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Gondolatok.
Porból lettünk, porrá leszünk: két por közt van az életünk. 

A születésünk más, mint a milyen az életünk, de a bukásunk, a ha
lálunk olyan, amilyen az életünk. Minden erő a természetből eredt; 
minden élet szép, mely a természet törvényeiből fakad. Minden a 
világon csak a természet törvényei szerint lehet jó; minden, ami 
szembe helyezkedik a természettel, hamis és természetellenes. A ter
mészetes dolgok művészi becsnek és örökéletűek; a természetellene
seknek nincsen pozitív értékük és rövid életre vannak kárhoztatva; 
minél természetesebb valami, annál előbb eléri célját, amire hiva
tott. Természetes az, ami a természet erőiből érdek nélkül születik, 
természetellenes, az, ami a természet össze nem egyező erőinek kom
binálásával, törvényeinek nem ismerésével, vagy azok semmibe
vevésével, önző érdekek kielégítésére hozatik létre. A mesterséges 
dolgok egytől-egyig csak mesterkélt képzeleteket szülnek, a termé
szetes fejlődésnek tehát útjában vannak. Minden természetes szük
ségletnek megvan a maga természetes kielégülése; minden törvényes 
kielégülésnek megvan a maga természetes útja. Aki nem jár a ter
mészet útjain, az hamis életet él, melynek minden fordulója mester
séges, csak az ütközői természetesek. Aki mesterkélt utakon jár, 
annak az igazságai nem igazságok, az elvei nem elvek, annak min
den lépése természetellenes, csak a bukása természetes.

Az élet az egységek és egységességek sorozatos láncolatából 
áll. Minden tárgynak, jelenségnek nem egy, de több része, jegye 
van. Van száraz és nedves elem; van észak és dél; van jobb és bal 
oldal, stb. Ezek azonban nem egymás megsemmisítésére, hanem 
kiegészítésére vannak teremtve. Ezek a jegyek mind, mint termé
szetes részletegységek jelentkeznek, melyekből az élet egésze ossz-
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hangzatosán kialakul. Az ember már régóta ismeri ezeket a jegye
ket és életviszonyai, kultúrája szerint, hol analysis, hol meg syn
thesis alapján fogadta el őket.

A mai társadalom azonban, valamint sok tudomány is, nem 
ilyen természetes, egymást kiegészítő egységekből van összetéve. 
A modern kornak azért van olyan sok problémája, mert a társada
lom, valamint a tudomány is, tele van idegen elemmel, ki nem for
rott tartalommal, ki nem választott anyaggal. Érdekes, hogy minél 
műveltebb a társadalom, minél primitivebb a tudomány, annál több 
kombinált és össze nem férő egységből van összeróva: egyszóval 
konglomerátum, ami sohasem tesz egy elválaszthatatlan egységet, 
sohasem lehet tökéletes és létezésében nyugalmas, ügy a társada
lomban, mint a tudományban, az egy kasztba, egy működési körbe, 
egy tudományos csoportba integrálódottak a fejlődésnek bizonyos 
fokán, a műveltség evolucionális és kiválasztó erőinek hatása alatt, 
idővel differenciálódnak. A külső rokonvonások, melyek a primitiv 
műveltség szemében a belső lényeget helyettesitették, sohasem pó
tolhatják a belső összetartozandóságot; ami a külső jelek ingerei 
által mesterséges úton összeillesztetett, az a belső erők hiányai miatt 
alkotó részeire esik szét.

Mindent a munka és béke jegyében. Mi a harcot nem magáért 
a harcért, hanem a munka igazáért álljuk. A művész embert nem 
a megrendelő arany-óralánca, hanem a saját munkájának a szere- 
tete inspirálja alkotásaiban. Minden munkának maga az alkotás a 
legnagyobb jutalma. Mi is a saját munkánkban keressük a mi jutal
munkat. Keressük, de nem találjuk. Aki alkotásaiból elismerést, ju
talmat akar kicsikarni, annak a munkájáért lelkesedni kell. A lel
kesedéshez pedig hivatásszeretet kell. Aki hivatás nélkül dolgozik, 
az kárt tesz a saját testében és lelkében, az vétkezik a munka er
kölcse ellen, az vétkezik a kenyéradója és az egész világ ellen.

