdó-asztal, fűrészelő-asztal). Most aztán megkérdezte azok tulajdonságait (hosszú, széles, egyszóval: nagy; rövid, keskeny, egyszóval: kicsiny) feltűntetve a fűrészelő asztal kicsinységét, megmondta, hogy azt asztalkának (a „chen“ raggal) kell mondani. Most jöttek a példák: a fa, a kicsiny fa: fácska, ház: házacska, virág: virágocska és igy tovább, oly kedves modorban és fűszerezve annyi aikalomszerűséggel, hogy az egész tanítás inkább egy kedélyes társalgás képét nyújtotta. Célját elérve, még nem elégedett meg, hanem hasonló modorban megtanította a csavar, felcsavar, lecsavar, becsavar, jobbra csavar, balra csavar, összecsavar, betol, kitol fogalmakat, majd ily kifejezéseket „nem lehet tovább“ , „kíséreld meg“ , „szükségem van rá“, „szeretek fűrészelni“, „ajándékot készítek“ stb. Mindezt a II. évfolyamon egyetlenegy órán.Már ezekből is látható, hogy Vatter, bár a legnagyobb körültekintéssel jár el, még sem kerüli el a nehezebb szavakat és kifejezéseket. Az ő beszédje mindenütt, már a legalsóbb fokon is természetes. Rendkívüli kiváló a megfigyelő tehetsége; csak azt tanítja, ami a növendé
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keit érdekli, de mindent megtanít, ami figyelmüket leköti. A beszédanyagot ő is onnan meríti, ahonnan mások, de jobban megválogatja. Igen sokszor oda áll a növendékeivel az ablakhoz s az élénk forgalmú utca számtalan alkalmat ad a beszélgetésre. Ilyenkor tanítványai számos kérdéssel zaklatják és ő egyiket sem utasítja vissza; minden szükséges szót és kifejezést megtanít s ennek tulajdonítható növendékeinek nagy szóbő lége. A felsőbb osztálybeli tanulók költeményeket tanulnak s pl. ily kifejezéseket is használnak és pedig tudatosan: aktív, passzív költészet, fantázia, nagy képzelő tehetsége van, szellemi tehetségek, az agy a léleknek orgánuma, múlandó, erkölcsi nyereség, reális nyereség, stereoskopikus, fotográfia, karakterisztikus stb. A jó leolvasásnak rendkívüli nagy fontosságot tulajdonit s növendékei minden kimondott szavát felfogják és megtartják. Mig ő beszél, minden gyermek — még a kiejtéstanulásnál is — hallgat és figyel s csak miután ő már befejezte a mondanivalóját, mondják utána a növendékek, illetőleg felelnek kérdésére. Ennek Vatter rendkívül nagy fontosságot tulajdonit. Szerinte, ha a gyermekek egyszerre beszélnek az oktatójukkal, nem gondolkoznak, hanem csak gépiesen mondják utána az elmondottakat és a beszédszervek megfelelő beállitása elvonja figyelmüket a lényegtől. Ha ellenben hozzászoktatjuk őket, hogy csak aztán beszéljenek, amikor az osztályfőnök már befejezte mondanivalóját, akkor teljes figyelmüket a leolvasásra és a mondottak felfogására irányíthatják. Az eredmény Vatter felfogását igazolja és mégis a szakférfiak kilenctizedrésze az ellenkező gyakorlatot követi. Magyarázat közben csaknem minden mondat után megáll, hogy azt 1—2, néha több, néha valamennyi növendékkel ismételtesse s csak aztán halad tovább.Az új szavak megrögzítése céljából, miután már a növendékek ajkairól leolvasták azokat, Vatter gyakran használja a krétát és ugyanazt teszi, ha valamely mondatban egy-két szót akar kiemelni vagy különösen hangsúlyozni.Végül — amit talán első helyen kellett volna említenem — nagy sikereit főleg rendkívüli szorgalmának, páratlan buzgalmának, kiváló orgánumának és a munkában való utánozhatatlan erélyességének köszönheti. Különböző osztályokban 6 órát szakadatlanul dolgozik, senki és semmi által meg nem akasztatja magát. Egy percet el nem vészit és a fáradtságnak legkisebb jele nélkül úgy dolgozik még a 6-ik órában is, hogy hasonlóan munkálkodva, más már 1 óra után fáradtságról beszélne. Növendékeit, is magához szoktatja: óráin pillanatra el nem fordítják figyelmüket és tanításából egy szót el nem veszítenek. Átható tekintete feltétlenül uralja a tanítványok lelkét, nyugalma bámulatos, kifejezése szigorú és hangja — mikor beszél — emelkedett, de az indulattól soha el nem ragadtatja magát. Vatter azonban a gyermekeket nemcsak tanítani kívánja a beszédre, hanem igen fontosnak tartja, hogy emellett a szó szoros értelmében neveljük őket a beszédkészségre s a beszéd használására.Szándékosan foglalkoztam ily behatóan e kiváló mester tulajdonainak és eljárásának leírásával, mert. ezek képezik az ő erejét és csakis ezek elsajátításával közelítheti meg őt a szakférfiú. Módszere, elvei kitűnőek, de sikereit elsősorban nem ezeknek köszönheti. Walther-



3. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 43

nek az ő eljárásával és tulajdonaival nem kevésbé tökéletes a módszere ; vagy a mi egységes tantervűnknek legalább is époly egészséges elvei szerint is hasonló eredményeket lehetne felmutatni.A többi intézetekben a szemléltető-oktatás alkalmával tett megfigyeléseimet a fentebbieken kivül még a következőkben sorolom fel. A szemléltetésre általában mindenütt nagy gondot fordítanak, néhol azonban — talán kényelemszetetetből — egyes osztályfőnökök a legszükségesebb és legelemibb dolgok szemléltetését is elmulasztották, viszont egyik intézetben (Hamburgban) meg a legnagyobb túlzásba csaptak. Itt az I. osztály pl. egész raktárt mutatott; volt itt valóságos petróleum-hordó, zsák, kosár, szita, ásó, kapa stb., mind természetes nagyságban; azonkívül pedig egész bazár. Szemléltetéshez használnak természetes tárgyakat, modelleket és képeket. A Walther- és Hill-féle képeken kivül nagyon használatosak a Meinhold-, a Hölzel-, továbbá a Schreiber- és Künstler- s a Winkelmann-féle képgyűjtemények.Részletes tanmenetet — mint már fentebb említettem — csak 1—2 helyen készítettek s az osztályfőnökök a tananyag feldolgozásában teljes szabadságot élveznek. Sok helyen az alsóbb osztályokban épúgy, mint a felsőbbekben, igazi szemléltető-oktatás folyik, a kiválóbb tanerők (az eredmény szerint ítélve) azonban mindenütt teljes szabadsággal, hasonlóan a magyarországi intézetekben folyó tanítási eljáráshoz, alkalomszerűségekre támaszkodva tanítanak. A napi események, kirándulások, névnapok, születésnapok és egyéb alkalomszerűen előforduló jelenségek állandóan napirenden vannak, bár a legtöbb intézetben e célra és a másokkal való érintkezés közben előforduló kifejezések megtanítására külön órák vannak „Umgangsprache“ cimen beillesztve, így a szemléltetési órákon pl. Berlinben a II. osztályban egy gyermek névnapjáról, majd az előző napi kirándulásokról; Leipzigben a III. osztályban az utcán elesett lóról, Frankfurban az utcán elhaladt kerékpárról és lovakról, Nürnbergben a II, osztályban egyik gyermek csinytevéséről (eldugta a másiknak a palavesszőjét és tábláját), egyik felsőbb osztályban az előző napokban ott tartózkodott német császárról, Kölnben egy gyermek köhögése kapcsán a köhögésről, zsebkendőről, sok helyen pedig jelenlétemmel kapcsolatban, Magyarországról folyt az alkalomszerű társalgás.Tanítás közben gyakran használják a krétát. Néhol nagyon is sokszor írják fel a kevésbé ismert szókat a táblára és igen gyakran a leolvasásnak határozott kárára. Két kartárs ki is jelentette, hogy a leolvasással nem lehet az időt vesztegetni, tehát minden új szót, még mielőtt kiejtenék, előbb leírják. Münchenben a kiemelendő szavak (esetleg képzők és ragok) feltűntetése céljából 2—3-féle színes krétát is használnak. Igen célszerűnek találtam egyik osztályfőnöknek abbeli eljárását, hogy az azon órán tanítani szándékolt anyagban előforduló ismeretlen dolgokra s új fogalmakra előbb ráterelte a gyermekek figyelmét, alaposan szemléltette azokat és megrögzitette a szavakat. Mikor aztán már a gyermekek az ezekkel járó nehézségeken túl voltak, akkor már egész könnyedén beszélgethetett velük. A hangsúlyra minden intézetben, illetőleg ezek kiválóbb osztályaiban, igen nagy gondot fordítanak. A frankfurti intézeten kivül még 4—5-ben van meg



