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f i ú m é b a n .
Mire a felkelő nap kétszer megaranyozza sugaraival az Adriai 

tenger örök-kék hullámait, a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesületének tagjai a magyar tengerpart kikötő városában, Fiú
méban lesznek, hogy ott megtartsák az egyesület rendes évi köz
gyűlését s azon tapasztalataiknak, eszméiknek egymás között való 
kicserélésével, a fentforgó kérdések megvitatásával, vagy új eszmék 
felvetésével, a magyar siketnémaoktatás ügyét, hacsak egy lé
péssel is, előbbre vigyék.

El nem titkolható öröm hatja át telkemet, valahányszor azt 
hallom, hogy az a lelkes kis csapat, mely a magyar siketnéma- 
oktátásügyet jelenben képviseli, találkozóra gyűl össze, hogy a 
kartársi együttérzés, a baráti szeretet és az ügyeink iránt való 
lelkesültség szent tűzét ápolja.

Lehet-e boldog az a család, amelynek tagjai egymás között 
gyűlölettel, viszálykodások között élnek? Ugye nem? Az ilyen 
család, mint megoldott kéve széthull és elébb-utóbb megsem
misül.

De igenis boldog annak a háznak a népe, ahol a szeretet 
és egyetértés, a tagok jellemvonása. Az ilyen ház sorsa kő
sziklán nyugszik. Ellenség megtámadhatja, de meg nem semmisít
heti, mert a szeretekből fakadó szent lelkesedés a megrongált 
falakat nem hagyja leroskadni, hanem újra építi azokat.

Ilyen együttérző, egymás iránt igaz szeretettel viseltető család 
a mi családunk is. Családi házunkat jobbró 1-balról támadták, ron-
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gálták már, de azért épületünk áll, mert bennünket a szeretet fűz 
egymáshoz s mig ez a szent erény ki nem alszik sziveinkből, 
addig nem vehetnek rajtunk erőt a poklok kapui sem. Ideig- 
óráig árthatnak ellenségeink, de előbb-utóbb elhallgatnak és győzni 
fogunk, mert a szeretetnek győznie kell!

Lobogjon hát sziveinkben a szeretet ott a magyar tengerparton 
is ! Ez kössön össze bennünket egy testté, egy lélekké ügyeinknek, 
sérelmeinknek megvitatása alkalmával! És szeretetünknek tüze 
vesse visszfényét azokra, akik összetartásunkat nem tudják meg
érteni és értesse meg velük, hogy a létező dolgok elmúlhatnak, 
de sziveinkből ügyünk iránt való lelkesültségünk és kartársaink 
iránt való szeretetünk ki nem alszik soha sem!

Úgy legyen!

Sgv sil^eínéma-ral^ leártj? íentitása.
1904. nyarán dr. S\ily A dolf egyetemi tanárhoz, a világhirű 

szemorvoshoz, egy Egri Margit nevű jól fejlődött 7 éves leánykát 
vittek, ki négy hónappal annakelőtte agyhártyagyuladás követ
keztében megvakult és nagyrészt megsiketült.*) Már a vizsgálat 
elején kiderült, hogy nála a látóképesség a fényérzésnek legutolsó 
nyomával együtt végleg elpusztult. De megmaradt még a hallás
ból valami, annyi, amennyi legalább időnkint fülbekiáltás által 
lehetővé tette, hogy az ember magát vele némileg megértesse. 
Azonban fülorvosi vélemény szerint siketsége szintén gyógyítha
tatlan és a hallás teljes elenyészése volt várható. Minthogy a 
gyermeknek beszélő képessége akkor még, korának megfelelőleg, 
teljesen ép volt, ennek megtartása és fejlesztése érdekében a 
gyors cselekvés fölötte szükségesnek mutatkozott.

Dr. S\ily akkor érintkezésbe lépett Kohner Zsigmond, udv. 
tanácsos, a pesti izr. hitközség nemesen érző elnökével és Deutsch 
Sámuel, az izr. siketnémák intézetének elnökével és közös fára
dozásuknak sikerült a kis Egri Margit kiképzésére a kellő 
anyagi eszközöket megszerezni az ideig, mig az épülendő Wech- 
selmann-íéle vakok intézetében majd biztos menedéket talál. Adler 
Simon kartársunkhoz, az izr. siketnémák intézetének tanárához 
fordultak, ki készségesen vállalkozott arra, hogy a kis Margitot 
saját otthonába felveszi és vele szakszerűen foglalkozik.

Nem kis feladatra vállalkozott ezzel Adler és kellett, hogy 
ember legyen a talpán, hogy feladatának sikerrel meg is feleí-

* Szily Adolf dr. az ,.Orvosi Heitlap“ januári számában irt róla egy szakszerű 
kis orvosi cikket „Magyar Bridgman Laura“ cimén.
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hessen. Igaz, hogy előtte voltak Bridgman Laura, Keller Helén 
és mások buzditó példái, de azoknak esetei részben eltérők voltak. 
Megnehezítette feladatát az, hogy ő mint nagyon elfoglalt ember 
idejének csak egy igen kis részét szentelhette Margit tanításának. 
Megkönnyítette munkáját az, hogy Margit még igen jól emlékezett 
a betegsége előtt természetes módon elsajátított beszédre és hogy 
nagyon okos, intelligens gyermek, kinek felfogó képessége jó. 
Kezdetben könnyebb volt a tanitás azért is, mert néha még fülbe- 
kiáltás útján lehetett vele beszélni. Amint a fülorvosok azonban 
előre mondták, siketsége napról-nápra nagyobbodott és ma 
már semmit sem hall. Megnehezítette az oktatást az is, hogy tapin
tási érzéke nem volt kifejlődve. A született vak ugyanis mindig 
tapintására van utalva, úgy, hogy az a sok gyakorlás folytán any- 
nyira fejlődik, hogy részben a látást is képes pótolni. Nem úgy 
a kis Margitkáé, ki néhány hónappal ezelőtt még épérzékű volt és 
igy sem alkalma, sem szüksége nem volt arra, hogy tapintási 
érzékét a vakoknál gyakran csodált magas fejlődési fokra emelje.