Minden állam boldogulásának első princípiuma, hogy minden 
egyes embere a maga helyén legyen. Hogy mindenki szeretettel 
és hivatással dolgozzék, hogy senki se kontárkodjék. Ahol hivatás- 
szeretet van, ott munka is van, ahol munka van, ott béke is van s 
ahol munka és béke van, ott díszük a kultúra. Mondják, hogy dol
gozzunk, hogy békességben legyünk, hogy eredményeket produkál
junk. I tt vagyunk és dolgozunk. De kérünk embereket. Hivatásos, 
munkaszerető embereket. Embereket, kik ezért a munkáért jöttek, 
embereket, kik erre a munkára hivatottak. Kern konglomerátumo
kat, hanem ügyünkért,, eszméinkért lelkesedni tudó apostolokat, hi
vatásosan egy pályára, egy munkamezőre képezett dolgos, alkotni 
vágyó kezeket kérünk.

A három csoport belső értékére, tudományos összetartozan- 
dóságára nincsenek meg a belső összekötő erők. A három csoport 
együvé illesztése külső érdekek munkája. A belső értékekben nincs 
összefoglaló tartalom. Az egész egyesités csak mint kisérletezés áll
hat fenn, melynek értéke nincs, tehát hosszú élete nem lehet. Az 
emberek különben is a három csoport igazságait és tudományos dol
gait nem összevéve, hanem egyiket a másikától elválasztva, külön- 
külön kapják és kritizálják. Tehát, mint minden mesterséges ké-
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szitménynél, a bomlás csirája már itt benne van a produktumban; 
mint összetákolt alkotmány, csak a tekintély hatalmánál fogva áll 
fenn. Tapasztalati tény, hogy ha a három csoport összekapcsolá
sáról van szó, sokan nem a megismert dolgok tudományos értéklé
sével befelé a lényeg felé, hanem az élet pozíciójáért való küzködé- 
sükbén — tisztelettel fölfelé tekintenek. A tudomány igazságait 
pedig nem szabad tekintélyekkel megtámogatni. Minden tudomány 
kell, hogy maga a legfőbb tekintély legyen. A folytonosan han
goztatott együvé tartozandóság pedig kizárja, hogy a pályára ké
szülő jelölt egy dologért, mint különállóért tudjon lelkesedni. K i
zárja, hogy csak egyet szeressen meg, mert hármas torz-szülöttel 
áll szemben. A mi munkánk nagy és művészi; olyan kényes, hogy 
egy egész embert, egy egész életet követel magának. Néha még 
az is kevés.

Azonban még más bajok is vannak. A három csoportnak 
nemcsak három külön művelő köre, külön érdekeltsége és külön bib
liája van, hanem három egymástól különálló, külön felfogású és 
különböző kultuszban kiedzett — mondjuk — temploma és Isten
sége is. Az Istenek éppen úgy, mint az emberek, ha sokan vannak, 
nem szeretik egymást. A pedagógia más ágaiban, a tudományok 
különféle téréin az egy Istenség oltárán áldoznak, a mi berkeink
ben, mindjárt az előcsarnokban, három Istennek a máglyája pislog; 
minden Istenség más tömjénre reagál, minden templomnak vannak 
szentjei. Itt most minden attól függ, hogy hol és milyen körülmé
nyek között időzik többet a jelölt. Ilyen tartózkodása alatt aztán 
nem éppen a legszimpatikusabb érzéscsoportokat helyezi el a szive 
tájékán — más Istenek és azok munkakörét illetőleg. S a végén az 
történik, hogy a neki kevésbbé népszerű foglalkozási ághoz indit- 
ják: hivatásszeretet, munkakedv, helyi szimpátiák — nélkül. A 
belseje diszharmonizálva, érzései felkavarva, idegennek és a hely- 
lyel szemben, ahová került, bűnösnek érzi magát. A mi igazságaink 
nem az ő igazságai, a mi tekintélyeink nem az ő tekintélyei, a mi 
világunk nem az ő világa.