44 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 3. sz.

az a~ szokás, hogy a hangsúlyozandó szótagot, illetőleg szót aláhúzzák, hogy a gyermekek figyelmét ezzel is felhívják a kiemelendő szótagra, illetőleg szóra. A siketnémák beszédkészségének egyik legnagyobb hátráltatója, hogy többnyire nem tudnak kérdezni. Csodálatos, hogy e körülményre a németországi intézetekben sincsenek a kellő figyelemmel. Kivételt képeznek azonban a bajor intézetek, ahol tanítás közben mindenik gyermek ismételten abba a helyzetbe kerül, hogy kérdeznie kell. Pedig a kérdő tanalak mindenütt dominál s csupán egyes felsőbb osztályokban, főleg Frankfurtban használatosabb a közlő tanalak. (Folyt, kov.)
Szakirodalmi szemle.

J i  siketnéma-vakok nowawesi otthonának ismertetése, ftie- 
mann G. után. Németországban a legutóbbi statisztikai kimutatás szerint 215 siketnéma-vak van. E szánalomraméltó embertársainknak felderült az élet napja és bevilágítja lelkűk homályát.

Anrep-Nordin Erzsébet asszony 19 év óta működik Venersborg- ban, ahol már 22 siketnéma-vak gyermeket oktatott; a nowawesi „Oberlin“ otthon 20 év óta fejt ki sikeres működést.Nyilvánvaló, hogy a siketnéma-vak gyermekeket speciális gondozásban, felügyeletben, nevelésben kell részesiteni, ami oktatásukat megnehezíti. A család nem rendelkezhetik azon eszközökkel, melyek a siketnéma-vakok helyes nevelését biztosítanák. Nem valók kizárólag siketnéma-intézetbe, sem pedig vakok intézeteibe.A csoportos tanítás, — miként ez a siketeknél és vakoknál lehetséges, — a siketnéma-vaknál kizárt. Látás, hallás, beszéd hiányában csak individuális oktatás lehetséges.A siketnéma-vakok intézetei arra törekszenek, hogy növendékeiket foglalkoztassák és némileg keresetképessé tegyék. Ha Istenbe vetett bizalommal elviselik a rájuk rótt csapást, ha hasznosan foglalkozhatnak, akkor sivár életük tartalmas lesz és a világ is ragyogóbb színben áll előttünk.Ezt a célt tűzte ki feladatául a nowawesi Oberlin-Egyesület, midőn siketnéma-vakok számára 75,000 márkán központi intézetet létesített és azt a nagy emberbarátról, Oberlin-ról nevezte el. Jelenleg hat növendéke van az intézetnek.Rövid életrajzukat és oktatásuk módját alábbiakban ismertetem:1. Síiiulz Itertlui- 1876. július 30-án született Grabowban. Atyja kereskedelmi utazó volt. Negyedik évében agyhártyagyulladás következtében megsjketült és megvakult. 1887. január 14-én ment az Oberlin- intézetbe. Megtanult beszélni, megtanulta a vakok Írását és olvasását, azonkívül a vallásban, német nyelvben, földrajzban és számtanban is nyert oktatást. 1900-ban konfirmálták. A kézimunkában eléggé ügyes; tud kötni, horgolni, varrni és kosarat fonni.Az intézetben hamar tájékozódott; leginkább egyedül szeret mozogni és a netaláni segítséget méltatlankodva visszautasítja. Segédkezik a takarításban, megtéríti az asztalt, az edényeket megtörülgeti.
