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MEGHÍVÓ
a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének

Egerben, a vármegyeház dísztermében, 1909. jú lius 3-án  és 4-én  d .e . 9 órakor tartandó

Rendes közgyűlésére.

Julius 3-án, szombaton:
1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése.
3. A titkár évi jelentése az egyesület 

állapotáról és működéséről.
4. A szerkesztő jelentése az egyesületi 

lap állapotáról és működéséről.
5. Az évi zárószámadás felülvizsgálása.
6. A választmány által benyújtott költ

ségvetés megállapítása.
7. Szotfrid József értekezése: A siket

néma-intézeti tanárok anyagi ellátá
sáról.*

Julius 4-én, vasárnap:
8. Klis Lajos értekezése: A túlkoros 

siketnémákról.*
9. Megvizsgálása és tárgyalása azon 

Írásbeli indítványoknak, melyek a 
közgyűlés előtt legalább 8 nappal az 
elnökséghez benyujtattak.

10. Tisztviselők és választmányi tagok 
választása.

11. Számvizsgálók választása.
12. A következő rendes közgyűlés he

lyének meghatározása.

* Az értekezés vázlatát a  külön küldendő meghívón közöljük.

Kecskemét, 1909. évi junius hó 1-én.

Németh László
elnök.

Üdvözlettel
Kegler Ferenc

titkár.

Szives tudomásul. Julius 2-án este a siketnémák egri intézetében választ, 
mányi gyűlést és előértekezletet tartunk. — A közgyűlésen résztvevők elszálláso
lásáról a helyi bizottság gondoskodik, mely részletes tervezetet is készít.
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Kik tanítsák a rajzot a siketnémák iskoláiban?

Ha vizsgálatok alkalmával a miniszteri biztosok a rajzlapok meg
szemlélésén kívül gyakorlati irányban is érdeklődnének, ha például 
egyik-másik növendéktől valamely könnyebb vagy nehezebb tárgy 
(mondjuk: egy asztal vagy esetleg az illető növendék rajzát képező 
minta vagy éppen a szomszédos udvar stb.) azonnali levázoltatását 
is megkívánnák s a rajz körébe vágó' kérdéseket intéznének a gyer
mekekhez: csakhamar meggyőződhetnének arról, hogy rajzoktatásunk 
mennyire távol esik a kitűzött céloktól, a gyakorlati élet követel
ményeitől.

Az élet ugyanis az önálló, a termelő munkát követeli. E tekin
tetben pedig rajzoktatásunk vajmi kevés sikert tud felmutatni.

Évek óta tanítom a kézügyességet és ez idő alatt még alig 
találtam oly növendékre, ki egy-egy téma vázlatát önállóan, érthetően 
papírra tudta volna vetni, ki a már elkészített tárgy helyes lerajzo
lására képes lett volna. Az arány fogalmáról, a szin harmóniájáról 
pedig nem is beszélek, hiszen ezekre nézve valóban csak elvétve 
látunk növendékeinkben valami csekélységet felcsillámlani. Az intézet 
falain kívül is akárhányszor figyeltem meg növendékeink rajztudását, 
úgyszólván mindannyiszor azt kellett tapasztalnom, hogy rajzoktatá
sunk eredményei még igen sok kívánnivalót hagynak maguk után; 
sokat a kéz- és szemügyesités, de még többet a beszédtanitás szem
pontjából.

Lehet, hogy túlzók, de én már olyan vagyok, hogy minden tan
tárgy értékét a szerint bírálom meg, amily mértékben szolgálja vagy 
szolgálhatná intézeteink legfőbb célját: a beszéd megtanítását. Sze
rintem szükséges, hogy minden tantárgy feltétlenül alá legyen ren
delve ennek a nagyszerű, ennek az ideálisan reális célnak. Kell, 
okvetlenül kell, hogy ez a cél, a beszédtanitás célja dominálja a 
siketnémák iskoláinak egész munkaprogrammját, hogy ennek szuvere
nitását érezze minden, ami növendékeinket művelni hivatva van.

Pótolhatatlan veszteségnek tartok a siketnémára nézve minden 
olyan tanórát, melyen értelmét nem csiszolták, szókincsét nem gyara
pították, beszédkészségét nem fokozták. Kell tehát, hogy a rajzóra, 
mint a többi, egyszersmind beszédtanitási óra is legyen. Inkább 
kevesebbet rajzoljon a siketnéma és többet beszéljen, mert az élőszó, 
a hangos beszéd többet ér Rafael világraszóló képeinél, többet ér a 
görögök vagy rómaiak klasszikus szobrainál is.

A rajzoktatás óráin tág tere nyílik a cselekvésnek s igy ter
mészetszerűen a beszéd gyakorlásának is. Száz és száz alkalom 
kínálkozik az ilyen órákon új fogalmak, nyelvalakok és addig nem 
ismert műszók megismertetésére. És ez a sok-sok alkalom, melyben 
pezseg az élet, mely telve van természetességgel, mely legközelebb 
áll a siketnéma leikéhez, értelméhez, — ez a sok alkalom most mind
mind kiaknázatlanul enyészik, pusztul el. Hogy miért? Egyszerűen 
azért, mivel azok a polgári iskolai, gimnáziumi stb. tanárok, kik 
intézeteinkben a rajzot jelenleg tanítják, nincsenek tisztában a siket
néma lélektanának s oktatási módszerének alapelemeivel sem.
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Sokat gondolkoztam már azon a kérdésen, hogy miért is kell 

a siketnémákat olyan embereknek tanitani a rajzolásra, akik azoknak 
lelki és értelmi képességeit egyáltalában nem ismerik. (!?) Avagy 
talán a rajzoláshoz nem kell lélek, nem kell értelem, nem kell beszéd? 
Akármennyit törtem is fejemet ezeken a problematikus kérdéseken, 
nem tudtam megnyugtató eredményhez jutni.

Némelyek azt hozzák fel okul, hogy a siketnémák rajzoktatása 
sokkal magasabb nivón áll, mintsem azt kebelbeli ember taníthatná. 
Azt is mondogatják, hogy éppen a beszédtanitás szempontjából kívá
natos, hogy növendékeink még az intézet falain belül is érinkezzenek 
nem szakemberekkel. Elszórtan hallhatók olyan hangok is, mintha az 
oktatásügyünk tekintélyének növelése végett volna szükség azokra az 
idegen óraadó rajztanárokra. (De csak hangok! Szerit.)