Ez zavar minket. Zavarja a nyugalmunkat, zavarja munkál
kodó erőinket, hivatásos munkánkat. Mi szimpatikus, velünk pár
huzamos erőkkel dolgozunk. Nem szeretjük, ha a mi párhuzamos 
egyeneseinket egy harmadik merőlegesen átmetszi és teméntelen 
szöget alkot. A hivatásos munka nem szereti a kifelől jövő zavaro
kat, mert az elnyomja és a sikerét kétségessé teszi. A munka a saját 
belső zavaraiból, a saját problémáiból kell hogy éljen. A külső za
varok köznapiassá, a belső problémák naggyá és művészivé teszik 
azt. Minden munkaadónak eminens érdeke és legszentebb köteles
sége, hogy munkásainak a munkamezőn a békét, a nyugalmas mun
kát biztosítsa. Ezzel a munkásoknak a munka gyönyörét, maga
magának pedig a munka gyümölcsét szerzi meg.

Ne féljenek, hogy nekünk szükségleteink vannak. A mai kor 
világos szemmel nézi az új idők alakulásait és az emberek belső 
értékét azoknak szükségletei, óhajai és panaszai szerint méri. Minél 
több szükséglete, minél több óhaja, minél több panasza van valaki
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nek, annál értékesebb munkás az illető, mert kívánságainak erkölcsi 
természetéből kitűnik, hogy rálépett a haladás, a kultúra mezejére, 
melyen az út fölfelé — a csillagokig vezet.

S nekünk vannak szükségleteink.
Nekünk vannak óhajaink.
Nekünk vannak panaszaink.

Adamcsik István.

Néhány szó még a törvényjavaslatról.
Száz esztendő alatt bármiként alakult, fejlődött is oktatás

ügyünk, bármilyen kérdések is foglalkoztatták a szakembereket, 
olyan fontos alakulás és kérdés nem volt, mint a tankötelezettség
nek a törvénybeigtatása.

Bármennyi szó is esett légyen erről a törvényjavaslatról, bár
mennyit is vitatkoztak már róla a hivatottak, oktatásügyünk meg- 
kivánja, hogy beszéljünk róla mindaddig, amig kell és lehet, arnig 
a jót és jobbat el nem értük. Ha tévedések vannak a javaslatban, 
azokat igazítsuk meg, ha hiányok vannak benne, azokat pótoljuk, 
mert ha rossz törvényt kapunk, mi fogjuk azoknak következmé
nyeit megszenvedni, minket fog sújtani a jövőnek birálata és Ítélete.

Egyesületünk foglalkozott már a javaslattal és felelőssége 
tudatában mondott arról véleményt. Mégis aggódva gondolunk a 
jövőre! Annak a lelkes munkának, amely egy századon át fejlesztette 
ügyünket, amely munka úgyszólván csodákat művelt, annak a lel
kes munkának mintegy megállitója ez a javaslat. És az aggodalom 
annál fokozottabb és annál szembetűnőbb, mennél inkább mérlegel
jük az előretörekvés munkáját, amely a tankötelezettség kérdésé
ben alkotás után vágyott és amikor vágyát elérni vélte, óriási csa
lódásban lett része. Törvényünk most csak javaslat-korát éli, de 
félő, hogy érveink nem részesülnek azokat érdemileg megillető figye
lemben.