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Legutóbb a szövést is elsajátította. Képzését folytatják. Hertha egész nap szorgoskodik és megelégedettnek látszik. Nagyon szolgálatkész.2. Schlotímann Johanna született 1899. szeptember 30-án. Atyja bányász. Három testvére van. 1904-ben nyakszirtinerevedés folytán látását, hallását és beszédét is teljesen elvesztette. 1905-ben került az intézetbe. Kezdetben olyan tehetetlen volt, mint valami fatuskó. Három havi bajlódásnak csak az volt az eredménye, hogy az „a “ betűt „újjabc“-ben tudta. Azután a „Ball“ és „Schuh“ szavakat betűzték kezére, amire meg kellett fognia e tárgyakat. Nap-nap után több s több szót tudott és a Braille-irás bevezető gyakorlatai is megkezdődtek. A szavaknak beszédszerveken való érzékeltetését is felölelték, de Johanna nem volt képes ezek helyes visszaadására.így hát az egyes hangokat egyenként kellett elővenni; előszóra „p“-t; az „a “-val sok baj volt, hol orrhangzós, hol magas vagy alacsony képzésű. A hangok és hangkapcsok érzékeltetése tovább gyakoroltatottAz eddig elvégzett anyag:Hangképzés. Az összes hangok és különböző hangkapcsok.Beszédtanitás: Az összes kínálkozó alkalmi jelenségek megbeszélése; a végzett anyag ismétlése. Hol, miért, mit csinál, hogyan, kit, mit, kérdésekre felelet. Érthetően beszél; az új szavakat „Braille“- ban is megtanulja.Vallásoktatás: Karácsony; a kis Jézust, az aklot, az angyalokat, a pásztorokat megtapogatta, mire a kis beszédanyagot ehhez megtanulta. Tudja, hogy Isten meghallgatja kéréseinket; esténkint igy imádkozik: „Jó az Isten. Ámen!“3. Biíhl Richard született Nürnbergben 1888-ban. 12 éves korában csonthártyagyuladás következtében teljesen megsiketült. Később szivárvány- és szaruhártyagyuladás megfosztotta a szemevilágától is. Három év múlva dr. Forster megoperálta. Jelenleg jobb szemének látóképessége 5/io, a balé Vao. A könyvet nagyon közel tartva, olvasni is tud. 1906-ban vették fel az intézetbe. Tudásvágya nagy, a fizika és számtan nagyon érdekli. A szájról való olvasás gyenge szeme miatt nem lehetséges, igy megtanulta az ujjabc-t és a Braille-irást.A tanítás anyaga a népiskolai:Vallás: Pünkösd; a kereszténység elterjedése; egyháztörténelmi szemelvények; az ó- és újtestamentom; katekizmus ismétlése.Német nyelv: Schiller balladái: die Bürgschaft; Ring des Poly- krates; Kraniche des Ihykus; dér Taucher és ezeknek prózai átírása. Fogalmazás és tartalomkivonatok,Fizika: Elektromosság és alkalmazása. Savak, hydrátok, szénvegyületek.Számtan: Kamatszámítás; Netto-brutto-rabatt és társaságszabály.Földrajz: Poroszország és provinciái.Történelem: Ó-kor.Agyagmintázásban ügyes. Üjjabc-vel közlekednek vele, ő pedig élőszóval felel, de halkan és kissé értelmetlenül.4....Bremer Katalin, született 1898-ban Marburgban. Hat éves koráig görcsökben szenvedett; teljesen siket, látása nagyon gyenge. 1907. febr. 4-én vétetett fel az intézetbe. Beszéde teljesen érthetetlen.