Talán mondanom is felesleges, hogy a föntebb említett indokok 
közül egyik sem rejti magában a meggyőzés erejét. Mert ugyanis, 
ha a kézügyességet — mely a tanterv értelmében a rajzoktatással 
csaknem egy nivón áll a cél szempontjából, sőt a megélhetésre nézve 
sokkal jelentőségteljesebb szerepet tölt be, mint az utóbbi — tanít
hatja kebelbeli, miért ne taníthatná- a rajzot is. Az igaz, hogy a rajz- 
tanitáshoz speciális szaktudás és rátermettség kell. Hát a kézügyes
ségi oktatás nélkülözheti ezeket a kellékeket? A tanterv világosan 
kimondja, hogy a rajzoktatásnak szoros vonatkozásban kell lennie a 
kézügyesitő-oktatással. Hogyan lehetséges ezen mindenesetre okszerű 
rendelkezésnek eleget tenni, ha a rajzot idegen, legtöbb esetben 
slöjddel egyáltalában nem foglalkozó tanár tanítja?! De ha nálunk a 
rajzoktatás tényleg oly magas nivón áll, hogy azt csak különleges 
rákészültség mellett taníthatná kebelbeli: akkor gondoskodni kell arról, 
hogy ezt a készültséget az arra vállalkozó kartársak alkalmas úton- 
módon megszerezhessék. Az iparos tanonciskolák rajztananyaga bizo
nyára felülmúlja a siketnémákéit s oda még sem kívánnak magasabb 
képzettséget, mint az iparos tanonciskolái rajztanfolyamok elvégzését. 
Azt hiszem, hogy ehhez hasonló szakképzettséggel a mi rajzoktatá
sunk terén is teljesen kielégítő eredményeket lehetne produkálni.

Azt az állítást, melynélfogva az átmenet okáért szükséges nö
vendékeinknek az intézet falain belül nem szakemberekkel is érint
kezniük, egyáltalában nem tehetem magamévá. Hiszen nagyon jól 
tudjuk, hogy a rajzórákon mindent csinálnak a gyermekek, csak nem 
beszélnek. Azaz, hogy beszélnek, ámde az a baj, hogy nem hango
san, hanem csak jelekkel. A hangzó beszéd sok időt vesz igénybe, 
türelmet és fonetikai tudást kiván a tanártól, mig a jel gyorsabb is, 
no meg, ami a fő, könnyebb az elsajátítása is. Növendékeinknek az 
intézet falain belül a laikusokkal való érintkezésből csak akkor szár
mazik valamelyes hasznuk, ha ezen érintkezésnél az osztályfőnök, a 
fonetikus, szóval a szakember is ott van. Máskülönben az egészen 
mindegy, hogy az intézetben vagy azon kívül társalgott-e, érintkezett-e 
a siketnéma az ép érzékűvel.

Tántorithatatlannl vallom, hogy rajzoktatásimk csak az esetben 
érhetné el fontos céljait, csak úgy lenne teljes mértékben hasznos, ha 
azt siketnémák tanítására és nevelésére rendszeresen képesített tanárok
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tanítanál. Céltudatosan Írtam ezt: „rendszeresen“ — mivelhogy oly- 
féle megoldástól nem várhatunk kellő sikert, mely az óraadó rajzta
nárokat holmi gyógypedagógiai, vagy siketnémák rajztanitására képe
sítő vizsgálatra kötelezné. Ismerjük közvetlen tapasztalatból az ilyen 
„szakvizsgálatok“ gyakorlati értékét. A hitoktatók is ilyennel rendel
keznek. Nem sokat, sőt még annál is kevesebbet ér. Azért történt 
meg saját fülem hallatára 1—2 évvel ezelőtt, hogy egy kitőnően 
szakvizsgázott hitoktató a karzatot, mint a templom egyik részének 
fogalmát, olyképpen ismertette, hogy miután rámutatott a karjára, a 
növendékekhez ezt a kérdést intézte: Mi ez? A gyermekek ráfelelték, 
hogy „kar“, ö meg sietett hozzátenni a hiányzó, de veszedelmesen 
szükséges szótagot, t. i. ezt, hogy „zat“ és ezzel befejezést is nyert 
a fogalomismertetés. Nemde tipikus paródiája ez az eset a szóban 
levő szakvizsgálatoknak?

A nagy, az általános szakszempontokon kívül még egyéb okok 
is kívánatossá teszik azt, hogy a rajzot gyógypedagógiai oklevéllel 
biró kebelbeli emberek tanítsák.

Az igazgatók tudnák megmondani, hogy néha mily sok gondot 
okoz áz óraadó rajztanár megszerzése. S ha már sikerült egyet „meg
fogni“ vagy kiválasztani, mily bajos annak az óráit a tanórarendünk
kel összhangzásba hozni, lévén ő leginkább a saját iskolájában el
foglalva. Igen gyakran valóságos felfordulást okoz az intézet rend
tartásában az idegen óraadó esetleges időközi változása. Az ellen
őrzése is bajos, mert attól kell tartani, hogy szigorúbb fellépés esetén 
lemond a megbizatásról. S akkor ki tanítsa a rajzot? De különben 
is fizikai lehetetlenség oly embertől buzgó, pontos és eredményes 
munkát követelni, ki energiájának túlnyomó részét már előzőleg egy 
másik intézetnél hagyta. Hogy az ilyen elfáradt ember mit végezhet 
a rajz és beszéd szempontjából, az könnyen elképzelhető. A beszéd- 
tanitás maga is egész embert kíván, hát még a rajzolva-beszélgetés, 
vagy a beszélgetve-rajzolás! Eötvös László.

A siketnémák tehetség szerint való külön
választásának kérdéséhez.

(Vége.)

Az ajak „r“ gyakoroltatása csupán csak a rezgés érzékelteté
sére alkalmas. A levegő felváltva, hol a nyelv és felső ajak között, 
hol a nyelv és alsó ajak között tör magának utat. A nyelvnek itt 
nincsen aktiv szerepe, mig az alveoláris „r“ kizárólag a nyelv cse
lekvő munkája által jő létre. Ez utóbbi megtanítása csakis hosszas 
gyakorlat árán érhető el. Elsőrendű követelmény, hogy a gyermek 
a nyelv szélét a zápfoghoz és a foghúshoz két oldalt hozzá tudja 
szorítani, mert csakis igy jöhet a nyelv hegye rezgésbe. A legtöbb 
siketnéma kezdetben dorzálisan, a szájpadon képezi az „r“-et, illető
leg oda szorítja nyelvét, ami által létrejön ugyan egy „r“-féle folyé
kony hang, de rezgése hiányzik. Azt hiszem, a nehézség fő oka a



6. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 101
nyelv ügyetlensége, minthogy a gyermek nem tudja egyszerre több 
irányban mozgásba hozni s két oldalt a fogakhoz szorítani.

Pedig már a magánhangzók képzésénél is szükség van több
irányú nyelvmozgásra. A beszédszervek nyugalmi helyzete itt csak 
látszólagos, mert a nyelvnek itt is meghatározott pontokra kell 
támaszkodnia, ami természetesen működést kivan.

Az „é§ hangnál a nyelv kétoldali támaszkodó pontja főképp a 
felső fogsorban a harmadik és második zápfog kiemelkedései és a 
közöttük levő mélyedések-. A nyelv hátsó része pedig az alsó hátsó 
zápfogakon keres támasztékot.

Ugyancsak az „é“ képzési helyére támaszkodik a nyelv a közép „é“ 
képzésekor is. Csakhogy ezen hangnál nem merőben oldalt nyomul a 
két felső zápfoghoz és a foghúshoz, hanem kissé alulról támaszkodik 
a fentebbi két fog éleihez, miáltal széle a két fogsor közé jut.