Kezdetben Margit megtanulta a Klein-, azután pedig a Braille- 
féle írást. Ezeket könnyű szerrel tanulta meg, annál is inkább, 
mivel tapintóképessége napról-napra jobban fejlődött és evvel 
együtt járt a tájékozódási képesség fejlődése is. De most egy másik 
baj mutatkozott. Margit hallása néhány hónap alatt teljesen tönkre
ment és gondoskodni kellett egy olyan egyszerű és lehetőleg 
gyors módozatról, mely a vele való közlekedést lehetségessé 
teszi. Beszélni nem lehet vele, mert nem hall; irni nem lehet, 
mert nem lát. A Braille-irással való érintkezés pedig olyan 
hosszadalmas procedúra lett volna, hogy a tanulás igen nehezen 
haladt volna előre. Itt volt ugyan Bridgmann Laura példája, kivel 
a siketnémák ábécéje révén érintkeztek, de ennek igen sok akadálya 
van. Ez első sorban ma már teljesen ki van küszöbölve a taní
tásból és Franciaország és Amerika néhány iskoláján kívül ma 
már a világ összes siketnéma-intézeteiben a tiszta hangoztatási 
vagy német módszer szerint oktatják a siketnéma gyermekeket. 
De ellene szól ennek az alkalmazás nehézsége is. Mert nem 
könnyű dolog ám ez a siketnéma újj-ábéce és nagy ügyesség kell 
ahhoz, hogy valaki azt elsajátítsa. Adler tehát hosszas gondolkodás 
után elhatározta, hogy egészen új ösvényen fog haladni és egy 
olyan tanítási módszert talált fel, mely egyszerűségénél 
és könnyű kivihetőségénél fogva bámulatba ejti a szakembert. 
O ugyanis Margit bal kezének 3., 4. és 5. újjának a tenyér felé 
eső két-két izét használja fel érintkezési eszközül, úgy, hogy 
azokra alkalmazza a Braille-rendszer hat pontját. De nem géppel, 
vagy tűvel, vagy egyéb eszközzel teszi azt, hanem egyszerűen 
mutatóújjával megérinti az illető izt olyképen, hogy ha például 
a-1 akar mondani, megérinti Margit balkezén a középső újjnak 
utolsó izét, ha b-1 ir, a középső és gyűrűs újjnak utolsó izét, ha 
c-1 irt,, a középső újj utolsó és utolsóelőtti izét és igy tovább. 
Margit ezt némi gyakorlat után nagyon hamar megértette és meg
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tanulta. Hogy a hangos beszédet el ne felejtse, minden ilyen 
érintkezésnél hangos szóval utána mondja a megértett jeleket. 
Mutatja a módszer könnyűségét az a körülmény is, hogy nemcsak 
Adler maga, hanem félesége, 11 éves leánykája, sőt még a 
cselédje is megtanulta azt rövid idő alatt, úgy, hogy ma már az 
egész család igen könnyen megtudja magát értetni Margittal.

Teljes megsiketülése óta beszédének értelmessége és hangja 
sokat szenvedett; kiveszett beszédéből a hangsúly, hangja elvesz
tette a modulációra való képességét, kiejtése és beszéde mind
inkább hasonlit a siketnémák darabos nyers, a nyelv minden 
zenéjét nélkülöző beszédmódjához.

A mellékelt rajz bemutatja a gyermek kezét, az izeken levő 
pontok pedig a Braille-irás pontozatainak helyzetét.

Miután igy a Margittal való érintkezés biztosítva volt, a 
többi már könnyen ment, csak szorgalom, kitartás és vastü
relem kellett hozzá. Margit ma már valóságos kis diák, ki a tudo
mány minden ágával foglalkozik. Tanul számolni, mihez egy sa
játságos kis számológépe van. De meg kell jegyezni, hogy a szá
molás nagyon nehezen megy nála és nem is szeret a számtannal 
foglalkozni.

Annál jobban szereti a bibliaitörténeteket. A legapróbb rész
letekre is kiváncsi és nincs se szere, se száma kérdéseinek, 
mikor azokra kerül a sor. Kainra nagyon haragszik. Kérdi is, miért 
ölte meg Ábelt? Hogyan ? mivel ölte meg ? Kiváncsi, hogy mit csi
náltak az emberek, mikor az özönvíz alkalmával esett az eső ? 
Hogyan próbálkoztak megmenekülni? Sokszor saját sorsával hozza 
kapcsolatba a tanítást. »Isten hat nap alatt teremtette a világot« 
tanulja. »Hát a betegséget mikor teremtette?« kérdi ő. »Miért?«



7. sz. Magyar Siketnéma-O ktatás 157

»Egy atya csak nem akarja, hogy a gyermeke vak legyen.« Ta
nítják, hogy »mindnyájan porrá válunk«, »akkor csupa embereken 
járunk«, jegyzi meg erre Margit.

Általában véve nem érzi magát szerencsétlennek. A vakság 
bántja ugyan, de a siketség nem. Nem is tudja, hogy egészen 
siket. Azt hiszi, hogy nagyot hall és gyakran kíván kicsit hallani 
(azaz, hogy mindent halljon, hogy ne legyen nagyothalló sem). 
Tudja, hogy intézetbe fog kerülni és nagyon érdeklődik annak épít
kezése iránt. Mennyire haladtak, mikor lesz kész, mikor nyílik meg ?

Tanul földrajzot is, megvan neki Magyarország domború 
térképe, amelyen már nagyon biztosan tájékozódik. Megmutatja 
a Duna folyását, kitapogatja annak mellékfolyóit és biztos kézzel, 
minden tapogatás nélkül rámutat egy-egy nevezetesebb városra. 
Különben is nagyon jó tájékozódó képessége van. A lakásnak 
minden zugát jól ismeri minden vezetés nélkül, egészen bizton
ságban jár-kel benne ; el tud hozni helyéről egy-egy tárgyat is. 
Csenget a cselédnek. Tudja, hogy kettőt kell csengetni, meit 
egyet kívülről csengetnek. Mikor a nyáron Nagymaroson laktak, 
az ottani lakásban is csakhamar eligazodott.

Ismeri a pénzt is és megtudja különböztetni a különböző 
pénzdarabokat egymástól.