Az eszmét — bár az régi keletű — újra megindította egye
sületünk. Immáron az ige testté lön. A gyógypedagógiai szaktanács 
javaslatot készített és azt indokolással megküldötte az intézetek
nek és egyesületünknek hozzászólás végett. Hozzászólottak, hozzá- 
szóllottunk. Elhangzott részünkről a sok ellenérv. A többség egy
hangú véleménye és kívánsága kifejezésre jutott közgyűlésünkön. 
A szaktanács tervezete és a mi óhajtásaink merően ellenkeznek egy
mással. Vaojjon ezek az ellentétek elsímulnak-e, vagy pedig merevek 
maradnak? Mert ha merevek maradnak az álláspontok, a többségi 
akarat nem jut érvényre, keserű érzésekkel telik meg és elcsügged 
a lelkes tábor. Harcokban élünk és reményekkel táplálkozunk év
tizedek óta. Még továbbra is a harc legyen osztályrészünk?! Nyomás 
alatt élünk! Ellenszenv kiséri-e folytonosan oktatásügyünket? Ily 
gondolatok kísértenek, valahányszor csalódásban van részünk. Csa
lódás fenyeget, mert ez a javaslat sehogyan sem kielégítő, még 
megnyugtatót sem lehet belemagyarázni. Talán már a meginduló
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sálam van a hiba. Ott kezdődik talán, hogy a külföld példáit sze
degették össze; a hazai viszonyokat és sajátszerű állapotokat (mint 
pl. társadalmi élet, az ország községeinek stb. vagyoni helyzete, 
kulturális állapotaink stb.) kevésbbé vették figyelembe; azután meg 
úgy látszik, „közös“ szakember rótta össze a paragrafusokat.

Bármennyire igyekszik a bürokratizmus ezeket az oktatási 
ágakat hasonlatosaknak feltüntetni és összebogozni: nem férnek 
azok össze, mert nem együvé valók azok. Külön-külön fejlődtek és 
fejlődnek azok széles e világon, nincsen azok között egyéb kapocs, 
mint a humanizmus érzése. Egymás mellett haladhatnak azok kü
lön-külön a maguk útján és mindegyik nevet, hírt, megbecsülést 
szerezhet magának, de közösen együtt csak gyötrelmére vannak -és 
lehetnek csak egymásnak. Nem új az a szándék, mely e javaslat
ban kisért és abban fejeződik ki, hogy az elemi népiskolák felé irá
nyit, szinte tuszkol minket, illetőleg oktatásügyünket. Ez az irány
zat a közösitéssel csak fokozódott; nem is csoda, mert egészen elemi 
iskolai mivoltú intézmény került a három személyű egy ágba. Ez az 
irányzat végig érzik a javaslaton, bár a szakbeliségünket sem lehe
tett elhagyni, mert arra kénytelen rámutatni. Az „Indokolás“ (2. 
lap) írja, hogy: Ezt (t. i. az érzéki és értelmi fogyatk. iskolázását) 
csak különleges intézkedésekkel lehet elérni. Mert sem a siketnéma, 
sem a vak, sem a szellemi fogyatékos nem szerezheti meg az isme
reteket a rendes iskolákban. Ezeknek tanítási módja más, mint a 
normális gyermekeké. Ez a körülmény azt is megköveteli, hogy mi 
különleges képzésben részesüljünk.

Tehát elismeri a különlegességet, a különleges, tehát szak
iskolát, csak a szakiskolákat megillető jogokat nem találjuk sehol.

Bizony különleges szakiskola a mi iskolánk, ezt nem lehet 
tőlünk elvitatni; nem is vonják ezt kétségbe sehol a világon. A mi 
iskolánk inkább szakiskola, mint bármelyik más „szakiskola“. Mert 
itt különleges az oktatásnak minden porcikája, különleges annak 
minden érdeke, különlegesek itt még az egyes ágazatok külön- 
külön is annyira, hogy azok eredményes műveléséhez szükséges 
a különleges külön szakember. De a gyakorlat is mit mond? Egy- 
egy ember csak egy ágazattal foglalkozhatik, csak egy ágazathoz 
érthet jól, csak egyben lehet szakember. Hiába átitatja magát bárki 
közös szakembernek, nem az: csakis az egyes részlettudományokban 
lehet azzá.

A törvényjavaslat szerkesztője közös szakember, további út
jára bocsátotta a közös szaktanács. Tisztelet a nemes szándéknak 
é.s munkának, de éppen ez a közösség okozza a javaslatnak nem kí
vánatos bonyodalmait. Mind a három ágnak egyformán nem szol
gálnak a körülbástyázott paragrafusok, mert éppen a közös jóaka
ratból származott az az egyoldalúság, hogy a javaslat csak a szellemi 
fogyatkozásúak iskoláinak lehet jó, azok az ilyen törvény mellett 
nyugodtan fejlődhetnek. De a siketeknek és vakoknak más kell és 
több kell, ez nem elegendő, nem kielégítő, sőt egyenesen káros. Kü
lönösebbek a mi érdekeink, különösebbek a vakoké is. A szellemi
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fogyatkozásnak iskolái meg- és elférnek az elemi iskolák mellett, 
de mi nem.