Az ,,e" ugyanily magasságban és hasonló módon képeztetik a 
hátsó felső zápfogakon. A két utóbbi hangnál — minthogy azok a 
száj középső részén jönnek létre —< a nyelv minden alsó zápfog 
szélét is érinti.

A szájpad és foghús találkozásánál a metsző és szemfogaknak 
megfelelő terjedelemben egy kiemelkedő vonalat találunk a szájban, 
amelynek fontos szerepe van a hangmódositásnál. A fogak és az 
alveolus patkó alakban vájulatot alkotnak, melyet e kiemelkedő vonal 
választ el a szájpad homorulatától.

A t, d, l, n hangok képzése alkalmával a metsző és szemfogak 
s az alveolus homorulatához akként támaszkodik a nyelv, hogy hegye 
a felső fogsor élével egy irányba jut, miközben a nyelv középvonali 
része a szájpadot nem érinti, széleivel azonban a felső és alsó hájul só 
zápfogakhoz támaszkodik. (Az „1“ hangnál a képzés természetének 
megfelelően, a főtámaszponton kivül, felül csak az első zápfoghoz 
támaszkodik a nyelv.)

Az sz, c, z, dz hangoknál nem homorulatot keres a nyelv, ha
nem a szájpad és foghús kiemelkedő érintkezési vonalára támaszko
dik, miközben a nyelv hegye a metszőfogak éléhez nyomul. Csak
hogy amig az „sz“ és ,,z“ hangnál a nyelv hegye már eleve kis nyílást 
hagy a zöngétlen vagy zöngés levegő kibocsátására, addig a „c“-nél 
és „dz“-nél a nyelvhegy a fogak éleinél teljes zárlatot alkot s csak 
ennek megnyitása után jut a nyelvcsúcs is az „sz“, illetőleg „z“ hely
zetébe. De tévesnek kell tartanom ama felfogást, mintha a nyelv a 
„c“ és „dz“ hangnál kezdetben a „t“ vagy „d“-nek megfelelő állás
ból indulna ki.

A „t“, „d“, valamint „c“, „dz“ explosivák különböző karakterét 
adja az a jelenség, hogy a két előbbi a zárlat megnyitása után a 
metsző fogakkal nem is érintkezik, mig a két utóbbi az „sz“ és „z“ 
helyzetébe megy át, de azok helyzetét már a zárlatkor felvette, ami 
pedig lényegesen különbözik a két elsőétől.

Az „ű“ hang létrehozásánál szintén az alveolusig előnyomul a 
nyelv, miközben középütt nyílást hagyva, annak az első zápfogak 
fölötti részeihez két oldalt hozzátámaszkodik s alaposan kinyúlva a 
hátsó, alsó és felső zápfogakhoz is nyomul.
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Az „ű“-nek ily módon nyert nyilasa hosszabb, mint az „i“ hangé, 

mert az ennek kétoldali támaszkodási pontja már az alveolus mögött 
a második és harmadik zápfog fölötti oldalrészen található.

Ugyancsak az alveolus mögötti homorulatban lelhetjük a ty, gy, 
s, zs, cs, dzs hangok nyelvállási helyét. A t, d, sz, z, c, dz hangok 
képzésbeli tulajdonságait ezeknél is hasonlókul tekinthetjük. A nyelv 
támaszkodási pontja különféle hangkapcsolatoknál változik ugyan, úgy, 
hogy a postalveoláris ty, gy mediopalatálissá válik, de ezen jelenséget 
az előbbi hangoknál is észlelhetjük és igv azokat a képzési helyeket 
kell alapul vennünk, melyeket a természet, illetőleg a beszédszervek 
formája eredetieknek mutat.

Az eddig felsorolt hangok képzése kizárólag a szájíir felső ré
szében megy végbe, minthogy a nyelv munkájában a felső állkapcsot 
használja támasztékul.

Az „ő“ hangnál a nyelv mellső része a száj alsó részébe, két 
oldalt az első zápfoghoz nyomul az alsó állkapocsban. Hátsó része 
az „e“-nek megfelelő állásban, a felső-hátsó zápfogakat érinti.

A rövid „ö“-nél a nyelv hátrább, a második és harmadik alsó 
zápfoghoz nyomul.

Az itt felsorolt hangok képzésmódjával kapcsolatosan igyekez
tem megközelitőleg leirni a nyelvnek megfelelő mozgásait és a moz
gások irányát. Nem. szándékozom minden egyes hangra kiterjeszkedni 
e dolgozat keretében, hisz’ ezirányú vizsgálódásaim elégtelensége 
miatt a fentebbieket sem mondhatom absolut értékűeknek: az ily 
irányú kutatások egyedül arra lehetnek jók, hogy a siketnémák be- 
szédtanitási eljárásának javítására kísérletek gyanánt szolgáljanak, de 
ezen kísérletek tanulságos és esetleg eredményes voltát bizonyára 
kevesen fogják kétségbe vonni.

A nyelvmozgások fajtái szerint a beszédhangoknak egy új rend
szerét állapíthatnék meg. Egyelőre csak annyit kell kiemelnünk, hogy 
minden hang karakterisztikuma a szájban bizonyos ponttól, határo
zott — még pedig a beszédszervek alkata által meghatározott — 
nyelvállástól és szájmozgástól függ. A beszéd mekanikája tehát nem 
egyéb, mint a nyelv támaszpontjainak szabályos változtatása, külön
féle zárlatok és szűkületek alkotása, azoknak egymásba való átvitele, 
a zöngés és zöngenélküli levegőrezgés akusztikai módosítására.

A siketnéma beszédjének érthetősége első sorban attól függ, 
hogy mily pontosan hajtja végre a szükséges beszédmozgásokat. 
Beszédje helyességének első feltétele, hogy a nyelv munkája közben 
elérje s pontosan érintse azokat a pontokat, melyek a szándékolt 
hang helyességét feltételezik. Munka közben a nyelv nagy szélsősé
gek között mozog. Az egyik pillanatban hegye, a másikban gyöke 
teljesiti a fő feladatot; majd a szájpad felé függőleges, majd két 
oldalt a fogsorok felé vízszintes irányban mozog. A beszéd szerkezete 
általában bonyolult nyelvmozgást kíván, mely csakis a hallás s az 
ebből következő közvetlen beszélési szükség által válhat a hallónál 
aránylag rövid időn belül tökéletessé.

A siketnémánál a helyes nyelvalátámasztás eltalálása a mai 
tanítási eljárással legtöbbször csak nehezen sikerül, pedig mint einli-
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tém, ez a beszédtanitás sikerének csak kezdete. Az eredmény bizto
sítása semmivel sem könnyebb.

Az előbbiekben szó volt arról, hogy a szájpad és nyelv érint
kezési pontjának megjelelésére és érzékeltetésére gömbös végű fém
sodronyt lehetne a szájba vezetni. Kérdem, nem lehetne-e ugyanezt 
a többi hangok tanításánál is alkalmazni. Az oly hangok tanításánál, 
melyeket két oldalt a foghúshoz vagy a fogakhoz támaszkodva képez 
a nyelv, jó szolgálatot tenne egy ily gömbös fémvilla, melyet a kí
vánt helyre illesztve, a gyermek nyelvével ösztönszerüleg is leszorí
tana, mi által el volna érve az illető nyelvállás erőteljes helyi érzete. 
Az eredmény, tudniillik a nyert hang, megmutatná a beállítás helyes
ségét vagy hibás voltát.