Nagyon jól ismeri környezetét. Ha valaki jön, azt mindjárt 
megtapogatja, kérdi a nevét, foglalkozását. Hogy miről ismeri 
meg az embert, azt nem lehet pontosan tudni. Megpróbálták, hogy 
beszélgetés közben hirtelen más fogta meg a kezét, s ő azt rögtön 
észrevette. Adlcr azt hitte, hogy az ujján levő gyűrűjéről ismeri 
meg őt magát, egyszer levette kezéről a gyűrűt, de Margit azért 
rögtön ráismert és rögtön kérdezte is, hol a gyűrűje ? Nagy áldás 
a gyermekre nézve, hogy oly jó környezetbe került. Nagy szere
tettel csüng nevelő-szülőin és ezek is nagyon szeretik. Sokat 
foglalkoznak vele. Igyekeznek neki minél több fogalmat nyújtani. 
Egv Ízben Adlcr elvitte az Erzsébet-hidra. A hid elején igy szólt 
Adlcr: Itt kezdődik a Duna! a végén már Margit kérdezte : Hát 
ilyen széles a Duna? Megható az a barátság, mely Margit és 
Herminka (Adlcr kis leánya) közt fejlődött. Folytonosan együtt 
vannak, mindig van valami beszélni valójuk (persze a fentebb 
leirt módon). Herminka meséli neki, hogy mit tanult az iskolában 
(a polgári iskola Il-ik osztályába jár) és ebből is sokat tanul a 
gyermek. Ha valaki jön és beszélgetni akar Margittal, Herminka 
a tolmács és olyan tüneményes gyorsasággal kopogtatja a betűket 
az ujjaira, hogy még a szakember is elcsodálkozik.

Margit verseket is tanul. Tud Aranyról, Petőfiről, Eötvösről. 
Tanulta »A megfagyott gyermeket« és nagyon sajnálkozott a 
szegény kis gyermeken. Kérdezte, hogy Eötvös látta-e, és miképen 
tudta ezt kigondolni? Van fogalma a költő munkájáról és nagy
ságáról. Emlékszik néhány kis versikére, melyeket még betegsége 
előtt tanult meg és azt hiszi, hogy ő gondolta ki ezeket. Ilyenkor 
azt mondja, hogy ő is költő.



158 Magyar Siketnéma-O ktatás 7. sz.

Kitűnő szaglási képessége van. Megérez rögtön minden kis 
szagot. A minap valaki meghalt a házban. Rögtön kérdezte, ki 
beteg, mi történt, mikor halt meg, mikor lesz a temetés?

Nemcsak az emlékező tehetsége jó, de van élénk képzelő
tehetsége is. Mindenféle helyzetet gyorsan meg tud érteni és el
képzelni. Hasznát veszi ennek a tanulásban is. Mert egy már 
ismert szónak csak első betűit kell ujjaira kopogtatni, a többit 
gyorsan kitalálja és igy gyorsabban megy a tanulás. Az ujjam 
való kopogtatásnál t. i. ő hangosan mondja a megértett és leko
pogtatott szavakat sokszor már az első pár jelnél is.

A nő hiúsága már a nyolc éves kis Margitnál is kezd mu
tatkozni. Szereti a szép ruhát, észreveszi a ruha finomságát, hogy 
selyemből, bársonyból van-e, a csipke szép-e ? Mindenkinek ru
háját megtapogatja, vagy ahogy mondja szegény maga, »megnézi« 
és azután Ítéletet mond róla. Beszélgetés közben gyakran megtapo
gatja magát, hogy ruhája rendben van-e, nem csuszott-e valami 
félre és gyorsan megigazítja. Egy ízben Nagymaroson sétált Iler- 
minkával. »Kérlek, ne vezess úgy, hogy észrevegyék, hogy vak 
vagyok«, mondá a kis nőcske.

Még igen sok mondanivalóm volna a kis Margit tanításáról, 
előmeneteléről. De félek, hogy hosszúra nyúlt cikkemmel már 
amúgy is visszaéltem szives olvasóim türelmével. Mentségül azt 
hozom fel, hogy ez a tanítási eset annyira bámulatba ejtett, hogy 
joggal tételezhettem fel, hogy e tanítási eljárás leírása olvasóinkat 
is érdekli és elismerésüket nem vonják meg a mestertől, ki e 
meglepő eredményt el tudta érni, annyival is inkább, mert hiszen 
vér a mi vérünkből, hús am i húsunkból. Ró^sa Ede.

Kiejfési g^a^orlatol^,
összekötve leolvasási, Írási és o lvasási gyakorlatokkal.

HUJ: Utasításának II. res^e.
Köbrich átdolgozása után fordította: Deschensky Ferenc.

Folytatás.

8. gyakorlat: g—k-

Ezek a hangok úgy a halló, mint a siketnéma gyermeknek 
nagy fáradságot okoznak, azért halasztottuk mostanáig. A nyelv 
hátának az ínyhez való közeledése által keletkeznek. Az elülső 
csak a kemény szájpadlással (ki, ke, gi, ge) a hátulsó a lágy vagy 
a lágy és kemény ínnyel képezhetik (ák, ok, ng, ág). Miután kép
zési területüknek elülső határa, egyszersmind a t hangoknak há
tulsó határa önként következik, hogy t hangból fejlesztetnek ki. 
Először tehát »¿«-t (»/«-!) mondunk, azután mérsékelten kinyitjuk 
a szájukat úgy, hogy a nyelv a fogakkal ne képezhessen zárlatot
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és (lágy mozgással) (erős lökéssel pedig) »&«-t mondunk.
Magától értetődik, hogy nagyon lassan és nyugodtan kell eljár
nunk, mert a növendéknek mindent pontosan meg kell figyelnie, 
Fontos, hogy az egyik kezével a szájüreg alatt a nyelvnek kisebb 
vagy nagyobb emelkedését, a másik kezével pedig a száj előtt a 
kiáramló leheletet érzékelje. Néha az is célhoz vezet, ha a nö
vendék az egyik újjával a nyelvnek fel- és lefelé való mozgását 
a tanár szájában kitapintja s ezen mozgást iparkodik utánozni. 
Különösen a Avnál vigyázzunk arra, hogy a növendék ne eről
tesse magát, mert ezáltal a melle vagy a torka kárt szenvedhet.

Hibák cs egek javítása.

