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Megoldandó feladatok.
Oktatásügyünk terén megoldandó feladatok körül sok a tennivaló.
Ezekre akarom felhívni kartársaim figyelmét. Hiszem, hogy egynéhány
mag kertészére talál s remélem, hogy sikerül előkészíteni a talajt és
elvetni a magot; akadnak majd okos, hozzáértő emberek, akik meg
mutatják a csemete nevelésének módját, hogy abból egészséges, élet
erős, élvezhető, zamatos gyümölcsöt termő fa legyen.
Az ötletet e sorok megírására a külföldi kartársak lázas iparko
dása, az az egészséges közszellem adta, mely a gondolatot nem fojtja
magába, hanem a nyilvánosság elé viszi, hogy annak tüzében meg
tisztulván, a gyakorlati kivitel stádiumába jusson. Nem minden jó,
amit külföldről hozunk. Sőt e tekintetben soviniszta vagyok. Nemzeti
érzésből büszke vagyok a magyar gondolatra. S habár gyenge az erőm,
megfeszíteném a végsőig a magyar agy szülte, a maga nemében egye
dül álló tanterv védelmében. Sokat kiván a tanterv mindegyikünktől.
Követelményei nincsenek kaptafához szabva, nem is engedi meg a
kényelmességet. Elveket állit fel. Ezeknek tiszteletben tartását meg
kívánja. Viszont az egyéniséget sem hagyja figyelmen kívül. Akik a
régi időben tanítottunk, nehezen tudjuk lerázn ia megszokott formát.
Akik új emberek, azoknak az első időben elegendő fejtörést okoz
járatlanságuk. Néhány évi tapasztalatunk alapján, mely a tanterv életbe
léptetése óta leszűrődött, tisztában vagyunk azzal, hogy az eredmény
még nem felel meg a követelményeknek. Csak a folytonos tanulás,
megfigyelés, a tanterv szellemébe való minél intenzivebb behatolás, az
ahhoz szabott munka visz közelebb a célhoz. Szent meggyőződésem,
hogy az a gárda, melynek erős vállain Magyarország siketnéma-oktatás-
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ügye nyugszik, le fogja küzdeni az akadályokat. A magyar szellem'ter
mékenyítő ereje be fogja világítani a siketnémák oktatásügyét és ha a
jelek nem csalnak, megtartja diadalmas bevonulását a még féltékenyen
elzárkózó külföldre is. Aki nyitott szemmel néz, aki, amit körülötte
lát és tapasztal, mérlegeli, az lehetetlen, hogy ne észlelje, mint dön
getik a szemléltető oktatás ósdi épületének kapuját; lehetetlen, hogy
ne lássa, mint repedeznek a falak és hogy az egészet már csak egy
kolosszális oszlop tartja fenn.
De amig egyrészt elöljárunk, másrészt ismerjük be elmaradott
ságunkat. Igaz, hogy ennek anyagi szegénységünk az oka, de az nem
ment fel az alól, hogy ne mutassunk rá, hol van szükség segítségre,
hol javításra. A megoldás kérdése más lapra tartozik. Mi csak esz
mékkel szolgálhatunk. Lesz azok között olyan is, amelyik megszivlelésre, megvalósításra érdemes.
Megvalósításra vár például a siketnémák általános iskoláztatásá
nak kérdése. Az elmúlt évben történt e téren valamelyes intézkedés.
De ki mondaná, hogy az megoldást is nyert? A ma most is csak
arról tanúskodik, hogy az intézeteknek kell fogni a gyermeket. Bizo
nyítja ezt az is, hogy mi csak a nagyon szegény emberekre számít
hatunk, de ezekre is csak abban az esetben, ha fűt-fát megmozgatunk
és elő tudjuk teremteni a gyermek eltartási költségét. A tehetősek nagy
része a jelen állapotok között tudatlanságból és fukarságból sem most,
sem később nem fogják siketnéma gyermeküket intézetbe adni, mert
nem kötelesek vele. Az országot 16 siketnéma-intézet hálózza be.
Vájjon az intézetek vezetői tudtak-e intézetüknek olyan reklámot csi
nálni, hogy körzetükben minden siketnéma-gyermek szülője tudjon az
intézet létezéséről, vagy arról, hogy hova kell fordulnia. gyermeke
ügyében? Avagy a miniszteri rendeletre való hivatkozással, tudtak-e
az igazgatók olyan szépen beszélni, vagy Írni, hogy sikerült meggyőz
niük a közigazgatási közegeket arról, hogy azoknak a siketnémák össze
írása tulajdonképen kötelességük? Azt hiszem, hogy sokan rendelkeznek
ennek ellenkezőjét bizonyító adatokkal. Az elhagyottá való nyilvánításra
is volt már rendelet. Szövevényes, tekervényes út ez is. Sokan meg
kíséreltük. Felvilágosítjuk a szülőket, mindent megteszünk. És három
négy hónapi utánjárásnak az eredménye: jelentés az illetőségi község
részéről, hogy a szülő gyermekét nem hajlandó semmi szin alatt inté
zetbe adni. Ez a mi állapotunk másik fele. Úgy tudom, hogy e téren
az egyesület részéről folyik már a munka. S hiszem, lapunk sem zárná
el hasábjait az okos, életrevaló eszmék, a keresztülvihető tervek elől.
Annak pedig, aki majdan a javaslatot hivatva lesz elkésziteni, megkönnyitenők a munkáját.
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De vájjon mindez elegendő-e arra, hogy a siketnéma-oktatásügy
terén ne legyen több tennivaló ? Nem! Naponkénti munkánkban meg
győződhetünk róla, hogy növendékeink annyira különbözők egymástól,
hogy a leglelkiismeretesebb munka mellett sem tudjuk elérni vala
mennyivel legalább az átlageredményt. Ahány a gyermek valamelyik
osztályban, annyiféle mértékkel kell mérnünk. Egy-egy gyermek a kiej
tést, a gondolatoknak a hangbeszéd útján való közlését illetőleg messze
túlszárnyalja a többieket és nyilvánvaló, hogy neki az osztály alkotta
keret szűk lesz és a társaival való további együttlét fejlődésére bénitólag hat, annál is inkább, mert a beszédtanulásban a többiekkel ellen
kezőleg, magára a hangra, mint olyanra is támaszkodhatik. Van olyan
gyermek is, akit kötélen kell a többiek után vonszolni. De hiába az
erőltetés. Szárnyaszegett madár módjára nem képes a többiekkel tar
tani. jelenléte a többiekre hátráltató, önmagára alig hasznothajtó. Ezt
a csoportosulást majdnem mindenütt, minden osztályban meg lehet
találni. Ritka a szerencsés kivétel. Már most ilyen, az individuálitás
szempontjából nagyon különböző gyermekeknek együtt, egy csoportban
való tanítása lehetetlen, hogy jó és helyes dolog legyen. S azt hiszem,
hogy alig van szakember, aki valamelyik szempont szerint való elvá
lasztást ne tartaná üdvösnek, a siketnéma-oktatásügy fejlődésére hasz
nosnak.