46 MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 3. sz.

Beszédtanitása kevés eredménnyel jár. A jelbeszéd dominál nála; minden jel egy fogalmat jelent. Szellemileg visszamaradt és lassan fejlődik. Inkább gyakorlatiasság mutatkozik nála.5. Anusdiewsky Károly. Lindendorfban született 1891-ben. Hét testvére van. Teljesen vak és erősen nagyothalló. Képezhetetlen hülyér. 1907. március 20-án vétetett fel az intézetbe.6. Kölnén Vilmos, született 1897. október 19-én, felvétetett 1907. április 30-án. A gyermek teljesen vak és erősen nagyothalló. Beszédmaradványa érthetetlen, igy ennek gyakorlása és megőrzése a főgond. Tanulja az újjabc-t és a Braille-irást. Bibliai történeteket mesélnek neki, erősen fülébe kiáltvaszám ol a 20-as körben.Napirendjük: Felkelés 6 órakor. Istentisztelet és reggeli 7 órakor. Tanitás 9 —V2 l-ig. Ebéd 1 órakor. Ozsonna 3 órakor. Séta és játék a kertben. Hertha és Richárd kézimunka oktatása 4—6-ig. 6 órakor a kisebbek vacsorája, azután lefekvés. 7 órakor felnőttek vacsorája.A tanitás módja minden növendéknél más és más. Az oktatást Riemann G. siketnéma-tanár vezeti képzett tanerőkkel, Ágnes nővérrel és Grüneberg Marianne-nal. 1906. év folyamán a berlini egyetemen Riemann ismeretterjesztő előadást tartott a siketnéma-vakokról.A növendékek 60 márka értékű ruhát kötelesek magukkal hozni. A tartásdij évente 730 márka.Az intézet nagyrészt gyűjtések és könyöradományokból fedezi kiadásait. M iskey Károly.

V E G Y E S E K .
Megbizás. A nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Berkes Jánost, a gyengeelméjűek budapesti intézetének igazgatóját, a folyó évre ismét megbizta a szaktanács előadói teendőinek végzésével.
Egyesületi hir. Egyesületünk választmánya valószínűleg a húsvéti szünidő elején tartandó választmányi gyűlésen fogja tárgyalni azt a memorandumot, melyet nyugdíj- és fizetésügyünk rendezése s egyéb bajaink orvoslása céljából gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatás- ügyi miniszternek és az országgyűlésnek fog benyújtani. A memorandum, amelyet Bihari Károly lemondása folytán Gönczi Gyula tagtársunk készített el, jelenleg a javaslat készítésére kiküldött bizottság kezei között van s ezután tanulmányozás céljából még a választmány tagjainak is megküldik.
Iparostanuló-iskola siketnémák számára Kolozsvárt.A kolozsvár-városi iparostanuló-iskolával kapcsolatban siketnéma iparostanulók számára külön osztályt szerveztek, mely az 1907. évi november hó 7-én nyilt meg a siketnémák intézetében. A növendékek száma 5, kik egyelőre heti 3 órai oktatásban részesülnek. Az osztály vezetésével 