1. A növendék t- (d)-t mond k  (g) helyett. Ilyenkor nyom
juk le a nyelv elülső részét és toljuk kissé hátra, ezáltal a nyelv 
háta önkénytelenül felemelkedik és előidézi a kivánt zárlatot. így 
a növendék önmaga is segithet magán,

2. »c/z«-t mond »&« helyett. Ilyenkor mindég térjünk vissza 
a »/>«- és »A«-hez és éreztessük a gégén a »/¿«-nál szükséges ke
mény lökést. Ha ez nem használ, akkor az 1. alatt leirt fogást 
alkalmazzuk.

3. A levegő az orron keresztül távozik, úgy hogy »«^« hal
latszik »&« helyett. Ez a hiba akkor keletkezik, ha a megszorult 
levegőt nagyon sokáig tartják vissza. Amint a »/>« helyett >>/»« s 
a »7« helyett >,n" keletkezik, úgy keletkezik itt az Kerüljük
tehát az okot, a levegőnek hosszú ideig való visszatartását, vagy 
pedig fogjuk be az orrot.

Q. gvakoHaí: u.

Ezen hang képzésénél jellemző a toldalékcső hosszúsága, 
mely úgy keletkezik, hogv az ajkakat cső alakúra szűkitjük és 
előre toljuk, a nyelvet pedig megfelelően hátra húzzuk. A lég
áramlat ezen szűk úton keresztül haladva, felfelé szorítjuk az íny
vitorlát, mely elzárja az orrüreget, ami által ezen hangnak nazális 
kiejtése megnehezittetik.

Ezen hang kifejlesztésére rendesen elegendő annak előmon- 
dása (esetleg váltakozva »a«-val), mialatt a gégének és alsó áll
kapocsnak rezgését érzékeltetjük.

Hibák és i’%ek javítása.

1. A növendék mélyen és tompán mondja az »/¿«-t. Ennek 
oka a szájnyílásnak túl erős szűkítése. Ilyenkor egyenesen tartjuk 
a fejét és az ajkakat a nyelvcsontocskával távolabb hozzuk egy
mástól.

2. Az >>«« nagyon hasonlít az »o«-hoz. Ilyenkor az ajak- 
nyilás nem eléggé szűk, tehát szűkíteni kell azt.
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3. Az »«« a »»«-hez hasonlít. Ekkor az ajkak oly közel van
nak, hogy a kiáramló levegő dörzsölési zörejt okoz. A zért: csök
kentsük az ajakizmok feszültségét és tágítsuk a szájüreget.

4. Az »«« végén »¡¿«, tehát »«d« hallatszik. Ez csak akkor 
történhetik, ha a növendék az »«« szájállásából visszatér a ter
mészetes (d) szájálláshoz. Megakadályozhatjuk ezt úgy, hogy az 
»««-t többször hangoztatjuk szájjállásának a megtartásával.

10. gyakorlat: au.

Ha az »a« és »«« tisztán és határozottan ki van fejlesztve, 
akkor az »u//.« kifejlesztése nem okoz nehézséget. Először lassan 
és külön-külön mondatjuk az >>d«~ és m "-X, majd mindig gyor
sabban váltakozva, miközben a két hang egybeolvadását a gé
génkén érzékeltetjük. 11. gyakorlat: v, z, j.

Ez a három hang megfelel az f  s{ és cli spiránsoknak (1. 6. 
gyakorlat) s csak abban különböznek ezektől, hogy zöngével kap
csoltatnak össze, mi által lágyakban hangzanak. Kifejlesztésük nem 
okoz nehézséget, ha a három megfelelő spiráns kellőképen meg 
volt rögzítve.

A »u«-nél tegyünk úgy, mintha port akarnánk elfujni. Köz
ben figyelmeztessük a növendéket az ajakállásra, végül pedig 
érzékeltessük a gége rezgését.

Ha a >>f<< hang nélkül jelenik meg, akkor mondjuk válta
kozva az »sf«-et és a »^«-t, hogy a növendék a tapintás utján 
észrevehesse a különbséget. Ha ez nem jár a remélt eredménnyel, 
akkor térjünk vissza a |n«-hez, mondjuk ezt felváltva a »^«-vel 
s a növendék lassan zöngésiteni fogja az ».sy«-et, mi által »f«-t 
hoz létre. Ha a »{«-nél és az utána következő »/«-nél a hang 
kissé ingadozik, az nem baj, mert ez lassankint elmúlik.

A »/«-t sokszor konzonáns z'-nek veszik és az i vokálissal 
helyettesitik, úgy hogy »jó« »i-ó«-nak, Jézus »I-ézus«-nak hangzik. 
Ezt megakadályozandó a >>/«-1 zöngés »c/z«-nak kell tekintenünk 
és hogyha a »£«- és »»«-vei való összehasonlítás dacára sem si
kerül kifejlesztenünk, akkor inkább »cd«-vei helyettesítsük. Ezt 
annál inkább tehetjük, mert sok halló is igy mondja.

12. gyakorlat: „o“.
Ezen hang képzésénél az »//«-nak szűk ajakállása kibővül, 

még pedig úgy, hogy vagy az ajkak távolodnak egymástól, vagy 
pedig az alsó állkapocs húzódik lefelé. Miután az »0« az >>u« és 
az »d« között fekszik, azért ajánlatos, hogy ezekkel váltakozva 
mondjuk el a növendék előtt, hogy a közöttük levő különbséget 
észrevegye. Hogy az állkapocs mozgását érezhesse, ajánlatos, hogy 
a hüvelyk- és mutatóújja közé fogja a tanító állkapcsát.
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Hibák és e%ek javítása.

1 . Az »0« nagyon mély és »¿/«-hoz hasonlit. A nyelvet hát
rább toljuk s a szájnyílást szűkítjük.