Néhány éve Vácon Urbantschitsch hatása alatt hallási gyakorla
tokat tartottak. Hogy minő eredményt értek el és miért szűntették be
ezeket, arról nem igen nyert tájékozást az érdeklődő szakember. E gya
korlatokat kiváló emberek vezették, de hogy az eljárás, a növendékek
beosztása helyes és az a két év, amig a kísérletezések tartottak, annak
megállapítására, hogy vájjon a hallási gyakorlatoknak, avagy a hallók
nak elkülönítése szükséges-e, jó-e, hasznos-e, elegendő lett volna, ahhoz
legalább is szó fér. Az egész ügy elaludt. Senki nem bolygatta. S ma,
mint valamelyes adat, talán csak a kevesek által ismert tankönyvek
ben szerepel. Látjuk, hogy oktatásügyünk e mezeje parlagon hever.
Pedig megérdemelné a fáradtságot, hogy e kérdéssel tüzetesebben fog
lalkozzunk.*)
Újabban a szaktanács átirata alapján a tantestületek a tovább
képzés és gyámolitás kérdésével foglalkoznak. Egyes helyeken ezt ille
tőleg már történtek vagy történnek intézkedések. Az ilyen sporadikus
gondoskodás azonban nem elegendő. Hogy itt körültekintésre, gondos
mérlegelésre van szükség, nyilvánvaló. A siketnémák mindennapos
*) Tudomásunk szerint Bécsben abban az intézetben is beszüntették a hallási
gyakorlatokat, ahol Urbantschitsch maga vezette azokat. Szerk.
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iskolája nem nyújthat, nem adhat annyit növendékeinek, hogy meg
felelő tudással, kellő erkölcsi ütravalóval legyenek ellátva. De a jövendő
boldogulásuk alapköveit is nekünk kell leraknunk. Figyelemmel kell
kisérnünk további léptüket. Segítségükre kell lennünk pályaválasztá
sukban, de viszont meg kell óvnunk az intézetet attól, hogy nyakukba
szakadjon a gyámolitás minden gondja. Éles határvonalat kell húzni a
között, hogy hol kezdődik az állam, az intézet feladata, hol a társa
dalom, hol a szülők és a hozzátartozók kötelessége.
Embereket, egész embereket akarunk a társadalomnak visszaadni.
Hogy úgy legyen, rtiég sok meg nem oldott feladatot kell megvalósí
tanunk.

A hangok tanításának sorrendje és képzési módja.
(Vége.)

j. Zöngés hang. Kiindulási pont. az í. A nyelv hátát még az í-nél is

közelebb visszük a szájpadláshoz, úgy, hogy csak annyi rés maradjon,
melyen surlódjék a kijövő levegő. E levegő, mely előbb a gégében
zöngéssé lett, most j hangot ad. Érzékelhetni a zöngét a gégefőn, a
súrlódást az áll alá tett két újjal és a levegőkiömlést a száj előtt.
Gyakoribb hibája a j-nek, hogy a nyelv nagyon közel jut a szájpadlás
hoz és egészen elzárja a szájüreget s ekkor gy, ty hangot képez a
tanuló, vagy pedig ugyancsak elzárván a száj üreget, az orrüregen át
képez ny-et. Az is előfordul, hogy a kellő határig nem emelkedik fel
a nyelv és akkor alig hallható j hang.
ty. Zöngétlen hang. Képzési helye közel van aj-hez: a nyelv állása
is olyan, azon különbséggel, hogy a nyelv hátát egészen odaszoritjuk
a szájpadláshoz és az orrüreget is bezárjuk, miáltal a levegő a száj
ban összeszorul. A nyelv hátának lepattantásával hallható hang a ty,
mely zönge nélküli. Érzékelhető az állak alatt és a száj előtt. Gyakoribb
hibája, hogy a nyelv a kelleténél előbb való helyen zárja el a levegőt,
azért /-féle hang haitik helyette (kut’a). Az is gyakori, hogy pillanatnyi
szép hangzását a hosszabban folyó lehellet — a h-s színezet —• meg
rontja (kutyha).
gy. Zöngés hang. A gy ugyanott és oly nyelvállással képződik,
mint a ty, csakhogy nem oly feszült zárlat mellett, mint a ty, hanem
lazábban és zöngésen. Az orrüreg itt is zárva van. Érzékelni is ott
lehet, ahol a ty-1 s e mellett a gégefőn is. Gyakoribb hibája, hogy
nem eléggé zöngés s azért helyette ty-féle hang hallszik (ety). Másik
hibája, hogy kelleténél előbb való helyen zárja el a nyelv a szájat s
igy ¿-féle hangba meg át (ed’=egy).
ny. Zöngés orrhang. A szájüreget ugyanott és ugyanúgy zárjuk
el, mint a ty-nél, gy-nél,- csakhogy az orrüreg nyitva van. Tehát a
levegő — mely zöngés — az orrüregen távozik el. Hogy az orrhang
most ny-nek hallszik, azt a száj ily elzárási módja okozza. Érzékelni
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az áll alatt, az arcon, az orron és a gégefőn lehet. Gyakoribb hibája,
hogy kelleténél előbb való helyen záródik el a nyelv, azért néha w-féie
hang hallszik helyette (leán’). Vagy nem nyitjuk meg eléggé az orr
üreget, akkor gy-féle hang hallszik (leágy). Ha pedig a nyelv tövével
zárjuk el a . szájüreget, akkor hátul képzett n hallszik helyette, mint
amilyen n vagy ny hallatszik e szóban: teán’ka; (n’ár=nyár).
é. Zöngés hang. Az e és í képződési helye között keletkezik.
Tehát nem oly magasra emelkedik a nyelv elejének háta, mint az í-nél
és nincs is a nyelv közepén oly nagy vájulat, mint ott. Az orrüreg
zárva van. Érzékelni a zöngét a gégén lehet. A szájállást lehet látni
és a gégefőn érezni is. Gyakoribb hibája, hogy az e-felé hajlik (szép);
ritkább az, hogy í-be menjen át. Ha előtte az e nincs jól begyako
rolva, a nyelv hátsó állásával á-ba is átmegy az é : száp (szép).
h. Zönge nélküli hang. Tulajdonképen könnyű hang, mégis kevés
siketnéma képzi könnyedséggel és jól. Oly szájállással képeztetik, mint
az á, csakhogy a h-nál nincs zönge és majdnem akadálytalanul jön ki
a lehellet. A kiömlő levegő a gégében súrolja a hangszalagokat, majd a
garat és a szájüreg falához ütődvén, oly szájállás mellett jön létre,
amilyen alakja az utána következő hangnak van. A hangszalagokbeli
akadályt látni nem lehet, a lökésszerű lehellet azonban érzékelhető a
mell esésén és a rekeszizom mozgásain, valamint a száj elé tartott
kézfejen, tenyéren. A gégefőn csak negative érzékelhető, t. i. a hang
szalagok nem rezegnek. Az orrüreg zárva van. Kevésbé jó kiejtésének
oka az, hogy kevés hehezet-tel ejti ki a siketnéma és hogy előtte még
szó közepén is (kály-ha) új lélegzetet vesz a tanuló. A hangok sorában
elül tanítani nem tanácsos, mert félős, hogy a magánhangzós szókez
detek hehezetesek lesznek (hásó).