Nagy Péter siketnéma-intézeti tanárt bízták meg. Hogy a siketnéma iparostanulók iskolájának első osztálya már az idén megnyílhatott,, az első sorban dr. Vermes Ferenc városi tanácsosnak és dr. Seéchy Ákos polgári fiúiskolái igazgatónak köszönhető.
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Hill utolsó évei. A nagymester az utolsó négy évben gyakran gyengélkedett és emiatt sokszor szabadságolva volt. „Fejem megtagadja a szolgálatot — Írja egyik barátjának, — idegeim nem engedik meg, hogy másokkal sokáig tárgyaljak. Saját érdekemből nemsokára vissza kell vonulnom.“ Állását azonban megtartotta. Tehette ezt annyival is. inkább, mivel a fiatal, munkabíró Köhler mindent elvégzett helyette. Ez a körülmény megnyugtathatta volna Hillt, sajnos, azonban az ellenkezőjét eredményezte. A legtöbb dolog Köbrich utasításai szerint történt, ami őt elkeserítette. Bizalmasai előtt sokszor panaszkodott, hogy a fiatalok mindent jobban akarnak tudni. De végre is „a félelmetes bajnok elfáradt és elásta csatabárdját.“ A küzdőtérről visszavonult és a magányban keresett nyugodalmat és enyhülést. Utolsó szabadságát 1874-ben augusztus havában Schleiz-ban töltötte. Ott a reuszi siketnéma- intézet egykori elöljárójával egy tető alatt lakott. Akik ezt a két férfiút mindennapi sétájuk alkalmával látták, midőn azok a siketnéma- oktatásügy napirenden levő kérdéseit nagy tűzzel tárgyalták, nem merték volna hinni, hogy Hill napjai meg vannak számlálva. Ebben az időben mégkisérlette Hill bebizonyítani, -.. - igaz ugyan, nem sok eredménnyel, — hogy Kösz lei- könyveiben megirt anyagot a siketnémákkal elvégezni lehetetlen. Schleizban az a kitüntetés érte, hogy az uralkodó herceg kihallgatáson fogadta, ami a kitüntetésekért rajongó mesternek nagy örömet okozott. (Reuschert. „Fr. Moritz Hill“).
A  siketnémák zenei érzékéről. SmUh E. denveri siketnéma zongoraművész azt állítja, hogy a zenét sokkal jobban lehet az izomérzés, mint a hallás útján elsajátitani. Smith, akinek számos siketnéma rokona van, a következőket Írja: „Mi vagyunk Denverben a legboldogabb emberek. Sok bolond azt hiszi, hogy siketségünk miatt sok élvezetről le kell mondanunk, de ez nem áll. Ők tévednek. A mi zenei érzékünk sokkal finomabb, mint az átlagembereké. A mi Ítéletünk ép oly fontos, mint bármely más zenészé. Mi a zenei hangról az izomérzés útján csakúgy veszünk tudomást, mint a hallók a fül segélyével. Ujjaink vagy fogaink közé bronzplatina vagy ezüst rudacskát szorítunk és többet érzünk, mint amennyit ők hallani képesek. A cselló egyes hangjai a siketnéma leikében szinérzést támasztanak. Ezek vörös-viola, sárga és kék szint váltanak ki; akkordok és egyéb hangcsoportok zöld, bíborvörös és narancssárga szint keltenek. Vegyük például a Verdi-féle Requiem „Ingemisco“-ját! Ez bennünk elégedetlenséget szül; a hallók ezt jónak tartják. Pedig ez csak feketit, a nélkül, hogy valamit kifejezne. A szerző nem is szándékosan irta ezt a részt, ez csak kivezető út a csapdából. A Requiem kezdetén az „et lux“-ra eső C-moll akkordot Verdi nem hallhatta, ez izomérzéséből fakadt. Ez az akkord reám mindeddig a legjobb hatást gyakorolta. Úgy hiszem, hogy mienk a zene lelke, önöké a hang. A zene a hallónál csak a fülre gyakorol hatást, mi azt az egész testben érezzük. 

Gottschalk „Letzte Hoffnung“-ja ópiumszerű hatással van reánk. Önök képtelenek engem meggyőzni arról, hogy a műben kifejezett keserű bút, a gondot, a szétfoszlott reményt és a mégtört s z í v  jajveszékelését a hallók megérezni tudnák. Nem! Önök ezt képtelenek megérteni! Mily csodálatos dolog a test! Mily ritka, kimondhatatlan dolgokat