2. Az »0« hasonlit az »/¿«-hoz. Itt csak egy kicsit kell tágí
tani az ajaknyilást.

13. gyakorlat: „1“.
Az eljárás az, hogy a nyelv hegyét gyengén ráillesztjük a 

felső fogsor belső foghúsára s a levegőt előbb hang nélkül, ké
sőbb pedig hanggal összekötve, két oldalt a nyelv lágy szélén át 
kiengedjük. A növendéknek a légáramlatot a száj széle elé tartott 
újján éreznie, esetleg az odatartott papirszeleten látnia kell. Szük
ség esetén az arc hirtelen felfúvódására is figyelmeztessük. Ne 
tűrjük a nyelv begörbitését és erős odaszoritását, mert ezáltal el
vész a nyelv mozgékonysága és az »1« lágy jellege. Szemléltetés 
céljából ne toljuk az összegöngyölitett nyelvet az alsó fogsoron 
kivül, mert ez nagyon csúnya s a növendékek könnyen utá
nozzák.

Hogy a nyelv mozgékonyságát előmozdítsuk, mondassunk 
ilyeneket: lalala, lululu stb. Itt ügyeljünk arra, hogy a növendék 
a vokális szájállását az »/«-nél is megtartsa.

E gy hiba és ennek javítása.
A növendék »/z«-t mond »/« helyett. Ez akkor történik, ha 

a nyelv laposan fekszik az ínyen és a levegőnek a szájon való 
kiömlését akadályozza.

Ha a szemléltetés és érzékeltetés nem elegendő, akkor egy 
kötőtűt vagy egy vékony pálcikát fektessünk a nyelven keresztül 
úgy, hogy ennek szélei a szájból kiálljanak és késztessük a nö
vendéket, hogy a nyelv hegyét felfelé görbítse. Néhányszori is
métlés után a növendék segítség és támogatás nélkül is képes 
lesz nyelvét a kívánt helyzetbe hozni. Később az »/«-let és az 
»««-et egymás mellett gyakoroljuk, hogy a növendék össze ne 
tévessze őket.

14. g yako rla t: irt, n, ng, nly

Ezen hangoknak közös jellegük a szájcsatorna zárlata, a nyi
tott ínyvitorla, a zöngés levegőáramlatnak az orron való eltávo
zása és az orrüregbe zárt levegőnek, az orrcimpában érezhető 
rezgése. Ennek a rezgésnek a foka nagyon különböző, az »m«- 
nél a gége mély fekvése miatt oly csekély, hogy a hang színe
zetére alig bir befolyással; az »ng«- és »n/í«-nál pedig nélkülöz
hetetlen és jellemző. A kiejtés-oktatásnál a lényeg a levegőnek 
az orron keresztül való eltávozásában van, mert ez különbözteti 
meg ezeket a hangokat a hasonló szájállással képzett explozi- 
váktól (b, d, g—p, t, k). Az orrhangok kifejlesztésénél az eljárás 
a következő;
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a) Megmutatjuk a száj állását,
m : az ajkak lazán egymáson feküsznek, 
n : a nyelv kevéssé nyitott ajkak mellett szorosan a 
felső fogsor belső szélén fekszik.
ng, n k : A nyelv háta felemelkedik és kisebb vagy 
nagyobb szájnyílás mellett vagy a kemény szájpadlás 
hátsó vagy a lágy íny elülső részével zárlatot képez.

b) Az orron keresztül távozó és megelőzőleg mély beléleg
zéssel erősített légáramlatot az újjon érezhetővé vagy 
egy papirszeleten láthatóvá tesszük.

c) Érzékeltetés által az orrcimpák rezgésére tereljük a figyel
met. Az orr fintorgatása felesleges.
Ezen hangok kifejlesztésénél a legkönnyebben felfogható 

»m«-ből indulunk ki. A többieket az analógia alapján ebből 
nyerjük. Ha a legnehezebb az »«£■« a jelzett eljárással nem sike
rülne, akkor visszatérünk az »««-hez. Ennek hangoztatása közben 
lenyomjuk az alsó állkapcsot, mi által a szájnyílást tágítjuk, le
szorítjuk a nyelvet és a növendék önkéntelenül %ng^~t fog mon
dani. Természetes, hogy ezen önkéntelenül kiejtett hang azután 
tudatossá teendő.

S zaty roclalm i szem le.
Baldrián Károly az irodalmi munkássága révén eléggé ismert 

nevű wieni siketnéma intézeti tanár, Európa siketnémaoktatás- 
ügyének a XX-ik század elején való állapotát feltűntető térképet 
adott ki. Az értékes és mindenesetre érdekes térképet maga Bald
rián ismerteti a Bl. f  Tcmbstummenbildung legutóbbi számában. 
A térkép célját, szükségességét a következőkben foglaljuk össze. 
Könnyű áttekintést ad azon helyeket illetőleg, ahol siketnéma- 
intézetek vannak s kitűnő segédeszköz a siketnémák tanári pályá
jára lépő jelölteknek és magukat a siketnémákat is tájékoztatja 
arra vonatkozólag, hogy hol karolják fel ügyüket szeretettel. De 
kiváló haszonnal használhatják intézetek, statisztikusok, a huma
nizmus iránt érdeklődéssel viseltető papok, orvosok, tanítók, to
vábbá pedagógiai társaságok stb. Célja a térképnek, hogy felhívja, 
a társadalom figyelmét a siketnémák ügyére és ez által megnyerje 
a jótékonyság gyakorlására. Világosság, tiszta szemlélhetőség és 
könnyű áttekinthetőség jellemzi e térképet. Csak egy pillantást 
kell rávetni s röktön tisztában vagyunk vele, hogy hol miképen 
áll a siketnémák ügye. A térkép csinos kiállítása, a statisztikai 
adatoknak lehető pontos összeállítása teljes dicséretet érdemel. 
Magán a térképen Európa összes siketnéma intézetei vannak fel
tűntetve. A helységek egymástól való' fekvése pontosan van 
megjelölve. A várost, ahol intézet van, egy kör jelzi. Mellette az 
alapítás évszáma. A növendéklétszámot a következőképen teszi
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szemlélhetővé: ha a várost jelző kör üres, a növendéklétszám nem 
éri el az 50-et, ha a körben a középpont meg van jelölve 100, 
ha kettős a kör 150, ha pedig hármas, akkor 200 a nö
vendéklétszám. Rövidítéssel jelzi az intézet jellegét. A vörösen 
kiszínezett kör internátust, a kék ekszternatust, a zöld pedig vegyes 
intézetet jelent. A körben irt M. leány, a K. fiúintézet megjelölé
sére szolgál.