Magának a tankötelezettségnek a kimondásához elég egy §. is. 
A részletdolgok már alakuljanak a szakbeli kívánalmak és szükség
letek szerint külön-külön.

Mindegyikét szerkeszsze meg a maga szakmájabeli ember vagy 
még jobb: kisebb csoport, azután kerüljön nagyobb plénum elé és 
végül szóljon hozzá a „szaktanács“. Mindennek a hibája éppen innen 
származott, hogy a javaslat útja megfordítva történt. Előbb szó
lott hozzá a szaktanács és azután az egyes csoportok. Ezért félő, 
hogy nem fog érvényesülni nagyon sok, igen fontos, életbevágó érv.

A szaktanács újra foglalkozik a javaslattal és úgy hírlik, 
hogy ez alkalomra a tanácsnak néhány vidéki tagja is meghivatik. 
Néllányi vidéki tag?! Hiszen a szabályzat 2. §-a értelmében a szak
tanácsnak nincsenek rendes és külső, központi és vidéki tagjai: csak 
tagjai vannak. A 4. §. így rendelkezik: „A tanács rendes havi 
üléseire csupán a székesfővárosi intézetekből és a váci orsz. intézet
ből kinevezett tanácstagok hivandók meg.4*

„A tanács több vidéki tagjai csak az egyes szakiskolákat külö
nösen érdeklő és személyes jelenlétüket okvetlenül igénylő ügyek 
tárgyalására vagy oly ülésekre hivandók meg, melyeken általános 
érdekű és kiváló fontosságú kérdések megvitatása tűzetik napi
rendre“. Mi lehetetlennek gondoljuk azt, hogy a szóban levő tör
vényjavaslatot a szaktanács ne tartaná általános érdekűnek és ki
váló fontosságúnak!

Bizony-bizony kívánatos, hogy azt a javaslatot mennél töb
ben és mennél alaposabban vitassák meg. De a hiresztelés után nem 
kisért-e az aggodalom?! Nem lesz-e ez az újabb tanácskozmány 
csak formaság, ahol a szaktanács előbbi határozatait juttatja ér
vényre? Akkor pedig küzdelmeink, izgalmaink, vágyaink, mun
kánk, érveléseink hiábavalók és gazdagodtunk egy újabb csaló
dással.

Kétség fog el bennünket minden újabb akciónál, mert a sok 
csalódás szinte elvette már hitünket. Amig más pedagógiai ágazatok 
az örvendetes fejlődést élvezik, nekünk csak a küzdelem marad, 
amit egy-egy ötlet irányit, lelkesít vagy lohaszt.

Lelkesített a törvényjavaslat eszméje is, de ime, ott vagyunk, 
hogy félnünk kell annak törvényre emelkedésétől.

De ne legyünk kishitűek! Az igazságnak győznie kell!
Szotfrid József.

A homogén hangbeszéd-képzetek.
Minden kétséget kizárólag bizonyos, hogy a siketnéma-okta- 