Ezt az eljárást, vagyis a nyelvmozgás feltétlen vezetésének 
szükségét be kell látnunk, bármily különösnek tessék is az első szem
léletre. Fentebb azt mondottam ugyan, hogy minden nyelvállás helye 
a száj alkatánál fogva meg van adva, sőt a fogak kiemelkedése, a 
szájpad homorulata, az alveolus a nyelv állomásai, nyugvóhelyei gya
nánt szolgálnak. A fül munkája nem segíti a süketet ezeknek felkere
sésében és megérzésében. Optikailag nem nyerhet elegendő értesü
lést a gyermek a nyelv izommozgásáról, mert bár az minden hang
nál lényegesen különbözik, egészében a gyermek a nyelvet mindenkor 
egyformának látja. A nyelv beállítását célzó erőművi beavatkozásunk 
a nyelv mozgékonysága miatt semmivé válik, nem találkozván a 
gyermeknek a helyes beállításra irányuló akaratával, minthogy a 
helyes nyelvállásról felvilágosítani őt kis korában úgyszólván lehetet
len, a nála nem létezőről tájékoztatni vajmi bajos. A hangképzés a 
gyermekre nézve tudatos tehát nem lehet. A nyelv tapintási érzését 
kell segítségül vennünk, hogy a gyermek akaratát önkéntelenül is 
határozott, helyes irányban működtessük. A hangok különféleségeinek 
megfelelő nyelvállások e célra finom eszközöket kívánnak. Lehet, sőt 
valószínű, hogy az általam emlitett érzékeltető eszköz nem vezet 
kifogástalan sikerre, de mindenesetre helyes célt fog szolgálni.

Az ily módon létesült nyelvállás gyakorlás után beavatkozás 
nélkül is létrejő s belőle tudatos izomérzés származik, szóval a hang
képzés tudatossá válik s a nyelv a megjelelt szájrészeken mindenkor 
könnyen megtalálja a biztos támasztékot, mert rendelkezik a szüksé
ges mozgási ismerettel.

Sokat tesz a gyermeknél, ha ismeri ez emlitett eszközt s ezután 
tanulja megítélni a nyelvtámaszkodás helyét. Általában arra kellene 
törekedniük a siketnémák tanárainak, hogy olyan eszközöket szer
kesszenek, melyekkel a hangképzési és hangjavitási eljárást biztos 
kézzel tudnák vezetni, mert a fonetikai ismeretek s a nyelvmozgások 
tudása csak úgy válnak gyakorlati értékűekké, ha azoknak praktikus 
eszközökkel érvényt tudunk szerezni. A nyelvcsont — ha fejtegetéseim 
megállják helyüket — csak célszerűtlen beavatkozásokra alkalmas. 
Viszont alkalmas eszközöktől várhatjuk a gyermek beszédérzésének 
fejlődését s ennek következményeként a nyelvműködés biztosságát, a 
szabályos nyelvmozgások könnyű állandósítását és ez által a beszéd
tanitás teknikai részének egyszerűsítését.
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Nem akarom ezzel azt mondani, mintha a beszédhangok helyes 

beállításával már megoldanék a beszéd mekanikáját minden hangnál. 
A nyelvnek csak bizonyos részétől kívántatik ugyan, hogy a szájnak 
bizonyos pontjához tapadjon s az illető hangot jellegzetesen kidom
borítsa : mégis úgyszólván minden része működik a nyelvnek minden 
hang képzésekor, amidőn a főrész munkájánál segédkezik. A beszéd
mozgások részletezésénél említettem, hogy például az „i“-nél a nyelv 
előrészének az első zápfog feletti foghús és szájpadrészekhez való 
bilaterális nyomulása közben a nyelv szélei a felső zápfogakhoz, sőt 
a hátsó alsó zápfogakhoz is támaszkodnak. Ez utóbbi mozgások nem 
birnak közvetlen hangmódositó szereppel, de mégis fontosak, mert 
nélkülük helyes beállítás nem jöhetne létre.

Minthogy a beszéd egymásután sorakozó hangváltozatokkal fejezi 
ki a gondolatbeli tartalmat, a nyelv már a következő hang beszéd- 
szervi állását is felhasználja a képzés könnyítésére. Innét van az 
általános szabályként jelentkező visszafelé hatás a nyelvmozgásban, 
melynek eredménye a beszéd némely helyein akusztikailag is feltű
nővé válik. A nyelv a következő hang kedvéért az „n“ képzési helyét 
hol az ajakra (hanvas), hol a szájpadra (kontyos, nincsen), majd a 
velumra (angol) viszi át. Ebből egyszersmind eléggé világossá válik, 
hogy a hang létrejövésének helyes útja már akkor elő van készítve 
a beszédemlékezés által, melyet itt bátran, kizárólag "muskuláris jel
legűnek Ítélhetünk, midőn a hallás pillanatnyi ellenőrző szerepére 
kerülne a sor. A beszédszervek működésének akusztikai eredménye 
további működésüknél nem jő tekintetbe, szerepe a visszhangéra 
emlékeztet. Ezért lehet reményünk a beszédérzésnek izomérzési ala
pon elérendő tökéletes kifejlesztésére, ha a kellő eszközöket meg
találjuk.

A hangkapcsolás változatossága mellett bizonyos hangnál a 
következő különféle nyelvállásokat kell figyelembe venni. A függőleges 
irányú nyelvmozgással többnyire a száj felső részén létrejövő mással
hangzók képzésekor a nyelvnek kitűnő támaszul kínálkoznak a nyelv 
bilaterális irányú mozgásával keletkező s az utánuk következő ma
gánhangzók nyelvállásai, különösen mikor a nyelvnek egymástól távoli 
részeit egymásután működtetjük. A nyelvnek a kétirányú váltakozó 
mozgása olyformán történik, hogy a magánhangzó helyzetét előbb 
nem változtatja, mig a következő mássalhangzó álláspontját el nem 
érte. így e mozgás nemcsak kétirányú lesz, hanem párhuzamos, 
vagyis mindig kétfajta hang képzése készül egyszerre. Mig a vokális 
helyzete támaszul szolgál a nyelvnek valamely zárlat eléréséhez s a 
hangfolyam megakasztására, ez a szünet alkalmat és időt enged a 
nyelvnek, hogy azt módositva, bocsássa ismét szabadon.