48 MAGYAR SÍKETNÉMA-OKTATÁS 3. sz.

érzünk m i! Hallani! ? Önök a zenében csak gyermekek. Nem tagadhatják, hogy egyes hangok élénk színjátékét nem érzik. Vannak bizonyos összhangok, melyek a zenei hangot úgy összekeverik, mint a szivárvány a szineket és gyönyörű színharmóniát produkálnak.“ (Blätter XX . évf. 11. sz.)
Egynéhán y hangsor. Lapunk múlt évi I-ső számának 12-ik oldalán közöltük Hill, Arnold, Heil, Vatter és Baldrian hangsorát. Kiegészitésképen itt adunk még egynéhányat:
Lachs (1863.): h, a, u, r, p, t, k, i, au, ei, f, sz, eh, 1, j, sch, b, d, g, w, s, g (eh II., zöngésen), ä, e, o, ő, ü, m, n, ng.
Schöttle (1874.): h, f, s, sch, a, o, u, m, n, w, 1, b, d, e, i, ä, ő, ü, au, ei (ai), g, eh, ng, j, p, t, k, nk, z, x, r.
Weiszweiler (.1883.): h, p, a, t, o, u, f, au, s, e, i, m, n, 1, w,ä ,ö, ü, ei (ai), eu (äu), b, d, eh I., j , sch, k, g, eh II., ng, r, z, x=chs.
Hoffmann (1890): p, t, f) s, sch, a, eh II, k, h, b, d, g, eh II. zöngésen, w, s, m, n, u, au, o, 1, i, ai (ei), oi (eu, äu), eh I., j, e (négyféle), r, ng, z (ts), x (ks), ö, ü.
Walther (1895.): f, sz, sch, p, t, k, h, eh, a, w, u, au, b, d, g, 1, o, m, i, ai (ei), n, e, ng, j , r, ä, äu (eu), ü, ö.
Kerner (1899): a, m, o, n, u, ng, au, b, d, g, ä, p, t, k, nk, e, f (v), pf, s, ts (tz, z), ks (chs, x), eh II., eh I., sch, sp (st), i, w, s, j , ei, h, 1, r.
Hiischens (1906.): p, t, k, b, d, g, f, w, s, sch, a, eh II., o, au,äu, ei, j , eh I., m, n, ng (nk), h. 1, r, ä, e, i, ei, z, x.
N yugtázás. Múlt kimutatásom óta a „Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületéinek következő tagjai fizettek tagsági dijat: a) 1904-re: Puha. László; b) 1906-ra: Hertilla Szilárd és Vissy János; 

c) 1907-re: Markovics Árpád (II. f. é.), Piroska Károly (I. f. é.), Láng István, Sebestyén Károly, Szotfrid József, Vatter Ferenc, Záborszkv Árpád, Krupa Pál és Taritzky Ferenc (II. f. é.); d) 1908-ra.: Klis Lajos, Kegler Ferenc, Michels Fülöp, Schreiner Ferenc, Nagy Péter, Kábán József, Ábrahám János (I. f. é.), Greiner László (I. f. é.), Klug Péter (I. f. é.), Borbély Sándor, Kondra Mihály, Pápay Mariska, Vatter Ferenc, Weiser Adél, Wolkóber János, Krupa Pál és Dávid Mihály (I. f. é.). A „Szemle“ 1905. évfolyamáért fizetett: Válek János. A „Magyar Siket- néma-Oktatás“ 1907. évfolyamáért fizettek: Medgyesi János (II. f. é.), Markovics Árpád (II. f. é.), Piroska Károly (II. f. é.), Michels Fülöp (II. f. é.), Láng István (5 K.), Vissy János, Wolkóber János és Taritzky Ferenc. Továbbá a siketnémák jolsvai intézete. Az 1908. évfolyamra előfizettek: Éltes Mátyás, Klis Lajos, Kegler Ferenc, Michels Fülöp (I. f. é.), Schreiner Ferenc, Nagy Péter, Kábán József, Ábrahám János (I. f. é.), Greiner László (I. f. é.), Klug Péter (I. f. é.), Borbély Sándor, Szotfrid József, Vatter Ferenc, Weiser Adél és a siketnémák egri, budapesti, temesvári, pozsonyi, váci, kaposvári, aradi, a vakok budapesti intézete, a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa és az orsz. Pedagógiai Könyvtár. Nagy Péter pénztáros.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