Az átmérővel metszett kör helyén a fiúkat egy intézetben 
ugyan, de külön-külön tanítják. Ahol együtt tanítják, nincs külön 
jelzés. Mindezek a dolgok egyszerre szemébe tűnnek a szem
lélőnek.

A térkép 4 sarkában levő 4 táblázat fontos adatokat tartalmaz. 
Az egyik táblán különböző nagyságú körök, az egyes államok 
összes intézeteinek egymáshoz való viszonyát, a körön belül levő 
különféle színek pedig az intézetek milyenségét (internátus, ekszer- 
nátus, vegyes) állapítják meg., Európa összes intézeteinek a száma 
is megtalálható a térképen. Érdekes a 2. és 3. tábla, amely vonal
jelzéssel tűnteti fel az intézetek számának az egyes államokban 
és Európában való fejlődését. A 4-ik táblázat színes vonalszalagok 
utján összehasonlító szemlélhetőséggel mutatja be az egyes államok 
összes, továbbá tanításban részesülő és nem részesülő siketné- 
máinak a számát. Ezek volnának a főbbek, a miket e térképen 
megtalálhatunk. Minden szakember szívesen szentelhet egy órács
kát a tanulmányozására.

Részletekre térve át, a következő fontosabb dolgokat köz
löm : Európában van 419 intézet. Ebből 60% internátus, 25% 
ekszternátus és 15% vegyes intézet. A legtöbb ekszternátus 
Angliában, Németországban és hazánkban van. A legtöbb internátus 
Franciaországban, Olaszországban, Svájcban, Belgiumban, Auszt
riában. Nem szerint elkülönítve tanittatik a legtöbb siketnéma 
Olaszországban, Franciaországban és Belgiumban. Az intézetek 
felállítását illetőleg 1770-től a legegyenletesebb a fejlődés Francia- 
országban. Összesen 63 intézete van. A legrohamosabb fejlődést 
Angolország mutatja az utolsó időben. 1890-ben még alig érte el 
a 20-at s 10 év után 1900-ban már 72 intézete volt. Olaszország
nak 40, Svájcnak 18 intézete van. Magyarországban is elég szép 
a fejlődés. Oroszország 150,000 siketnémájának csak 5%-a ré
szesül oktatásban. Az oktatásban nem részesülők számát tekintve 
a leghátramaradottabbak: Görögország, Törökország, Bulgária 
100%-kal, Románia és Szerbia 97%-kal, Portugália 88, és Spanyol- 
ország 80%-kal, Ausztria és Magyarország sem áll nagyon elől e 
tekintetben. Az oktatásban részesülők % száma a legnagyobb a 
következő államokban: Dánia 100%, Németország 85%, Svájc 
80%, Belgium 75%, Svédország, Franciaország és Angolország 60%-

Mielőtt befejezném ismertetésemet, egy sajnálatos körül
ményre vagyok kénytelen felhívni kartársaim figyelmét. Szerző 
nevezetesen elkövette az a helytelenséget, hogy Magyarország és 
Ausztria intézeteit együtt szerepelteti az összes táblázatokon. El
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tekintve attól, hogy Magyarország ép olyan önálló, mint akár 
Szerbia, akár pedig Franciaország, nem találok semmiféle okot 
arra vonatkozólag, hogy az igy történjék. A mi intézeteink más 
országok intézeteitől önállóan és függetlenül fejlődtek ki. Ausztria 
és Magyarország intézetei között sem a tanítást, sem azok fel
ügyeletét, sem a tanárok képzését, sem az intézetek felállítását, 
sem a gyermekek eltartását illetőleg, egyáltalában semmi, de 
semmi kapcsolat sincsen. Miért hát ez a buzgalom? . . . Sajná
latos az a körülmény, hogy a térképen Körmöcbányát, Pozsonyt, 
Vácot, Kolozsvárt, Szegedet hiába keressük, hanem ilyen csoda
bogarat találunk m int: Pressburg, Odenburg, Waitzen, Kremnitz, 
Szegedin, Klausenburg.

Nem tudom, hogy kik adták az adatokat. Ha igy adták, rossz 
cselekedetet vittek véghez. Szerzőről egyelőre nincs okom rossz
hiszeműséget feltételezni. De utána fogunk járni a dolognak.

Még egy tévedés! Köztudomású, hogy Magyarországon az 
intézetek, a vácit kivéve, államilag segélyezettek, mégis majdnem 
valamennyi városinak van feltűntetve. Ez nem jól van igy. A 
magyar állam tehetségéhez képest szépen áldozik e célra. Miért 
van hát mégis Magyarország áldozatkészsége ilyen furcsa meg
világításba helyezve ?

A temesvári intézet alapítási éve nem 1863. Huszonhárom 
évvel később létesült az.

Ezektől eltekintve, szívesen elismerjük a térkép célszerűségét 
és használhatóságát. ** *

Haux majnafrankfurti siketnéma-intézeti tanár az »Orgán« 
május havi számában az ottani siketnéma-intézet I., II. és VII— 
VIII. osztályának az ez idén bemutatott vizsgaanyagát közli szó- 
szerint. Haux kijelenti, hogy különösen az alsóbb osztályokban, 
az egyes témákat nem annyira iskolaszerű tárgyalás, hanem inkább 
fesztelen társalgás alakjában mutatták be. Megjegyzi még, hogy e 
fokon a legnagyobb gondot a beszéd teknikai részének a kimű
velésére , fordítják és igy főleg ez tehető kritikai észrevétel tár
gyává. Ámbár a magyar szakembernek a II. osztályban előforduló 
anyagnak ilyen módon való agyontárgyalása ellen: »Mi ez ? Ez 
posztó. Mi van posztóból? A nadrágom van posztóból. Mi van 
még posztóból ? A kabátod van posztóból. Mi még ? A mellényed 
is posztóból van stb.«, alaposan megindokolható kifogásai lehet
nének, szerzőnek fenti kijelentése után tartózkodom az észrevéte
lektől. Amiért én ennek a tárgynak mégis egynéhány sort szen
telek, az annak tudható be, hogy az előttem fekvő kimutatás 
szerint a vizsgán az I. és II. osztályban 3U, a VII—VIII. osztály
ban pedig 1 óra alatt bámulatosan sok anyagot tudtak bemutatni 
a növendékek. Bővebb adatok nem állanak rendelkezésemre. De 
azt hiszem, nem csalódom, ha azon véleményemnek adok kifeje
zést, hogy ezt csakis a növendékek kiválóan fejlett beszédteknikai
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készsége tette lehetővé. Notabene : a frankfurti iskolai osztályában 
6, a II-ikban 4 növendék volt az idén. Hol van hát az igazság? 
Azok táborában-e, akik minél több növendéket akarnak egy osz
tályba dugni, vagy azokéban, akik a növendéklétszám apasztását 
sürgetik. A frankfurti eset azt hiszem megadja a helyes feleletet. 
Csakhogy Frankfurt Németországban van ! r.