A siketnémák szakgatott beszédjét kiküszöbölendő, arra kell 
törekednünk tehát, hogy a következendő hang szájállása figyelembe 
vétessék. Hisz’ a siketnéma könnyen elsajátítja azt, ami könnyűségére 
válik. Beszéd közben az alsó állkapocs függőleges irányban, meglehetős 
szabályossággal mozog. Ez pedig azért történik, mert a nyelv addig 
nem hagyja el a megtámasztott szájrészt, amig az állkapocs követ
kező állomására nem szállította. így válik lehetővé, hogy a vokálisok
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szájmozgás közben is ugyanazok maradnak, mert a módosítást a 
nyelv teljesiti ugyan, de a változást az állkapocs segíti elő. A helyes 
vokális beállításnak fontos szerep jut a leolvasásnál. A helyes kombi
nálás ettől függ, minthogy ezek több alapot szolgáltatnak a psychikai 
látáshoz. A szótagnak nevezett hangcsoport lényege ugyanis, hogy 
mindig valamely határozottabb szájmozgás keretében képeztetnek a 
hangok. A magyar nyelv szótagjai minden esetben egy magánhangzó 
által vannak meghatározva. Ennek szájállása és nyelvmozgása a 
köréje csoportosuló mássalhangzók képzésére kihat, nyelvállásukat 
segítségül veszi s a következendők képzését elősegíti, valamint a 
saját ajakállása szerint képezi azokat.

Feltéve, hogy tanítási eljárásunkat az említett célnak megfelelően 
fejleszthetjük, még az a kérdés, minő akadályokra találunk és minő 
tehetségekre számíthatunk általában siketnéma növendékeinknél az 
egyöntetű beszédteknika sikerével szemben. A hangképzés, különösen 
a fiatal siketnémánál, nem támaszkodhatik az értelemre. Alkalmas 
eszközökkel azonban — minthogy növendékeink beszélő szervei álta
lában egészségesek — tudatossá tehetjük a beszéd mekanikai részét. 
Nagyon ritka eset, hogy a beszédszervek érzéstelensége, avagy bé
nultsága volna észlelhető, mint akadály. Egészséges beszédszervek 
mellett pedig a beszéd psychologiai indokolása reális siker lehetősé
gét biztosítja a siketnémának a beszéd megtanulásához, ha arra 
alkalmas eszközökkel rendelkezünk.

A beszédmozgás — mint a gyermek élénk szellemi munkájának 
eredménye s teljesülése — nemcsak a hallónál járhat jóleső, kielé
gítő érzéssel, hanem a siketnémánál is, éppen úgy, mint egyéb kife
jező mozgás. A gyermek természeti sajátságai azt mutatják, hogy az 
e fajta mozgások náluk szükségszerűek, akár játék, akár bőbeszédű
ség alakjában jutnak kifejezésre. A beszéd szüksége jelentkezik is a 
siket gyermeknél, midőn lelkiállapota élénk. Megvannak ennek kife
jezésére a különféle hangcsoportjai, de valamely nyelv raffináltan 
összeválogatott hangcsoportjait egyedül ügyes beavatkozásunkkal sajá
títhatja el.

Azok, akik a jelnyelv bevezetésétől várják a nagyobb eredményt, 
nem járnak helyes úton. A hangbeszéd oly magas célja a siketnéma- 
öktatásnak, ami mellett minden egyéb háttérbe szorul. Egyedül ez 
képes a siketnémát az általános emberi gondolkodás részesévé tenni, 
ez képes szellemét a benne rejlő tartalom szerint kiformálni s ez 
által izolált helyzetéből kiemelni és rendeltetési helyére visszahelyezni. 
A beszédtanitás első feltétele az artikuláció megkönnyitése s ez egy
szersmind a siker alapja. Ha ezt sikerül megoldanunk, megoldjuk 
egyszersmind a siketnémák beszédtanitását is. Szellemi téren nem 
fogunk akadályokra találni növendékeinknél, mert ugyanaz a beszé- 
lési szükség meg van náluk is, amely a halló gyermeket a nyelv 
megtanulására készteti.

Igaz, hogy tehetetlen helyzetükben tökéletlen és a hallókra 
nézve ismeretlen útat találnak csak a szellemi megnyilatkozásra, de 
mi úgy tapasztaljuk, hogy szívesebben követik ők. a hangos beszéd 
útját, örömmel fogadják a kifejlett gondolatok kész mezét, mint élőt-
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tűk újat és értékeset, készséggel használják azt, ha kevés fáradság
gal juthatnak birtokába, ha könnyű szerrel megtanulhatják, ha be
avatkozásunk s eszközeink a hallást ügyesen és megközelitőleg 
pótolják.

Nem a jelbeszéd segítségül hivása tehát a siker útja.
A különválasztásra irányuló törekvéseket pedig egyenesen koraiak

nak tartom. Eltekintek a részleges hallóktól, mint olyanoktól, kik 
könnyebb útat találnak a nyelv elsajátítására; az elkülönítés rájuk 
nézve előnyös.

Csupán azért választani szét a siketnémákat, mert a mai taní
tási eljárás mellett a beszéd teknikáját érintő eltéréseket észlelünk 
az eredményben, ami mindenesetre a beszéd tartalmi részében is 
megnyilvánul -- nem vélem eléggé indokoltnak. A halló gyermekek 
kedvező beszédtanulási feltételek mellett, különböző szellemi képes
ségekkel, körülbelül egyforma eredménnyel sajátítják el a nyelvet. 
Növendékeinknél sincsenek nagyobb eltérések a szellemi fejlődésben, 
mint az épérzékűeknél, amik a nyelvtanulás sikertelenségének okai 
gyanánt volnának tekinthetők. Ha bangbeszédtanitási eljárásunk csak 
megközelitőleg is oly közvetlen hatással lehetne a siketnémára, mint 
a fül munkája a hallóra, úgy bizonyára közel egyforma eredményt 
érnénk el minden növendékkel.

Más oldalról arról győződhetünk meg, hogy 3—4 növendékkel 
sikerül elérni a kívánt egyforma jó eredményt. Az eredmény nagy
sága fordított arányban van tehát a növendékek számával, vagyis a 
mai módszert és eredményt véve tekintetbe, elsősorban a metódus 
fejlesztésének, másodsorban a növendéklétszám redukálásának szük
sége forog fenn. Az utóbbi hatással van az elsőre s csak azután 
állíthatunk magasabb létszámot, ha nagyobb követelményeknek le
szünk képesek megfelelni.

Bárminő követelményeket támasztunk a beszéd tartalmát illető
leg, bármennyire korlátozzuk a tárgyi ismereteket, a beszéd tiszta
sága, érthetősége minden siketnémánál ugyanaz az egy cél leend. Azt 
hiszem, ha metódusunk idővel tovafejlődik s minden normális siket
némánál elérjük azt, hogy a 36 beszédhangot s azoknak kapcsolatait 
a mainál biztosabban és gyorsabban taníthatjuk meg, akkor a szel
lemi képzés terén különféle követelményekkel állhatunk elő és ha a 
beszéd szerkezeti és tartalmi részének tanítása ezt a mainál jobban 
megengedi.

A különválasztás indokolt vagy indokolatlan voltát a beszéd 
szerkezetétől s az esetleg ebből származó tanítási nehézségektől, 
valamint az itt tekintetbe jövő szellemi képességek fokától lehetne 
még valamennyire függővé tenni, ha az ezirányú vizsgálatok azt 
igazolnák.