tásnak legnagyobb értéke, becse egyes-egyedül a hangbeszédben 
gyökerezik. Pusztán csak a hangbeszéd lehet- az az alap, melyen a 
siketnéma tökéletesedése, egyéni s szociális életboldogulása, helyes 
világnézete nyugszik. Azonban ennek kapcsán őszintén be kell val
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lanunk, hogy a hangbeszéd-tanitás területén még mindig sok a tenni, 
javítani valónk. Tehát semmi szin alatt sem szabad megelégednünk 
a mostani eredménnyel. Épp ezért meg kell ragadnunk és fel kell 
használnunk minden oly eszközt, módot, tényezőt, alkalmat, ami e 
terület észszerű művelését célozza. Egyben ki kell küszöbölnünk a 
hangbeszéd-tanitás fennálló akadályait, melyek ezidő szerint mind
untalan elébe vágnak az eredmény helyességének. Jelenlegi célom 
korántsem lehet az, hogy sorra foglalkozzam a hibák mindegyikével, 
habár nagyon is szükségszerű és égető a velük való foglalkozás; 
terünk azonban e célra szűknek bizonyúl; ezért az akadályok özö
néből csak e téma címében foglaltakról kívánok röviden szólni. Ha 
mélyen bepillantunk a beszédtanítás medrébe, észrevesszük, hogy a 
beszédtanítás helyes folyása sok helyütt a homogén képzetekből 
összerótt akadályokba ütközik. Eme akadályok kezdeményezőjét az 
első osztályban, helyesebben: a hang fejlesztésben, a hangképzésben 
találhatjuk. A siketnéma, mint tudjuk, a hangbeszédet bizonyos 
beszédszervi képek által fogja fel. Ezek az úgynevezett hangbeszéd- 
képek. A hangbeszéd-képek minemüségük szerint lehetnek egy
szerűek, összetettek, összetettebbek, stb. Természetes, hogy ilyen 
minőségű az általok támasztott képzet is.

További analizáló vizsgálódásunk által megállapíthatjuk még 
azt is, hogy a hangbeszéd bizonyos képei többé-kevésbbé egyön
tetűek s hasonlók egymáshoz. Azonban ne feledjük el, hogy ez az 
egyöntetűség, hasonlóság csak látszólagos jellegű. Összefügg a 
szemlélet az érzéklet minőségével. Minél tökéletesebb, mélyrehatóbb 
a szemlélet s minél kizárólagosakban tapad a szemlélet a megfelelő 
érzék kívánalmaihoz, annál kevesebb a homogén kép és a homogén 
képzet. Köztudomású, hogy a siketnémánál a fül munkáját a szem, 
valamint a tapintó érzék kénytelen pótolni. Már pedig a szemnek 
és a tapintásnak más a rendeltetése, mint a fülé. Eszerint a szem 
munkája a hangbeszédnél sokkal tökéletlenebb, mint a fülé. A szem 
útján keletkezett hangbeszéd-hépzetek között több a homogén-kép
zet, mint a fül útján keletkezettekben. Érthető is. A siketnémánál 
a hangszin, az egyéni hangsajátság, a hangkülönbség nem tud érvé
nyesülni. A hangbeszéd-képek nem mutatnak oly éles és szembe
szökő különbségeket, mint a tulajdonképpeni hang. Némi különbség 
csak a hangbeszéd-kép nagyságában rejlik. Mindez arra enged kö
vetkeztetni, hogy a hangképekben több a homogén kép, mint a fül 
által felfogott hangokban, mi a hangbeszédtanítás helyessége szem
pontjából káros következményű.

Számos pszichológus világosan bebizonyította, hogy a homo
gén-képzetek, így természetesen a homogén hangbeszéd-képzetek is, 
egymás tudatosságát, önállóságát gátolják. E képzetek diszpozíciói 
teljesen egygyé olvadnak, összeforrnak egymással. Innen ered az 
úgynevezett felújításbeli gátlás is, mely a hangképzésnél és az össze
függő beszéd érvényesülésénél számos tévedésre vezet.