(jlíctlcmos pedagógiai szemle.

Népmivelés. E cim alatt B áfc\y  István és Wes\ely Ödön 
szerkesztésében uj pedagógiai havi folyóirat indult meg, amelynek 
kettős száma oly gazdag tartalommal bir, amilyet ez ideig egyik 
hasonló irányú lap sem nyújtott. A lap nemcsak a szorosan vett 
iskolai kérdésekkel foglalkozik, hanem e mellett a népmivelésnek 
egyéb eszközeit is tudományosan tárgyalja. Az igazi népmivelés 
célja — mondja Bárczy a bevezető részben — a\ égésf  ember 
tökéletesítése. Ebben az értelemben á népmivelésnek k i kell ter
jednie mindenkire egyformán és minden emberben a testi 
ügyességek és gyakorlati képességek, az értelem, az esztétikai 
érzék, az erkölcsi erők s a hazafias és szociális érzés fejlesz
tésére egyaránt.

E programmjához hiven a folyóirat felöleli a kisdedóvást, a 
népiskolát, polgári iskolát, továbbképző iskolát, tanítóképzést, a 
testi és művészi képzés összes ágait, továbbá a gyermektanulmá
nyozást, a gyógypedagógia különböző ágait, a lélektant, gyermek- 
védelmet és a felnőtt nép mivelését. Az egyes szakokról a leg
kiválóbb pedagógusok, szakemberek és jeles irók írtak cikkeket, 
amelyek egyike-másika egészen új irányokat jelöl meg.

Bennünket kétségtelenül legközvetlenebbül érdekel Náray- 
S^abó Sándor dr.-nak a gyógypedagógia köreiről szóló ismertető 
cikke, amelyből a következőket közöljük :

»Nem is tulajdonképeni gyógyítást, hanem fogyatékos érzékű 
siketnéma, vak és nehéz felfogású, gyengébb elméjű gyermekek 
tanítását, nevelését, szóval az oly rendellenes gyermekekkel való 
foglalkozást kell a gyógypedagógia alatt érteni, akiknél egészen 
különös tanítási eljárást alkalmaznak, hogy a szükséges ismere
teket elsajátíthassák.

Az ilyen gyermek oktatására szolgáló intézetek azelőtt az 
»emberbaráti intézetek« csoportjában foglaltak helyet; célszerűnek 
mutatkozott azonban a fogyatékosokkal foglalkozó intézeteknek s 
azok ügyeinek elkülönítése.

A siketnémák és vakok ugyanis, érzékszerveik hiánya vagy 
hasznavehetetlen állapota folytán, az ezen érzékek utján, az azok 
közvetítésével felfogható külvilág! benyomásokat, fogalmakat, is
mereteket, nem sajátíthatnák el. A gyengeelméjűek vagy az olya-
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nők pedig, kik elméjük betegesen lassú fejlődése folytán tanul
mányaikban elmaradtak, a rendes tanitási módszer mellett, nem 
juthatnának a szükséges tudnivalók birtokába. Utakat és módokat 
kellett tehát keresni arra, hogy az ilyen hiányos vagy nem mű
ködő érzékszerveket egy másikkal legyünk képesek pótolni és a 
fogyatékos észbeli tehetség dacára az értelem szunnyadó szikráit 
felélesztve, lehetővé tegyük, hogy az ilyenek is a társadalom 
munkaképes tagjaivá lehessenek. Sikerült is, az orvosi tudomány 
segitségével ( . . . ? . . . !  Szerk.) megtalálni ennek a módját. 
Ezt a módot a gyógypedagógia tanítja. Ez úton érjük el, hogy 
megtanul a siketnéma hangosan s úgy beszélni, amint az épérzékű 
ember beszél.«

Sajnos, e rovat terjedelme nem engedi meg, hogy a ránk 
nézve érdekesebb cikkeket — azok nagy számánál fogva — még 
csak kivonatban is közöljük. Ez okból ezúttal csak rámutatunk 
azokra; alkalomadtán azonban e helyen még vissza fogunk térni 
az egyikre vagy másikra. Ez értekezések a következők: Bélyi M. 
»A test gyakorlása«, Nagy L. »Gyermekművészeti kiállítás«, Szalay 
B. dr, »A tanulók szemének megvizsgálása«, Tóth K. »Gyermek- 
védelem«, Hajós L. dr. »Az egyéniség megismerése«, By. »A nép
iélek tanulmányozása«.

❖❖  *

A testi munka szerepe a nevelő oktatásban. Révay D.-nek e 
cirnen a Magyar Tanítóképző ezidei II. számában megjelent cik
kéből vettük át a következő sorokat:

»Kiváló szerepet játszanak a gondolatok és érzelmek meg- 
érzékitésében különösen a karok, kezek, a gyakorlati tevékeny
ségnek e legfontosabb hordozói s véghezvivői. A kéz, amely 
taglejtés alkalmával oly ügyesen levegőbe rajzolja a gondolatokat, 
ép oly hűen vetítheti azokat szilárd tárgyra, papírra, vászonra, 
kőbe, agyagra stb. is, ha az eszközzel való bánásmód teknikáját 
elsajátítja. A legkezdetlegesebb gyermeki rajz, avagy alakítás is 
mindenkor eredménye a belső, a gyermek lelkében végbemenő 
alakulásnak az ott termett képnek, avagy gondolatnak. Az ember 
semmit nem gondolhat el úgy, hogy a gondolata alaktalan valami 
maradjon. Hacsak lelki szemekkel is, de minden esetre látható 
valóság miden gondolat.