Összefoglalva e dolgozatban elmondottakat, röviden a következő
ket állapíthatjuk meg:

1. A beszéd fiziológiai feltételei, valamint a siketnémák beszéd
szerveinek állapota s szellemi képességük teljesen lehetővé teszi 
megadni nekik az élő beszédet, ha alkalmas eszközökkel és kellő 
ügyességgel rendelkezünk e célra.
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2. A hangzó nyelv lehető legmesszebbmenő megadására kell 

törekednünk a siketnémáknál, mert a gyakorlati értéken kívül nem
csak szellemének megnyilatkozására adunk alkalmat és eszközt a 
siketnémának, hanem a beszéd tartalma s az agyműködés, az idegek 
és beszédszervek munkája által szellemi ügyességüket, gondolkodás
beli kézségüket annyira fejleszthetjük, amennyira a jelnyelvvel aligha 
haladhatunk.

3. Beszédtanitásunk sikerességének első s úgyszólván egyedüli 
feltétele az, hogy a hangok tanításának nehézségét s hosszadalmas
ságát a minimumra redukáljuk. Mig igy munkát és időt takarítunk, 
a mainál sokkal nagyobb eredményt is kell elérnünk a kiejtés terén. 
Ebből azután a szélesebb körű beszédtanitás lehetősége következik.

4. Növendékeinknél általában rendes szellemi állapotot s egész
séges beszédszerveket látunk. Hogy ezideig még sem érhetjük el az 
ideális eredményt, annak nemcsak az az oka, hogy a hangok meg
tanításánál a növendék szellemi tehetségét nem vehetjük segítségül, 
ez utón őt a nyelvmozgások felöl nem tájékozhatván, hanem az is, 
hogy az artikuláció tanítási eljárása nem egységes, inkább az egyén 
ügyességén alapszik s e . részben taktikai fogásokból áll, mintsem 
biztos gyakorlati rendszer volna.

5. A siketnéma szellemi és szervezeti állapota megengedi s a 
helyes artikuláció megköveteli, hogy a gyermek beszédszervei az 
érzés és tapintás útján alkalmas eszközökkel a beszéd különféle 
nyelvállására beállittassanak s igy a sokoldalú nyelvmozgás rövid 
időn tudatossá, határozottá váljék. E célra oly eszközöket kell keres
nünk, melyekkel a száj különböző pontjain a tapintást határozottan 
érzékeltethessük, fejleszthessük s a nyelvet e pontok elfoglalására 
kényszerithessük. A beszédmozgások hatásának fonetikai ismeretén 
kivül tehát az izommozgások ismeretével is kell bírnunk.

6. Ha reményünk lehet a vázolt s mindenesetre kívánatos célok 
elérésére, úgy a különválasztás kérdését — a tiszta vokális hallókra 
vonatkozás nélkül — addig nem tarthatjuk aktuálisaknak, még kevésbbé 
szükségesnek, amig a helyesebb úton sikerre lehet kilátásunk.

7. Teljesen megoldott, egyöntetű kiejtési oktatás mellett azután
különféle követelményeket támaszthatunk növendékeinkkel szemben, 
ba azt szellemi állapotuk s különösen a beszédszerkezet és beszéd
tartalom tanítási nehézségei megengedik. Cs. S.

VEGYES EK.
Ügyosztályunk vezetőjének legfelsőbb kitüntetése. A

hivatalos lap május 11-iki száma a következő királyi kitüntetésről 
számolt be: „Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére 
dr. Náray-Szabó Sándornak, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
miniszteri tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott osztálytanácsosá
nak buzgó szolgálatai elismeréséül Lipót-rendem lovagkeresztjét dij-
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mentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1909. évi május hó 6-án. 
Ferenc József s. k. Zichy Aladár gróf s. k.“

Mi ez alkalommal — a szokástól eltérőleg — nem foglalkozunk 
ügyosztályunk vezetője, dr. Náray-Szabó Sándor Öméltósága műkö
désének és munkásságának ismertetésével, mert többször volt már 
alkalmunk azt e lap hasábjain megtenni, s igy csak ismétlésekbe es
nénk. Ismeretes mindenki előtt az ő odaadó munkássága, azért úgy 
véljük leghívebben szolgálni az igazságot, ha egyszerűen konstatáljuk, 
hogy a buzgó szolgálatok elismeréséül adományozott legfelsőbb ki
tüntetés ez alkalommal valóban arra érdemesnek jutott.

A kitüntetés alkalmából a gyógypedagógiai intézetek testületéi 
testületileg óhajtották szerencsekivánataikat kifejezni. Ez a tisztelgés 
azonban, Öméltósága határozott kívánságára, elmaradt. így azután a 
budapesti intézetek igazgatói, kikhez az ungvári és jolsvai intézetek
nek a fővárosban időző igazgatói is csatlakoztak, Berkes János szak
tanácsi előadó vezetésével május hó 15-én tisztelegtek Öméltóságánál, 
aki Berkes János üdvözlő szavaira körülbelül a következőkben válaszolt:

„Sokra becsülöm a magyar gyógypedagógiai oktatásügy terén 
működők ragaszkodásának és tiszteletének ama megnyilatkozását, 
amely a Lipót-rend lovagkeresztjével történt kitüntetésem alkalmából 
a tantestületeknek és igazgatóságoknak hozzám intézett üdvözlő ira
taiban, az önök szives megjelenésében és szónokuk szavaiban kifeje
zésre jutott. Hogy mennyire szivemen viselem a testi és szellemi 
fogyatkozásban szenvedők oktatásügyét s az Önök érdekeit, annak leg
élénkebb bizonysága, hogy amidőn néhány évvel ezelőtt Ö Excellen- 
tiája az elnöki ügyosztály vezetését bízta rám, ezen igen terhes 
munkakör elvállalása és ellátása mellett sem hagytam cserben a ma
gyar gyógypedagógusokat, azt az ügykört, amely teljesen szivemhez 
nőtt, amelynek fejlődése nekem annyi örömet okozott. Legyenek meg
győződve arról, s ezt mondják el megbízóiknak is, hogy ha Isten élni 
enged, a jövőben is a legfőbb törekvésem leend, hogy az Önök közre
működésével és támogatásával a magyar gyógypedagógiai oktatásügyet 
előbbre s ezen oktatásügy munkatársainak személyi érdekeit tőlem 
telhetőleg közmegelégedésre a legeredményesebben szolgáljam. Amidőn 
megtudtam, hogy a gyógypedagógusoknak nagyobb küldöttsége kivan 
előttem tisztelegni, az Önök iránti szeretetből arra voltam kénytelen 
kérni a szónokukat, hogy erről a tervről beszélje le a feljönni szán
dékozókat. Nem akarom ugyanis, hogy miattam felesleges költségeket 
okozzanak maguknak a vidékiek s hogy munkakörüket rövid időre is 
elhagyják, érettem áldozatot hozzanak s növendékeiket megfosszák 
attól a tanítási időtől, amelynek minden perce kamatozó reájuk nézve.

Hálásan köszönöm, hogy szívesek voltak ebbeli kérésemet figye
lembe venni. Biztosítom mindnyájukat őszinte becsülésemről s még 
egyszer megköszönve a hozzám való ragaszkodásukat, kérem, hogy 
engem nehéz munkámban továbbra is a megérdemelt támogatásban 
részesíteni szíveskedjenek.“

Taritzky Ferenc ünneplése. Lélekemelő szép ünnepély volt 
április 29-én délelőtt a siketnémák kolozsvári orsz. intézetében abból 
az alkalomból, hogy a király Taritzky Ferenc nyugalmazott igazgatót
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a siketnéma-oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül a koronás 
arany-érdemkereszttel tűntette ki.