c. Zöngétlen hang. Az ss helyzetéből lehet és kell képezni. Az
sz-nek megfelelő nyelvállást oda módosítjuk, hogy a nyelv elejének
háta oda szoruljon a felső fogakhoz és foghúshoz és a szájüreget egé
szen elzárja. Az orrüreg is zárva van. Az igy megsűrűsödött levegőt
úgy pattantjuk ki, hogy a nyelv az sz állásába ugorjék. Az e pilla
natnyi pattanással létrejött zönge nélküli hangot onek nevezzük. Érzé
kelni a fogak előtt lehet az újjhegyeken és az újjak közötti finomabb
bőrrel. Pattanó hang ez is, mint pl. a t, de nem oly rövid, mert sz-féle
sziszegés és egy kis folytonosság is van benne. Gyakoribb hibája az,
hogy a t és sz tulajdonságait nem mindig foglalja magában, azaz:
vagy csak a t pattanóssága van meg benne, az sz színezete nélkül,
vagy nagyon sziszegő és hosszasan képzett, holott a t rövidségének,
pattanósságának is benne kellene lennie.
s. Az s a legnehezebb hangok egyike. Némely fonetikus a sor
rendnek első felére teszi, de mi nem ajánljuk, mert nem igen lát
ható és a nyelvek csak igen fegyelmezett működésével jön létre. A
nyelv széleit a két felső fogsorhoz illesztjük s ezzel ott a levegőt
elzárjuk, a hátrahúzott nyelvhegyet pedig elül a felső foghúshoz akkép
közelitjük, hogy a foghús és a nyelv hegye között csak keskeny nyílás
legyen és a nyelv hegyén egy kis csatorna képződjék. Az itt kisurlódó
zönge nélküli és hosszan hangzó hang az s. Érzékelni kis mértékben a
látással lehet, inkább azonban a száj elé tett kézzel, ha a levegő
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áramot kezünkre, vagy tenyerünkbe bocsátjuk. Hibás a képződésé, ha
a nyelv hegye hátrább a kemény Ínynél szorul a szájpadláshoz, vagy
ha nincs kellő közelségben a foghúshoz. Első esetben erőltetett s nem
tiszta s keletkezik, utóbbi esetben pedig alig hallható valami susogó
hang, mely szintén nem jó 5. Akkor is hibás lesz az s, ha a nyelv
minden ponton elzárja a kiáramló levegő útját, mert akkor a cs-féle
pattanó hang keletkezik.
zs. Zöngés hang. Ha az s jól, biztosan képződik, ebből a gs-t
kihozni könnyű dolog, mert csak zönge adandó az előbbi nyelvállás
hoz és működéséhez és kész a zs. Az orrüreg itt is zárva van. Érzé
kelhető a gégefőn. Hasonló hibás képződések fordulhatnak elő, mint
az s-nél, ezenkívül még az, hogy elegendő zöngeség nélkül s színezetű
marad.
cs. Zönge nélküli hang. A zsés zs helyén a nyelv hegyét légmente
sen odaszoritjuk a foghúshoz és a szájüregben megsűrűsödött levegő előtt
a nyelv hegyét a fogak felé való irányban lepattantjuk: származik
a cs. Az orrüreg zárva van. Érzékelni lehet a száj előtt, hol a levegő
pattanását a kézfejjel fogjuk fel. Hibás a képződés, ha nem zárul
eléggé a nyelv hegye a foghúshoz és hosszasan hangzó s-féle hang
keletkezik (’sa’si). Hibás akkor is, ha 5 színezet nem kerül bele, mert
ekkor meg nyelvheggyel képzett ty-féle hangot nyerünk (’tya’tyi). Miként
a c a t és sz hangok keverékéből áll, akként- a cs is az s bői és egy /-féle
pattanó hangból keletkezik.
Az ly hang úgy ejtendő, tehát úgy is képzendő, mint a j.
Borbély Sándor.

Az artikulatorikus oktatás egészségtanához*).
Irta Baldrian Károly. Fordította Erdős István.

Tapasztalásból tudjuk, hogy a siketnémáknak igen nagy százaléka
tüdő vészben pusztul el. Tapasztaljuk azt is, hogy a siketnémák okta
tóját sem kíméli a tuberkulózis.
Ha gondolkozunk ezen a sajnálatos körülményen, mindenek előtt
az a kérdés merül fel, vájjon tényleg oly terhes-e a siketnéma-oktatás,
hogy az a lélekzőszervre veszélyes? A kérdésre egyszerű „igen-“nel,
vagy „nem“-mel felelni nem lehet. Azonban tagadhatatlan, hogy az
artikulatorikus oktatás nagy elő vigyázatot kíván. Azért fel kell tételez
nünk, hogy a kiejtéstanitás, mely a tanár részéről nyugodtságot, türel
met, kitartást, odaadást, kutatásvágyat, ügyességet, képességet és testi
rátermettséget kivan, mindig tapasztalt tanárra bizatik, nehogy eset
leg a hiányos belátás következtében mindkét fél beszédszerveire kár
háramolj ék.
*) Felolvasta szerző az osztrák siketnéma-intézeti tanárok egyesületének 1905.
évi április hó 26-án tartott Il-ik közgyűlésén. Megjelent a „Medizinisch-pädagogische
Monatschrift für gesamte Sprachheilkunde“ XV. .évfolyamánaknak 5—6. számában és
külön lenyomatban.
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De a legtapasztaltabb és legelőrelátóbb tanár által nyújtott leg
jobb artikulatorikus oktatás is csak abban az esetben hathat erősitőleg
a növendék tüdejére, ha a tanár lélekzőszervei szintén egészségesek s
bizonyos fokú ellentálló képességgel birnak.
Általánosan ismert dolog, hogy növendékeink nagy részének iskolábalépésük előtt csak nyomorban, Ínségben volt része és a felvétel
alkalmával a legtöbbjük rosszultáplált, beteges, sőt talán beteg is.
Sokan a görvély- és angolkór csalhatatlan bélyegét hordják magukon
s mivel testnedveik többé-kevésbbé romlottak, a tuberkulózis iránt
fokozottabb hajlammal birnak. Az ilyenelmek az artikulatorikus oktatás
megkezdése előtt 1 — 2 évig tartó erősítő orvoslásra volna szükségük.
Mit ér, hogy a siketnémát emberfeletti áldozatok árán emberi mivol
tához méltó képzésben részesítjük, ha a képzés befejezése után nagy■részük csakhamar elpusztul ? A siketek neveléséről gondoskodni dicséretreméltó törekvés; emberi és gazdasági szempontból azonban csak
fé l munkát végeztünk, ha a képzés nem történik higiénikus alapon,
vagy nem előzi azt meg ilyen alapozás.
E cél elérése érdekében a gyengeszervezetű siketnéma gyerme
keket iskolába lépésük előtt ápolóintézetekbe kellene elhelyezni. Feltehetjük,
hogy az ilyen ápolóintézetben való hosszabb tartózkodás nem egy bajnak
venné elejét és a siketnéma testét a korai elpusztulástól megmentené.