Itt tűnik ki a kézügyességnek, mint a cselekvéssel kapcso
latos gondolatközvetités, megérzékités, megtestesítés egyik kiváló 
eszközének és módjának nagy jelentősége. Minthogy a legtökéle
tesebb szóbeli, a legtüzetesebb szemléltető oktatás nem biztosítják 
magukban a tanultak helyes felfogását; minthogy elvont gondo
latok is csak úgy szerepelhetnek lelkűnkben, ha azokat legalább 
gondolatképek gyanánt megérzékitjük lelki szemeink előtt s mind
addig, amig realizálni nem tudjuk őket, legfeljebb csak sejtelmek 
azok; minthogy csak az a gondolat ér valamit, amely tettekben
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megvalósítható: épen azért a kézügyességnek nevezett okszerű 
tevékenység, továbbá a rajz, amely épen a gondolatnak realizá
lására, megtestesítésére törekszenek, a legkiválóbb méltánylásban 
részesitendők a nevelő-oktatásban.

Hadd öntse lelke tartalmát szellemi fejlettségének és testi 
ügyességének fokához mért formában a gyermek. Hadd testesítse 
meg minden szeretet gondolatát, hadd munkálkodjék, hadd ala
kítson, hadd teremtsen, mert ez az ő legtermészetesebb joga, leg
szentebb emberi hivatása!

Senki se ámítsa azonban önmagát és a világot azzal, hogy 
a heti 1— 2 órai úgynevezett kézügyesitő oktatással, amely még 
hozzá szintén tetemes szellemi munkát és egyhelyben maradást 
kíván, már az élet legkülönbözőbb körülményei között leendő 
biztos tájékozódásra, boldogulásra és a sorsán önerejéből való 
segíteni tudásra képesíthető az ifjúság.

Igenis az életrevalóságra, a gyakorlati életre neveljen a nép
iskola és minden iskola egyaránt; de véleményem szerint ezt nem 
teheti meg a heti 1— 2 órai úgynevezett kézügyesitő oktatással, 
hanem egyedül a folytonosan munkáltató, az összes ismeretszer
zést okszerű, testi cselekvéssel összekapcsoló, nevelve oktató 
módszer alkalmazásával.

Ne legyünk oly hiszékenyek, avagy önhittek, hogy a gyer
mek testi és szellemi erőinek öszhangzatos kimivelését heti i — 2 
órai úgynevezett kézimunka-oktatással már biztosíthatjuk. A gyer
mek egész élete ellentmond e föltevésnek, mert vérmérséklete 
munka és mozgási ösztöne, utánzó, alakitó kedve, teremtő hajlama 
nem redukálható heti 1—2 órára, nem fér belé 1— 2 órai időbe. 
A gyermek folytonos testi tevékenységre vágyik és pedig annál 
inkább, mennél inkább közelebb van az állati élethez. Megülni 
tétlenül, passzív szemlélődésben, hallgatásban egy percig sem 
képes megerőltetés nélkül. Reá nézve kín, gyötrelem minden 
egyes pillanat, melyben testi tétlenségre, egyhelyben maradásra 
van kárhoztatva. Még enni sem tud nyugodtan. Ismételten mon
dom tehát, hogy önámitás azt hinni, hogy az iskola kinpadokban 
passzív szellemi munkától elszenvedett gyötrelemért, heti 1— 2 
órai úgynevezett kézimunka-oktatással már kárpótolhatjuk a gyer
meket, hogy elcsigázottságát elfeledtethetjük vele, hogy ennek 
káros következményeit orvosolhatjuk.

A gyermek szellemi munkát végezni, elméleti ismereteket 
szerezni, azaz köznyelven: tanulni is csak úgy tud igazában, 
hogyha a tanulás testi mozgással van kapcsolatban, hogyha 
mellett, hogy lehetőleg összes érzékszervei működésben vannak, 
(ha lát, hall, szagol, Ízlel, tapint) egyúttal tesz-vesz is, ha mozog, 
ha fog, ha emel, hajlong, egyszóval, ha cselekszik, ha testi és 
szellemi erői teljességét működésbe hozhatja.«
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N v u c j f c t z d s .

Mult kimutatásom óta a Siketnéma-Intézeti Tanárok Orszá
gos Egyesületének következő tagjai fizettek tagsági dijat: 1905-re 
Piroska Károly (II. f. é.), 1906-ra Klis Lajos, Schreiner Miklós, 
Záborszky Árpád, Hercsuth Kálmán, Medgyesi János (I. f. é.), 
Mlinkó István, Erdélyi József, Miklóssy János, Veress Lajos, 
Zádor Endre és Taritzky Ferenc.

A Gyógypedagógiai Szemle I., II., III. évfolyamát megvette 
a siketnémák egri intézete s ugyanezen évfolyamokból 7 számot 
megvett a siketnémák pozsonyi intézete.

A Szemle 1905. évfolyamára előfizettek : Boros Mór (Il-ik 
félév), Piroska Károly (II. f. é.) és Stanczel János.

A Magyar Siketnéma-Oktatás 1906. évfolyamra előfizettek: 
az egri és kolozsvári siketnéma-intézetek, Klis Lajos, W olkóber 
János, Schreiner Miklós, Hercsuth Kálmán, Medgyesi János (I. f. 
é.), Zádor Endre és Taritzky Ferenc.

Kolozsvárt, 1906. junius 20. Nagy Péter pénztáros.

Olvasóinkhoz ! Lapunk, illetőleg a „G y ógy p e d a g ó g i a i  
S z e m l e “ és a „ S z e m l e “ első évfolyamai a következő árban 
kaphatók:

I— V. évfolyam külön-külön $Nkorona. Ugyanezen évfolya
mok ára együtt, egyszerre rendelve 40 korona. A  VI. évfolyamtól 
kezdve minden egyes évfolyam ára 7 korona. E\ek az árak azonban 
csak a\ egyesületi tagok számára vannak meghatározva, akik a 
részletfizetés kedvezményében is részesülhetnek. Intézetek számára 
bármely évfolyam ára 12 korona.

Szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy az I — V-ik év
folyamokból már csak pár példány kapható.

Kiadók ivatal.

RÉSZVÉNYNYOMDA, KECSKEMÉT. 7359.