Az ünnepély emelése céljából a felügyelő bizottság az intézet 
vizsgatermében, a tantestülettel egyetemben diszgyűlést rendezett, 
melyre az ünnepeltet küldöttségileg hívták meg és amelyen igen nagy 
és előkelő közönség gyűlt össze.

Az ünnepély a „Himnusz“ éneklésével kezdődött, amit a vakok 
intézetének növendékei adtak elő. Azután Szvacsma Géza udvari ta
nácsos, a város polgármestere üdvözölte a megjelent közönséget és 
az ünnepeltet a következő szavakkal:

„Mélyen tisztelt Közönség! Valahányszor emlékezetreméltó ese
mények fordultak elő ennek az intézetnek az életében, felügyelő 
bizottságunk sohasem mulasztotta el itt megjelenni, hogy kifejezést 
adjon annak a meleg érdeklődésnek, amellyel ennek az intézetnek az 
ügyei iránt mindenkor viseltetik.

Most kettős jogcíme van a megjelenésre, mert egy olyan férfiú 
ünneplésére gyűltünk össze, aki ennek az intézetnek 14 esztendőn át 
volt lelkes vezetője és aki ennek az intézetnek vezetése körül szer
zett érdemeinek elismeréséül felügyelő bizottságunknak is tiszteletbeli 
tagjává választatott.

Eljöttünk tehát, hogy kifejezést adjunk annak az örömnek, amit 
minden testületnek éreznie kell akkor, midőn a közpályán becsülettel 
és odaadással működő harcos igaz érdemeinek elismeréséről és meg- 
jutalmazásáról van szó.

Én, mint e város polgármestere, azt a megtisztelő megbizást 
kaptam "gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisz
ter űr Önagyméltóságától, hogy hozzam tudomására Taritzky Ferenc 
nyugalmazott igazgató úrnak, hogy O császári és Apostoli Királyi 
Felsége, a siketnéma-oktatás terén szerzett érdemei elismeréséül, a 
koronás arany-érdemkereszttel tűntette ki és hogy ezt az érdem
keresztet az igazgató úrnak átadjam.

Kedves Igazgató Űr! Végtelen örömömre szolgál, hogy nekem 
jutott a szerencse ezt az érdemkeresztet az Igazgató úrnak átadni.

Nekem, aki ott voltam ennek az intézetnek a bölcsőjénél, aki 
ezelőtt másfél évtizeddel először üdvözölhettem itt az Igazgató urat 
és a ki azóta megszakítás nélkül tanúja lehettem annak a nemes, 
önzetlen és önfeláldozó munkának, amellyel ezt az akkor csirájában 
lévő intézetet erre a virágzó állapotra emelte.

Mert csak azok méltányolhatják a munka értékét a maga valódi
ságában, akik nemcsak a munka eredményét látják, hanem akik figye
lemmel kisérhetik annak napról-napra egymásra halmozódó sokaságát is.

Én tanúja voltam annak a bámulatraméltó és magasztos mun
kának, amit Igazgató úr 14 éven át az intézet szerencsétlen növen
dékeinek megmentése érdekében naponta kifejtett és azzal a lelki 
megnyugvással tűzhetem mellére ezt az érdemkeresztet, hogy ez a 
szép királyi kitüntetés a közpályának egy valóban méltó emberét érte.

Tudom én azt, hogy a közpálya emberének, akit lelkesedés vezet 
hivatása teljesítésében, legnagyobb jutalma a kötelességteljesítés ön
tudata.
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De az egyéni érdekek érvényesülési törekvéseinek mai korszaká
ban nagyon kevés azoknak a száma, akiket hivatásuk teljesítésében 
magasabb ideálok lelkesítenek és akiket az az eszme vezet, hogy ne 
csak közönséges munkát végezzenek, hanem hasznára és javára legye
nek az ügynek, amelynek szolgálatába léptek.

Ön azokhoz a kiválasztottakhoz tartozik, akiket az emberbaráti 
ügy nemes eszméje hozott erre a pályára és azért volt munkásságá
nak sikere és üdvös hatása is.

A kertész gondosságával, az apa szeretetével és az emberbarát 
gyöngédségével őrködött ebben az intézetben, ahol a szerencsétlen 
siketnéma gyermekek az Ön igazgatása alatt meleg otthont, gyöngéd
séget és szeretetet találtak.

De nemcsak az intézet növendékei találtak Önben nemes szivű 
gondozót, hanem humánus gondolkozása áthatotta az intézet tanári 
testületét is és alapját vetette meg egy olyan áldásos szellemnek, 
mely egyedüli biztos alapja, az intézeti jó nevelésnek.

És most, midőn nyugalomba vonulása alkalmából a legmagasabb 
helyről ilyen szép kitüntetés éri Igazgató urat: felügyelő bizottságunk 
is eljött, hogy a maga részéről is kifejezést adjon Igazgató úr iránti 
tiszteletének és nagyrabecsülésének.

Én pedig átadom és mellére tűzöm Felséges Uram és Királyom 
által Önnek küldött koronás arany-érdemkeresztet, mint érdemeinek 
legmasabb elismerését.

Hirdesse ez a kereszt a siketnéma-oktatás terén szerzett érde
meinek jutalmát és szolgáljon buzdításul pályatársainak, hogy köves
sék a nemes példát, mert a munka nehéz és fárasztó, de a lelkiisme
retes és eredményes munkát elismerés és siker koronázza.

Fogadja szívből jövő elismerésemet. Sokáig éljen!“
A polgármester beszéde végeztével feltűzte a keresztet az ünne-' 

pelt mellére.
Taritzky Ferenc meghatva mondott hálás köszönetét mindazok

nak, akik neki ezt a kedves ünnepet szerezték és Ígéretet tett, hogy 
bár nyugalomba vonult, minden tőle telhetőt megtesz ezentúl is, hogy 
kedves volt intézetének javára lehessen.

Majd Nagy Péter, az intézet jelenlegi igazgatója úgy a tanár
társai, valamint a váci intézet tantestülete nevében, melynél az ünne
pelt pályáját kezdette és 25 évig működött, méltatta az ünnepelt 
40 éves tanári és 14 évi igazgatói működését.

Nagy Péter beszédét igy fejezte be :
„Amikor látjuk, hogy a testet és lelket egyaránt emésztő munka 

súlyos terhe alatt mint dűlnek ki embereink jóval idő előtt, akkor 
valóban Istennek különös áldását kell látnunk abban, hogy Igazgató úr 
40 esztendei hűséges és odaadó munka után is szeretteinek, tisztelői
nek, barátainak, volt tanítványainak és kartársainak őszinte szerete- 
tétől körülvéve, ép erőben, friss egészségben érhette e mai, mindnyá
junkra dicső, emlékezetes szép napot. Őszinte szívből kívánom, hogy 
Istennek e különös áldásában még az éveknek hosszú során át lehes
sen részel“
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Dr. Nemes Ferenc városi tanácsos, felügyelő bizottsági előadó 

bejelentette, hogy a felügyelő bizottság tagjai, a tanári testület, vala
mint a kitüntetettnek egyéb tisztelői és barátai 300 koronát gyűjtöttek 
össze. Indítványozza, adassák át ez az összeg, mint a Taritzky Ferenc 
nevére szóló alapítvány, az intézet felügyelő bizottságának.