Eszményi és gyakorlati szempontok még azt is megkövetelnék, hogy
ezeknek az ápolóintézeteknek feladata nemcsak az öröklött bajok, a
nyomorúság, éhség és testi elhanyagoltság következményeinek meg
szűntetése lenne, hanem még s z í v - , lélek- és akaratnemesitő képzés
nyújtása is.
A gyámoltjainkról ilyen módon való gondoskodás több kiadással
járna ugyan, de ezek uzsorakamatot hoznának. A jelenlegi eljárás
részint nem kielégítő, részint céltalan. Kétszer ad azonban az,. aki
gyorsan ad. De mindaddig, mig ilyen ápolóintézetek nincsenek, szigo
rúan meg kell követelnünk, hogy az intézetbe lépő siketnéma gyer
mekek orvos által alaposan megvizsgáltassanak abból a szempontból,
vájjon képesek lesznek-e az első osztály feladatának megfelelni ? A
gyenge ¿zervezetűeket vissza kell utasitani; a szülőknek pedig meg kell
hagyni, hogy legalább még egy évig gondosan ápolják és táplálják őket.
Szegénysorsú szülők, akik a legjobb akarat mellet sem volnának képe
sek senyvedt siketnéma gyermeküket jobban táplálni, pénzsegélyben
részesitendők. Nincs jogunk kétségbevonni, hogy a legtöbb szülő nem
erre a célra használná fel a segélyösszeget.
Beteges, különösen pedig görvély- és angolkórban szenvedő, az
iskolaköteleskort még be nem töltött siketnéma tanulókat felvételüket
megelőzőleg fürdőre kellene küldeni. Az ilyen eljárás áldásosnak fog
bizonyulni, főleg akkor, ha mielőbb a baj orvoslásához fogunk.
Tehát, hogy lehetővé váljék a gyengeszervezetű siketnémák szülőit
kioktatni arra nézve, hogy miként ápolják és táplálják „szivük bánatát“,
nehogy a jól táplálás örve alatt teletömjék beteges gyermeküket érték
telen és alkalmatlan tápanyaggal és hogy a beteges gyermeket mielőbb
fürdőre lehessen küldeni: nagyon kívánatos úgy a szülőket, mint a
gyermekeket 2 évvel a felvétel megtörténte előtt behívni s utóbbiakat
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alapos orvosi vizsgálatnak alávetni. Ennek az eljárásnak további célja
az is volna, hogy az orvos és az intézet testületé a felveendő gyermek
testi és szellemi állapotát is megfigyelhetné, miáltal el lehetne kerülni
azt, hogy beteges vagy képezhetetlen siketnémák felvétessenek.
Ennek a fontos intézkedésnek meg volna még az a jó oldala is,
hogy a tüdőbajos gyermekek visszaútasitása által elejét vehetnők a
tanár és tanítvány egészséges lélekzőszervei megbetegedésének is.
Azonban egyoldalú intézkedés csak arról gondoskodni, hogy az inté
zetbe csak egészséges gyermekek vétessenek fel, ha ezeket az óvintéz
kedéseket a tanárra is ki nem terjesztjük. Ugyanez áll a felügyelő és
a szolgaszemélyzetre is. Egyetlen oktatási ágnál sem érintkezik a
tanár oly közvetlenül a növendékkel, mint a siketnémák oktatásánál.
Miért is erre figyelemmel kell lennünk.
Semmi körülmény között sem szabad tehát megengednünk, hogy
gyanús, vagy éppen tuberkulózisban szenvedő gyermekek artikulatorikus oktatásban részesüljenek. A humanizmus azonban megköveteli,
hogy ne csak a növendékeket óvjuk a ragályozástól, hanem a tanárt
sem szabad a halál karjai közé kergetni.
De még abban az esetben is, ha a tanuló és tanár lélekzőszer
vei egészségesek, vigyázni kell arra, nehogy az artikulatorikus oktatás
következtében sérülést szenvedjenek. Ez okból az artikulatorikus osztály
fekvésére és berendezésére különös gondot kell fordítanunk. Ez a
helyiség világos, tágas, könnyen szellőztethető, szóval egészséges
legyen. Sötét, nedves földszintes helyiségek, melyek esetleg még az
árnyékszékek tőszomszédságában is vannak, tantermekül, legkevésbbé
pedig az artikulatorikus osztály céljaira nem alkalmasak. Az ilyen
helyiségek még akkor sem felelnek meg a célnak, ha nedves falaikat,
diszes faburkolat fedi. Legjobb az ilyeneket raktáraknak vagy szertár
gyanánt felhasználni. Valamely helyiségnek az artikulatorikus oktatás
céljaira való alkalmas voltát azonban az se döntse el, vájjon abban a
helyiségben megfelelő számú növendék elfér-e vagy sem. Az artikula
torikus oktatás céljaira magas földszinten, vagy az I. emeleten levő
tágas, magas terem a legalkalmasabb. Az ilyenben mindenkor elegendő
mennyiségű egészséges, száraz levegő lesz, melynek időnkénti felfrissí
tése nem nagy nehézséggel jár. De nemcsak egészségtani, hanem
különösen pedagógiai szempontból is előnyös az ilyen helyiség, mivel
kellő világításban sem lesz hiány.
Egészségi szempontból azonban nemcsak a helyiség, hanem an
nak berendezése is figyelmet érdemel. Nem épen kis szerepet játsza
nak a fűtési viszonyok. Az öntöttvasból készült kályhák, még ha a
legjobb szerkezetűek is, az artikulatorikus osztály fűtésére nem alkal
masak, mert egyrészt figyelmes gondozást kívánnak, másrészt pedig
nagyon szárítják a levegőt, ami nagyon káros a lélekzőszervekre, főleg
pedig a gégefőre. Ezen utóbbi bajon még vizzel telt edénynek a kály
hán való alkalmazása által sem lehet segíteni. Tudományosan be van
bizonyítva, hogy a levegőnek nagyfokú túlhevitését a kályhanyilás,
amelyen keresztül a szoba levegője kiáramlik, idejében való elzárása
által sem lehet ellensúlyozni, mivel maga a fűtőkészülék is túlságosan
átmelegszik. Az ilyen túlhevitett termekben tartózkodók arca valóság

3. sz.

MAGYAR S1KETNÉMA-OKTATÁS

45

gal „tüzet“ ; a szellemi munka pedig kín. Hogy milyen kellemetlen
az atmoszféra arra, akinek az artikulatorikus oktatásnál a rendesnél
mélyebben kell lélekzenie, azt mindenki elképzelheti. Ha tehát újab
ban megkívánják, hogy az iskolaszoba díszes és barátságos legyen,
mennyivel inkább megkövetelhetjük azt, hogy télen kellemes meleg
uralkodjék az osztályban.
Az artikulatorikus osztályban, -de lehetőleg a többiben is, leg
alkalmasabbak az agyagkályhák, vagy pedig agyagburkolattal ellátott
vaskályhák. Ezek kellemes meleget adnak és kizárják azt, hogy a túlhevített szobából a szabad levegőre kilépő tanuló megfázzék.