A siketnéma hangbeszéde számos hibával telt. A hangok 
messze esnek a természetesség és tisztaság követelményeitől.
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Oka ennek, mint már érintettük is, a képérzéklés, a képfel
fogás helytelenségéből sarjadzik ki. A szemlélet, melyet a hang- 
fejlesztésnél alkalmazunk, nem nyugszik teljesen a siketnémák pszi
chológiáján. Szemléletünknek bizonyos „kényszer“ íze van. Ehhez 
hozzájárul, hogy a hangbeszéd-képek kicsinyek, kevéssé áttekint
hetők, jobbára homályosak s így kevés bennük a szemre kellemes 
hatás. Nem csoda tehát, hogy a siketnémának e képek iránti érdek
lődése laza s ingatag. A hangfejlesztésre fordított idő vajmi kevés. 
A hangképek szemlélete gyors tempóban, gőzerővel halad előre. A 
kis siketnéma nem szemlélheti, nem érzékelheti mindazokat a kü
lönbségeket, árnyalatokat, melyek minden egyes haugkép_ alap
jellegét, egyéniségét, más hangképektől elütő voltát teszik. így mi 
sem természetesebb, hogy az egyes hangbeszéd-képzetek a homogén 
területek keretébe kerülnek. Az, aki a kis siketnéma fejlődő lelkét 
vizsgálja, tudhatja, hogy az bizonyos ideig nem tud különbséget 
tenni a hangbeszéd-képek fő- és mellékkörülményei között; ha tehát 
a ,szemlélet nem eléggé hű és kellő időtartamú, a hangbeszéd-képek 
fő- és mellékkörülményei lelkében igen könnyen összebogozódnak 
s végeredményükben a homogén gátlásokhoz vezetnek. Mindezek 
elkerülése végett ügyeljünk arra, hogy a szemlélet úgy a fő-, mint 
pedig a mellékkörülményekre is ráirányuljon. Továbbá fordítsunk 
gondot a biztos és határozott beszélőszervi izomérzés kifejlesztésére.

Minél közelebb esik egymáshoz két hang képzési helye, annál 
pontosabb, világosabb, körültekintőbb szemléletre törekedjünk az 
illető hang fejlesztésénél. Minél különbözőbbek, elütőbbek a hangok 
képzési helyei és optikai képei, annál könnyebb, biztosabb a helyes 
izomérzés-szerzés s a képalkotás. Ebből az következik, hogy lehető
leg csak oly hangokat szabad beleillesztenünk a fonétika sorrend
jébe, melyeknek optikai és izomérzésbeli színezete egymástól éles 
határvonalakat mutat. Igaz ugyan, hogy az egymáshoz közel álló 
s egymással rokonságban levő hangokat könnyebben s esetleg rövi- 
debb időtartam alatt tudjuk kifejleszteni, ámde az ily eredmény 
rendszerint igen tünékeny s számos homogén gátlásnak a szülője. 
A tanulás könnyűsége, gyorsasága együtt jár a megtartás felületes
ségével. Ez a pszichológiai törvény a fonétikai oktatásra is vonat
kozik. Épp ezért az u. n. heterogén hangok egymásutáni fejlesztése, 
képzése sokkal tarlósabb, eredményesebb, mint a homogén hangoké.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a szem nevelését sem. 
Szoktassuk a kis siketnémát (már az első osztályban) a helyes lá
tásra, a helyes látásbeli megfigyelőképesség fokozására. Ezt leg
kivált azzal érhetjük el, ha mellőzünk minden oly tényezőt, mely 
a szem kifárasztásához vezet. A szemléletben benne legyen a szernre- 
kellem.es hatás, mely az érdeklődésnek alapját teszi. Az épérzékünél 
a fül, a siketnémánál pedig a szem a beszéd ellenőrzésének leg
számottevőbb tényezője. Ezt az ellenőrző szerepet a szem a tükör 
segítségével teljesíti.

Használja is, csakhogy nem oly mérvben és minőségben, mini 
amilyenben voltaképpen kellene használni.
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Minden osztályban rendszerint egy álló- és egy kézitükör van. 
Ez azonban kevés. A siketnéma csak hébe-korba. pillanthat be a 
tükörbe. A hangbeszéd-képek jobbára minden ellenőrzés, önmeg
figyelés nélkül peregnek le. Lám, az épérzékü gyermeknél a fül 
állandóan teljesíti a beszéd ellenőrzését. Mindezért célszerűnek vél
ném, hogy ha minden egyes siketnéma tanulónak, legalább is az 
alsófokú beszédtanításnál, egy-egy külön tükre lenne.*) így vala
hányszor beszélne, mindannyiszor alkalma nyilnék az önmegfigye
lésre s ezzel a homogén gátlások elkerülésére. Természetes, hogy a 
tükörnek oly helyzetben kellene lennie, hogy ne akadályozhassa a 
tanulók szájról való leolvasását.