Megható volt, mikor az intézeti növendékek nevében Márton 
Erzsiké VI. oszt. növendék fejezte ki háláját az ünnepelt iránt üdvözlő 
beszédben. Az intézet volt növendékei nevében pedig Balázs Adolf 
szabósegéd beszélt s az ünneplő közönség megelégedéssel látta, hogy 
az intézet mily áldásos munkát mivel s mily szép eredményeket ér el.

Ezután a helybeli vakok intézetének tanári testületé nevében 
Schanncn Péter igazgató, a növendékek nevében pedig Mezey Mihály 
üdvözölték Taritzky Ferencet, majd felolvasták a hozzá és az intézet
hez érkezett üdvözlő iratokat és táviratokat, számra mintegy 40-et, 
amelyek közül kiemeljük Náray-Szccbó Sándor miniszteri tanácsostól, 
valamint a hazai összes siketnéma és egyéb gyógypedagógiai intéze
tek tanári testületétől érkezett táviratokat, illetve üdvözlő iratokat.

Befejezésül a vakok intézetének növendékei elénekelték a 
„Szózat“-ot.

Évvégi vizsgálatok. A gyógypedagógiai intézetek évvégi vizs
gálatai a következő napokon tartatnak: A Il-od éves hallgatók képe
sítő vizsgálata, még pedig az írásbeli május hó 29-én, a szóbeli junius 
1-én és 2-án, az első éves hallgatók alapvizsgálata junius hó 22-én. 
Siketnémák intézetei: Arad: junius 4-én; Eger: junius 11-én; Kapos
vár: junius 7-én; Kecskemét: junius 15-én; Vác: junius 3., 4. és 5-én; 
Körmöcbánya: junius 11-én; Kolozsvár: junius 14-én; Budapest: 
junius 14., 15. és 16-án; Pozsony: junius 9-én; Sopron: junius 12-én; 
Budapest: (izr.) junius 3-án; Szeged: junius 16. és 17-én; Temesvár: 
junius 14. és 15-én; Ungvár: junius 4. és 5-én; Jolsva.- junius 7-én; 
Debrecen: junius 14-én. Vakok intézetei: Budapest: junius 11. és 12-én; 
Kolozsvár: junius 15-én; Szombathely: junius 28-án; Szeged: junius 
18-án. Szellemileg fogyatékosok intézetei: Budapest: (gyógypedagógiai 
nevelő intézet) junius 9-én; Borosjenő: junius 3-án; Pelsőc: (Blum- 
féle) junius 8-án; Budapest (áll. kisegítő iskola): junius 4. és 5-én; 
Eger: junius 12-én; Kecskemét: junius 16-án; Csongrád: junius 17-én; 
Debrecen: junius 15-én; Szatmár: junius 16-án. Hitoktatói vizsgák: 
Ungváron: junius 4. és 5-én és Temesváron: junius 14. és 15-én.

A gyógypedagógiai képző hallgatóinak tanulmányútja. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter folyó évi 35028. számú 
rendeletével a gyógypedagógiai képző jelenlegi 13 I-ső éves hallgató
jának 50—50 koronát utalványozott a végből, hogy a siketnémák 
kecskeméti-, temesvári-, aradi- és kolozsvári intézeteit, továbbá a boros- 
jenői gyógyped. nevelő- és foglalkoztató, valamint a vakok kolozsvári 
intézeteit meglátogathassák. A hallgatók ehhez hozzávették még a 
siketnémák szegedi-, debreceni és egri intézeteit is, hogy azok meg
tekintésével is bővíthessék tapasztalataikat. Az ifjak május hó 2-án 
indultak el tanulmányútokra és 13-án érkeztek vissza. Valamennyi 
intézetben szeretetteljes fogadtatás és gazdag tapasztalatszerzés volt 
osztályrészük.
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Siketnémák kihallgatásáért járó dij. Az illetékes hatósá

gok az eddigi gyakorlat szerint különböző dijakat állapítottak meg a 
siketnémák kihallgatását teljesítő szakértő-tolmácsoknak. A budapesti 
kir. büntető törvényszék vádtanácsa a szakértői dij rendezésére vonat
kozólag folyó évi március 29-én kelt 5431/1909. és 1625/1909. számú 
végzése kimondja, hogy a kihallgatáshoz szükséges ilyen közvetítés, 
figyelemmel arra, hogy a 62942/1873. S. M. n. rendelet csak egyik élő 
nyelvről a másik élő nyelvre való tolmácsolásról intézkedik, figyelem
mel továbbá.különösen arra, hogy az ilyen közbenjárás olyan különös 
képzettséget igényel, amilyen képzettséggel rendelkező egyén az egész 
országban sem sok van, nem tolmácsolásnak, hanem szakértői közre
működésnek tekintendő s a nyomozó hatóság az 1902. évi december 
26-án kiadott 39350/1902. S. M. n. rendelettel közölt 137000/902. évi
belügyminiszteri rendelet szellemében határozott akkor, midőn N. N.......
részére, helytelenül tolmácsdijnak nevezett s valóban szakértői díj
ként jelentkező 10 K.-t állapított meg, annál inkább, mert a most 
idézett belügyminiszteri rendelet 15. §. az ilyen rendkívüli szakértel
met igénylő működésnek magasabb díjazását kifejezetten megengedi.

Körmöcbányán április hó 18-án nagy érdeklődés mellett ala
kult meg a „Siketnémákat Gyámolitó Egyesület.“ Az alakuló közgyűlés 
a főreáliskola disztermében folyt le Reitzner Miksa miniszteri taná
csos elnöklete alatt. Védnökök: Auguszta kir. hercegnő O Fensége és 
József főherceg 0  Fensége. Elnökök: Reitzner Miksa min. tanácsos és 
özv. Havas Béláné kir. táblabiró özvegye. Alelnökök: Vizy Ferenc orsz. 
képviselő és özv. lovag dr. Amon Edéné.

=  Új könyv. =
„A betűknek elemeikre való felbontása és 

a némák beszédre való tanításának művészete.“
I r ta : Ju an  P ablo  B onét.

(Madrid, 1620.)

Franciából fordította: A üLER SlMON.

A siketnéma-oktatás irodalmának ezt az első termékét a „Magyar 
Siketnéma-Oktatás“ a múlt évben kezdte meg mellékletkép közreadni. 
Azonban, hogy olyanok is olvashassák ezt az értékes munkát, akik 
lapunknak nem előfizetői, a „Siketnéma-Intézeti Tanárok, Országos 
Egyesülete“ könyv alakban is kiadta azt és most a „Magyar Siketnéma- 
Oktatás“ szerkesztőségénél (Kecskemét, Templom-utca 95.) 2 koronáért 
kapható.

Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