Az artikulatorikus osztály alapos tisztogatása céljából rendkívül
célszerű a padlót fel nem szedhető linoleum-vá,szöhnal bevonni. Ez
által elérhetjük azt, hogy a terem levegője pormentes lesz. A padlót
előnyösebb linóleummal bevonni, mint különféle olajokkal mázolni be,
mivel az előbbi a padló repedéseit és hézagait is eltűnteti. A linóleum
mal bevont padlónak még az az előnye is van, hogy a tanuló nem
csúszik el rajta, migaz a pormentesitő olajokkal bekent padlókon gyakran
megtörténik. Sáros időben őrködni kell afelett, hogy a növendékek
lábbelijüket alkalmas készüléken megtisztítsák. Ugyancsak figyelemmel
kell lennünk arra is, hogy a falitáblát mindig nedves szivaccsal és krétaportólmentes törlőruhával töröljék meg. Különös gondot kell fordíta
nunk az artikulatorikus oktatás pormentes levegőjére, mert a lélekzés
beszéd közben a szájon át történik.
Nélkülözhetetlen kelléke még az artikulatorikus osztálynak egy
alkalmas mosdó-készülék. A mosdónak azonban olyan alkotásának kell
lennie, hogy a piszkos mosdóviz lefolyjék, nehogy a benne feloldott
tisztátalanságok és egyébb miazmák átvitessenek. A közönséges mosdó
tálat minden egyes használat után ki kell önteni és kimosni, ami
nagyon kényelmetlen és még sem nyújt kellő biztosítékot arra nézve,
vájjon az edény tényleg tiszta-e? Az alkalmas mosdó-készülék falra
erősíthető bádogedényből áll, melyből a viz az edényre erősített csapon
keresztül folyik, A viz faszekrénykében elhelyezett edényben gyűlik
össze. Az artikulatorikus osztályban a lizol-szappannak sem szabadna
hiányoznia.
Felesleges megemlíteni, hogy minden osztályban higiénikus köpő
csésze is legyen, melynek használására a növendékeket is rá kell szorí
tani. A csészét minden nap ki kell tisztítani és tiszta vízzel újból meg
tölteni, melyhez még egynéhány csepp lizolt is tanácsos önteni.
Fontos dolog továbbá még az is, hogy a növendékek széke és
íróasztala testnagyságuknak megfeleljen, hogy a gerincoszlop és a
mellkas, valamint az artikulotorikus oktatás által nagyon is igénybevett
tüdő kárt ne szenvedjen.
A lélekzőszervek megbetegedését ellensúlyozó fenti intézkedése
ken kivül a tanítói eljárásnak is a higiénikus cél szolgálatába kell
szegődnie.
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Szakirodalmi szemle.
JJ „B lattter fü r Taubstummenbildung“ 1906. évi 23. száma
Schlichter „A nagyothallók és későbben megsiketültek elkülönítése a
tulajdonképem siketnémáktól“ cimű felolvasását közli. E kérdés tár
gyalása Németországban meglehetősen időszerű, sőt lapunk hasábjain
is olvashattunk már olyan cikket, mely arra enged következtetni, hogy
e kérdés nálunk is foglalkoztatja az elméket. A felolvasásból a főbb
tételeket közöljük. Azon az alapon, hogy a gyengetehetségű siketnémák külön osztályban szellemi tehetségüknek megfelelő oktatásban
részesülhetnek és a normális tehetségűekkel a játékközben való érint
kezés által csak nyerhetnek, mig ellenben a nagyothallókra és későb
ben megsiketültekre a siketnémákkal való együtt tanítás káros: indokolt,
hogy a nagyothallók és későbben megsiketültek külön, az ő részükre
létesített intézetben taníttassanak, mig ellenben a gyengetehetségűek
továbbra is a normális tehetségűekkel egy intézetben nyerjenek oktatást.
A nagyothallók és későbben megsiketültek iskolájában normális tehet
ségű, jó vokális hallással bírók, vagy 5-ik életévük után megsiketültek
nyerjenek kiképezte!ést. A nagyothallók és későbben megsiketültek
iskolája ámbár külön épületben nyer elhelyezést, a szükséghez képest
történő áthelyezések eszközlése céljából, megtartja az összeköttetést a
siketnéma-intézettel. Megtörténhetik, hogy az új intézetbe felvett siket
néma gyengetehetségű, akit aztán időközlren a siketnéina-intézetbe kell
utalni és viszont megtörténhetik, hogy a 4-ik életévben megsiketült telje
sen néma gyermekben csakhamar felújul a beszédemlékezet és a hang
beszéd csakhamar gondolkozás! eszközévé válik. Az ilyen gyermeket nem
szabad a siketnéma-intézetben hagyni. Az ilyen gyermekeket nem szabad
siketnémák módjára tanítani és ők maguk se tekintsék azoknak magukat.
Ilyen intézetet lehetőleg olyan városban kell létesíteni, mely az ország
minden részéről könnyen megközelithető. Egy-egy osztály növendék-lét
száma a szükség szerint 10—12-re tehető. Ha az elkülönítés megtörténik,
akkor a siketnémákat is igazságosabban tudjuk megítélni és nem esünk
abba a hibába, hogy annyit követeljünk tőlük, mint a nagyothallóktól.
Az új intézetben könnyen használhatók a népiskola tankönyvei. A jelet
ezen iskolából egészen ki kell küszöbölni. Az alsóbb osztályúak inter
nátusbán, a felsőbb osztályúak externátusban helyeztessenek el és pedig
úgy, hogy egy családhoz lehetőleg csak 1—2 gyermeket adjunk. Külö
nösen nagy gondot kell fordítani az ilyen intézetben a leolvasás ápo
lására. Ez a későbben megsiketülteknél természetes, de a nagyot
hallóknál is a hallási gyakorlatok mellett a leolvasási képességet is
képezni kell. Megtörténhet, hogy olyan gyermekek is kerülnek az inté
zetbe, akik a siketséget előidéző betegséget megelőzőleg már jártak
iskolába és ott 1—2 —3 osztályt sikerrel végeztek el. Az ilyeneket nem
lehet az első osztályba helyezni és aztán fokonként egyik osztályból a
másikba felvenni. Értelmi képességüknél, tudásuknál fogva ezek felsőbb
osztályba valók, de nem tudnak leolvasni. Azért célszerű volna, ha az
ilyenek részére külön osztály létesittetnék, ahol rövid idő alatt a nekik
megfelelő osztály számára előkészíttetnének.
Hasonló tárgyú témával foglalkozik Reinfelder is. (Bl. f. Tbstb.
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1906. 22. sz.) Szerinte az utolsó 10 év alatt az orvosok és a siketnémák tanárainak kísérletezése alapján nyilvánvalóvá lett, hogy akusz
tikai gyakorlatokkal a hallás javítható. De rájöttek arra is, hogy a
nagyothallókról alig történt valamelyes gondoskodás. Az egészen roszszűl hallók a siketnémák iskolájába kerültek és ott képezik a kivált
ságosok rendjét, mig a jobban hallók az elemi iskolába jutottak és
szaporították a hátramaradottak számát, mert a legkisebb hallási hiba
már nehézséget okoz az azzal sújtottnak. Érdekes statisztikával szolgál.
1903-ban Berlinben 16,539 orvosilag megvizsgált gyermek közül 1,609-et
kezeltek fülbaj miatt. A Berlin környékén levő községek iskoláiban
700 nagyothalló gyermek volt. Bezold a münkeni iskolában 25'8; Weil
Stuttgartban 32’6; Laubi Zürikben 10'8; Ostmann pedig Marburg kör
zetében 28'4%> nagyothallót talált. Hartmann szerint a népiskolai
tanulóknak legalább is
része nem normális hallású. Berlin egyes
iskoláiban a nagyothallókat külön osztályban tanitják. A kor-, tehetségés a hallás mértéke közti különbséget az ilyen osztályokban nem veszik
figyelembe. Hogy az ilyen rendszer nélkül való elkülönítésnek aztán
nincs is haszna, az már bizonyos. Újabban a tehetség szerint való
elválasztással tesznek kísérletet. Ebben nagyon óvatosnak kell lenni.
Megeshetik, hogy a nagyon nehezen hallót tehetség nélkül valónak,
a gyengetehetségűt pedig nagyothallónak minősítjük. Eredményt azon
ban csak akkor remélhetünk, ha a nagyothallókat hallásuk foka szerint
külön csoportokba osztjuk és külön az ő számukra létesített iskolában
tanítjuk őket. Nagyothallók iskoláját minden nagyobb városban lehetne
létesíteni. Az ilyen iskolába fel lehetne venni minden olyan gyermeket,
aki rossz hallása miatt nem tud boldogulni az épérzékűek iskolájában.
E szempontból meg kell állapítani azt a hallási határt, melyen alul a
gyermek már nem való az épérzékűek iskolájába. Cikkíró szerint az
a gyermek, aki 4 méter távolságból még meghallja az előadási han
got, még az épérzékűek iskolájában maradhat, a többiek a nagyot
hallók iskolájába utalandók. Rosszabbul hallók is kerülhetnek ugyan
az elemi iskolába, de ezek már különleges elbánást igényelnek. Hart
mann szerint az ilyeneket ültesse a tanító magához közvetlen közel.
Ügyeljen arra, hogy a gyermek jobban halló fülét a tanító felé for
dítsa. Győződjék meg róla, hogy az ilyenek megértettek-e mindent.
Adjon melléjük jó gyermekeket, akik a meg nem értett dolgokat nekik
megmagyarázzák. Adjon nekik külön órákat és utasítsa a szülőket
és a tanulókat, hogy sokat és hangosan társalogjanak velük. Az ilyen
követelményeket, mikor a tanítónak egy nagy osztályai kell eredményt
felmutatnia, nem lehet azonban figyelembe venni. Helyes volna, ha az
elemi iskola tanítói növendékeik hallását évről-évre megvizsgálnák. A
megvizsgálás nem sok fáradságba kerül. A gyermeket bizonyos távol
ságban háttal a megvizsgáló elé kell állítani. Aztán szavakat, monda
tokat kell mondanunk neki. Ha a gyermek nem tud mindent utánna
mondani: ha szavakat hagy ki, vagy hasonló hangzásúakkal cserél fel,
akkor addig kell közelebb állítani, mig csak mindent meg nem ért.
így aztán meg lehet azt a határt állapítani, amelyen túl a gyermek
már nem hall tisztán. Természetesen az is figyelembe veendő, váj
jon nem gyenge tehetség, avagy beszédhiba okozza-e a hibás után-
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mondást. Az ilyeneknél, vagy akiknek a hallásfoka 0, csakis szakember
ejtheti meg a vizsgálatot. A tökéletes hallás és a teljes siketség között
a nagyothallás számos változata fordul elő. Az épérzékűek és a siket
némák iskolája között tátongó űrt a nagyothallók iskolája tölti ki. Az
ilyen iskolákban nyújtandó oktatást — tekintve a tanítható nagyot
hallókat — 4 csoportba osztjuk. Az első csoportba tartoznak,. akik
4—1 méterig hallják meg a hangot. A második csoportba azok, amelyek
nél a hallási távolság 1 méternél kisebb, de azért mégis meg tudják
hallásuk vagy hallócső segélyével érteni a társalgást. A harmadik cso
port képeztetnék az olyanokból, akik csak ismert anyagot értenek meg
a hallócső segítségével, akik a vokálisokat és a konzonánsok egy részét
meghallják és akik e hallási maradvány segítségével meg tudtak tanulni,
habár nem is egészen helyesen, valamely mondatot vagy szót. A negye
dik csoportot alkotnák azok, akiknek a hallása olyan csekély, hogy
nem hallanak meg minden hangot és nem tudnak semmiféle mondatot
vagy szót hallásuk segitségével megtanulni. Ez utóbbi csoport siketnéma-intézetbe való és külön — hallók osztályában — tanítandó. A
három első csoport nagyothallók iskolájába kerül. Szigorúan megálla
pítani az egyes csoportok közötti határt nem lehet. A gyermek egyé
nisége a beosztást illetőleg figyelembe veendő. Minden ilyen osztály
7 évi oktatást nyer. Az egész iskolát szakember vezeti. Az egyes osz
tályok gyenge növendékei külön osztályban nyernek oktatást. Minden
osztályban akusztikai, kiejtési és rendszeres leolvasási gyakorlatokat
folytatunk. Az I. csoport óra- és tanterve megegyezik nagyjában az
elemi iskoláéval. A növendéklétszám 16—20. A II. csoport tananyaga
körülbelül az osztatlan népiskola tantervének felel meg. Növendék
létszám : 8—12. A III. csoportban az eljárás olyan, mint a siketnémaiskolában. Tantervét a gyakorlati tapasztalat után lehet összeállitani.
A növendéklétszám maximuma 10. A gyengetehetségűek csoportjában
a kisegítő iskolák tanterve szerint lehet dolgozni. A létszám 6—12.
r.

Általános pedagógiai szemle.
J í gyerm ektanulm ányozás m ai állapota. A Magyar Filozófiai
Társaság 1906. évi közgyűlésén tartott előadás. Irta Nagy László.
Budapest, Franklin Társulat. 1907. Ara 1 korona. Nagy László neve és
a gyermektanulmányozás érdekében kifejtett kiváló tevékenysége már
rég ismert lapunk olvasói előtt. Ennek a fáradhatatlan munkálkodás
nak köszönhető, hogy a gyermektanulmányozás hazánkban rövid idő
alatt oly szép eredményeket ért el, mai állapotára felemelkedett s a
filozófusok társasága is méltónak tartja ez újabb keletű tudománnyal
behatóbban foglalkozni, annak erkölcsi súlyt adni és haladásának irányt
szabni. De viszont meríthet is belőle a magyar gyermektanulmányozás
eredményének a felhasználásával, munkásságába nemzeti vonást vihet,
megkönnyíti a magyar néplélek megnyilvánulásának kutatását és „a
magyar gyermek lélektani fejlődésének s a magyar népiélekbe való foko
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zatos beleolvadásának ismerete alapul szolgálhatnak annak meghatá
rozására, hogy az általános filozófiai problémák megoldása körül mit
várhatunk a sajátságos magyar bölcselettől.“
Nagy érdeme Nagy Lászlónak, hogy e körülményre — ha csak
röviden is — ráirányította a filozófia művelőinek figyelmét; de nem
kevésbbé nagy érdemet szerzett azzal is, hogy leküzdvén a sokszor
nem is megbízható, rendkívül nagy és rendezetlen adathalmaz által
feltornyosuló nehézségeket, a magyar gyermektanulmányozás ma még
kicsiny, de lelkes csapata számára egy általános tájékoztatót nyújtott
a gyermektanulmányozás mai állásáról. Az előadás általános képet
nyújt a gyermektanulmány fogalmáról, rendszereiről s feladatáról, a
gyermek nyelvéről, a gyermekrajzokról, a játékról, a részletes és
általános fejlődéstanról; továbbá a gyermektanulmány, mint alkal
mazott tudományról, függelékként pedig részletes tudósítást közöl
a berlini gyermektanulmányi és gyermekvédelmi kongresszusról, vé
gül pedig közli a magyar gyermektanulmányozás irodalmának teljes
jegyzékét.
E hely terjedelme — sajnos — nem engedi meg, hogy a külön
ben is igen tömör és rendkívül sok anyagot felölelő müvecskét bőveb
ben ismertessük; meg kell tehát elégednünk azzal, hogy felhívjuk rá
olvasóink figyelmét. Senki sem tagadhatja immár, hogy a gyermek
tanulmányozásnak nagy tere és még nagyobb jövője van intézeteink
ben és éppen ez okból a szóban lévő művecskének egyetlen intézet
könyvtárából sem szabad hiányoznia.
Mutatványul a következő részt közöljük:
„A gyermektanulmány kérdései közül első sorban a gyermektanulmánynak mint tudománynak fogalmával kell foglalkoznunk. De
nehogy úgy tűnjék fel, mint aki nyitott ajtót akar döngetni, azonnal
kijelentem, nem szándékozom teljes erővel fölvetni azt a kérdést, van-e
a gyermektanulmánynak, mint önálló tudománynak jogosultsága? Nem
pedig azért, mert a kételynek ezen merev alakban való nyilvánulása
nem felel meg többé a gyermektanulmány mai fejlettségének.
Ma már úgy áll a dolog, hogy a gyermektanulmány címén, tudo
mányos módszerek alkalmazásával, a gyermek testi és lelki életének
minden területéről az ismereteknek bizonyos mennyisége gyűl össze.
Ez adatok némelyikére talán szüksége lehet az általános lélektannak,
az anthropológia több ágának vagy a pedagógiának és orvosi tudo
mányoknak, vagy talán a büntetőjognak is, áe azok valamennyien vég
eredményükben a gyermeknek, mint ilyennek, általános és egyéni saját
ságainak megismerésére vezetnek. Bármennyire is laza a gyermektanul
mányozók adatgyűjtései között az összefüggés, azok egy dologban meg
egyeznek : közvetlen és önálló céljuk a gyermek megismerése s másod
sorban az alkalmazott tudományok szolgálata. Az önálló célú ismeretek
pedig önálló rendezést is kivannak.
Merültek fel eltérő nézetek a gyermektanulmánynak, mint tudo
mánynak köréről, tartalmáról. Az egyik felfogás szerint a gyermektanulmány körébe tartoznak a gyermek mind testi, mind lelki életére
és fejlődésére vonatkozó ismeretek, ide értve az abnormis gyermekek
testi és lelki életét, nemkülönben a gyermekről szóló történelmi és
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néprajzi adatokat is. A gyermektanulmány ezen összefoglaló fejleszté
sének hivei az amerikaiak.
Ezzel szemben a német gyermektanulmányozók a gyermek teste
anatómiájának és élettanának, testi fejlődésének, az idegélet pathológiájának, a történelmi és néprajzi vonatkozásoknak kutatását az illető
tudományok búvárainak engedik át és teljes erővel a lelki élet feltá
rására vetik magukat. Ezért, mig az amerikaiak s velük az angolok a
gyermekről szóló tudománynak a paidológia vagy gyermektanulmány
nevet adtak, addig a németek általában megelégszenek a gyermeklélektan elnevezéssel.
A helyes megoldása a kérdésnek bizonyára az, hogy a gyermektanulmány sem test- és élettani, sem lélektani alapon és irányban
egyoldalúlag nem művelhető, hanem ezen tudomány tárgya és végső
célja csak az egész gyermek megismerése lehet a maga alkotásának
egysége s az összes testi és szellemi erők egymásra hatása szerint.
Ez a felfogás felel meg azon természettudományi alapnak, amelyből a
gyermektanulmány közvetlenül kinőtt s amely a gyermektanulmány
egészséges fejlődését biztosítja.
Hazánkban a gyermektanulmányozás a németek hatása alatt a lélek
tani irányban indult meg. Pethes János 1901-benmegjelent összefoglaló
művét „Gyermekpsychológiának“ nevezi; Donner Lajos 1900-ban meg
jelent művében: „A gyermek értelmi fejlődésében“, szintén gyermeklélektanról beszél. Az 1903-ban megalakult „Gyermektanulmányi Bizott
ság“, miként neve is illusztrálja, hazánkban a gyermektanulmányozást
az egyetemes alapon kívánja művelni és a vizsgálatokat „az ép és az
abnormis gyermekek testi és lelki életére“ egyaránt kiterjeszteni.
Teljesen azon az alapon áll már a magyar gyermektanulmányi iro
dalom legkiválóbb terméke, Ranschburg Pál dr.-nak műve a „Gyermeki
elme fejlődéséről és működéséről.“ 1905.“
K.
A siketnémák nyelvtanitása a magyarországi intézetekben kor
szerűnek mondható, mégis sok oly dolgot tartalmaz, ami nagyon is
kifogásolható, illetőleg indokolhatatlan. Abban, azt hiszem, mindnyá
jan megegyezünk, hogy nyelvtanitásunk anyaga nem lehet nagyobb,
tárgyalása részletesebb, mint az elemi iskoláé. Ezt elfogadva, nem
lesz érdektelen, ha Szabó Kálmánnak a „Népmivelés“ folyó évi 1.
számában közölt és az elemi iskolai nyelvtanításról szóló értekezését
ismertetem.
Elsőbben a nyelvtanítás céljáról szól: „Mi az elemi iskola célja?
Az egyszerű életre való előkészítés. A nyelvtanítás is, mint minden
más ismeretkör tanítása, ennek és csakis ennek az egyszerű életnek a
szolgálatában áll. Ekképen a célja sem több, sem kevesebb, mint az
egyszerű élet nyelvi szükségletének a kielégítése.“
Szerinte a nyelvtanitás anyaga csupán csak a helyesírás lehet,
mert ez tisztán és kizárólag csak itt sajátítható el, mig ellenben az
élőbeszéd helyes használása az összes ismeretkörök megszerzése köz
ben is, —- lévén az élőbeszéd ezeknek közvetlen kifejező eszköze —
megtanulható.
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A helyesírás elsajátítása érdekében szükségtelen a grammatizálás.
Ezeket a következőkkel bizonyítja: „Kérdezi-e valakitől és valaha az
egyszerű tudománytalan élet, hogy például ez a szó: „fáradtság“, főnév-e ?
Senki előtt ilyen kérdést sohasem vetett fel nemcsak az egyszerű, de
még a raffináltabb élet sem. Ha nem kérdezte, akkor természetesen
nincs is rá szüksége. Ha nincs rá szüksége, akkor mint szükségtelent,
kár is tanítani. Hát azt kérdezte-e, hogy a „fáradtság“ szót hogy Írjuk
helyesen ? Igenis, kérdezte. Ha kérdezte, szüksége is van rá. Ha szük
sége van rá, tanítani is kell.“
„A szótani és mondattani elemzéseknek esküdt ellenségei vagyunk,
mert azok a zsendülő gyermeki lélek értelmét messze túlhaladják, a
különben is agyongyötört gyermek vállaira oly terheket rónak, amelyek
azt csak nyomják, anélkül, hogy gyakorlati értéket képviselnének.“
„A szavaknak részekre való felbontása sem követeli azoknak
grammatikai értelemben vett jelentéstani megnevezéseit is.“
„Az interpunkció nem annyira a mondottak kvalitása, mint inkább
a bennük kustorgó gondolatok integritása szerint helyezkedik el,“
Egy összetett mondatot idéz az iró és annak tartalma szerint
„korántsem azért van a közepén vessző, mert ott a főmondatnak vége
van és a végén nem azért van a pont, mivel ott a mellékmondat
véget ér, hanem azért, mert a vesszőnél a gondolat csak félig, a pont
nál pedig egészben be van fejezve. Midőn tehát valaki az előbbi helyen
vesszőt, az utóbbi helyen pedig pontot használ, sohasem a főmondatra
gondol, hanem gondol a gondolatnak félig való és egész bevégzettségére. Ennek felismeréséhez pedig különösen a gyakorlat vezet. Az
elemi iskolában főleg a helyesen artikulált olvasás és beszéd. Amit az
olvasásnál úgy csinálunk, hogy a vesszőnél a hang kissé felcsapódik
és az olvasó rövid lélekzetű szünetet tart. A pontnál pedig a hang
kissé leszáll és a szünet hosszabb.“
Végül az értekező vázolja a nyelvtanitási anyagnak szerinte helyes
terjedelmét. Javasolja, hogy először a hangzók, azután a szók, végül
a mondatok tárgyaltassanak a helyesírás szempontjából. Szükségesnek
tartja a szókban előforduló hangzók időtartamának megismertetését, a
szótagolás elsajátíttatását, a hasonló alakú, nagy kezdőbetűvel Írandó
szók, továbbá a hanghasonulás eseteinek megismertetését. Az Írásjelek
közül csupán a pontnak, vesszőnek, kérdőjelnek és felkiáltójelnek (a
választójelet kifelejtette) használatát kívánja megismertetni. Mindezeket
kizárólag célirányos és sokoldalú értekezéssel kivánja tudatossá tétetni.
Ha igazságot foglalnak magukban az értekező állításai, vájjon
helyes e a még iskolába nem járó épérzékű gyermekek értelmi szín
vonalán álló növendékeinktől megkövelelnünk, hogy meg tudják nevezni:
ez ikes-, ez iktelen ige; ez egyes szám, ez többes szám ; ez 1-ső, 2-ik,
3-ik személy; ez jelen-, múlt-, jövő időben; ez jelentő-, óhajtó-, kötő
módban van? (Nem ily rideg értelemben veszi azt a tanterv. Szerk.)
Vájjon nem kellene-e nyelvoktatási eljárásunkat az értekező elvei
szerint reformálnunk ?
Plichta Béla.
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VEGYESEK.
M egbízás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a gyógy
pedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa előadói teendőinek végzésével
Berkes János igazgatót az 1907. év tartamára újból megbízta. (1907.
január 14. 117005/1906.)
M iniszteri b iztosok . A siketnéma-intézetek félévi tanitáseredményét felülvizsgálták: Aradon, Budapesten, Debrecenben és Pozsonyban
Berkes János, Egérben. Jolsván és Kolozsváron Borbély Sándor, Kapos
váron és Ungváron Ákos István, Kecskeméten, Körmöcbányán és Vácott
Klis Lajos, Sopronban, Szegeden és Temesvárott pedig Herodek Károly.
G yászhir. Borbély Sándort, a váci siketnéma-intézet igazgatóját
súlyos veszteség érte. Apósa, Sebes Pál miniszteri tanácsos, nyugalma
zott. posta- és távirda-főigazgató 75 éves korában meghalt. A sokunk
által ismert és tisztelt elhunyt 'öreg úr figyelemreméltó munkásságot
fejtett ki a váci siketnéma-intézet 100 éves ünnepére kiadott évkönyv
megszerkesztésében azzal, hogy a régi latin szövegű iratok közül igen
sokat fordított magyarra. Mindnyájunk őszinte részvéte enyhítse a gyá
szoló család fájdalmát.
M ozgalm ak. Besztercebánya város és Zólyom vármegye intéző
köreiben mozgalom indult meg a körmöcbányai siketnéma-intézetnek
Besztercebányára való áthelyezése iránt. A terv megvalósulása esetén,
mely elé nagyobb akadályok nem tornyosulnak, úgy a város, mint a
megye hajlandó áldozatot hozni az ügy érdekében, amire a körmöc
bányai intézetnek nagy szüksége van. — Figyelemreméltó mozgalom
foglalkoztatja Szabadka város Nőegyletét is. Ez az egyesület az általa
fentartott árvaházból siketnéma-iskolát óhajt létesiteni. Az egyesület
vagyona állítólag 200 ezer korona. Más egyesülettel történő egyesülés
esetén ez az összeg még 50 ezer koronával szaporodnék. Valószínű,
hogy Szabadka város is megnyerhető ennek az eszmének és a város
sem fog a még szükséges áldozattól visszariadni.
Űjabb k észü lék n a g y o th a lló k részé re. Tapasztalatból tudjuk,
hogy az eddig használatban lévő hallócsővek nem felelnek meg a kivánal
maknak. A toldalékcsőnek a külső hangjáratba való bevezetése nagyon
kellemetlen. Nagy baj az is, hogy a hallócső csak a hang erejét fokozza
s nem egyszersmind a beszéd érthetőségét is. A beszédet különben is
sok mellékzörej kiséri, miáltal az érthetetlenné válik. A hangot pedig
különös tompaság jellemzi. Következésképen a legtöbb nagyothalló
nem sok hasznát vette a hallócsőnek. Most a berlini Akustik-Gesell
schaft újabb találmánnyal akarja a szenvedő emberiséget boldogitani.
Az általa feltalált készüléket az Organ múlt év novemberi számában
Stille dr. ismerteti. A készülék két részből áll. Az egyik része mikro
fon, a másik része telefon. Az utóbbit használja a nagyothalló. A kettőt
az elektromos áram vezetésére szolgáló kábel köti egymással össze.
A készülék állítólag tisztán adja vissza a hangot s azt annyira erősiti,
hogy a beszélgetés rendes társalgási hangon történhetik. A készüléket
az Akustik-Gesellschaft (Berlin, S. W. 11.) 25 márkáért árúsitja.
Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.