Az úgynevezett fonétikai elő gyakorlatokra korántsem néhány 
napot, hanem néhány hónapot kell szentelnünk. Talán magyaráz
nunk sem kell, hogy a beszélni tanuló épérzékű gyermek hónapokon 
át gyakorolja beszélő szerveit. Mennyivel szükségesebb ez a gyakor
lat a 7—8 éves siketnémánál, akinek beszélőszervei bizonyos fásult
ságban, merevségben, szivacsosságban vannak. Az ily beszélőszervek 
a kellő gyakorlás híján többé-kevésbbé képtelenek a hangok minden 
különbségének, árnyalatának a létrehozására. Világos, hogy ez is 
hozzájárul a homogén-gátlások kezdeményezéséhez. A homogén
gátlások ellenszerei közé sorozhatjuk az úgynevezett ütemszerű be
szédet is. Ennek különösen az alsófokú beszédtanításnál van kiváló 
jelentősége. Számos élettani megfigyelés arról tanúskodik, hogy 
minden munka mozgás, mely mozgás bizonyos rythmus keretében 
pereg le.

Megállapították, hogy minden egyénnek meghatározott munka
tempója van. Minthogy tehát a beszéd is munka, annál fogva a be
széd is bizonyos ritmusban folyik. Azonban e ritmus nem csak a 
fül által felfogott hanghullámokban, hanem a beszédképekben, kép
kapcsolatokban is megnyilatkozik. Ezt a ritmust teljes sikerrel fel
használhatjuk a beszéd izomérzése fejlesztésénél s az önfegyelme
zésnél. így keletkezik a beszéd izómérzés-ritmusa, mely a siket
néma beszédtanításának múlhatatlan tartozéka. Mert az, ami az ép- 
érzékünél a nyelvérzék, a siketnémánál az izomérzés-ritmus. A 
ritmus által a beszédképek különbségei jobban domborodnak ki, 
mint anélkül, Azt lehet mondani, hogy a jelzett ritmus a homogén- 
gátlások leghathatósabb gyógyszere. Az ütemszerű beszédet az 
együttes beszédnél is alkalmazhatjuk. Előzőleg azonban meg kell 
állapítanunk az úgynevezett átlag-ritmust, mely a tanulók több
ségének ritmusából áll. A hangbeszéd folyamán keletkezett izom
érzés-ritmus összefügg a siketnéma hangulatával. Nevezetesen e

*) Amikor első osztályt taníto ttam , minden növendéknek adtam  1—1 
kis tükröt. Némely bátortalanabb gyermeket éppen a sa já t tük re  használatá
nak segítségével sikerült Öntudatra ébresztenem nyelvének sokféle mozgatha- 
tá sá t illetőleg.

Az új hangok ajak- és nyelvállásának gyakorlásánál valam ennyien 
jó hasznát vették mindig kéznél levő tükreiknek.

Később más osztályokban is lá ttam  ily k is tükröket, A. szerit.
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ritmus könnyebbé, kellemesebbé, kedvesebbé teszi a beszédet. Egy
ben serkenti a siketnémát a hangbeszéd használatára is.

Végezetül nem hagyhatjuk érintetlenül, hogy a homogén kép
zetek nem csak a helytelen látásérzetek s izomérzések által, hanem 
a helytelen tapintás által is keletkezhetnek. Nem ártana tehát, hogy 
ha a siketnéma kézujjainak tapintó körei az eddiginél fokozottabb 
és gondosabb művelésben részesülnének.

Szohohirs.zliy István.

Javaslat a siketnémák iskolái tanitástervének 
módosítására.*)

(Folytatás.)

III. A z írás- és olvasástanítás elhalasztásának megokolása.
1. Az irás és olvasás s a hangos beszéd együtt tanítása nem 

felel meg az ember értelmi művelődése folyamának.
2. A mai betűírás semmiféle okozati összefüggésben sincs az 

általa kifejezett lelki tartalommal. A hangos beszéd megalkotásá
nál semmi szerepe sem volt, hanem beszélni tudás alapján vonatott 
le és hajtatott a továbbképzés szolgálatába.

3. Az irás és olvasás tanítása elrabolja az alsó fokon rendel
kezésre álló idő felét. A gyermeknek szótárt, társalgási füzetet kell 
vezetnie, havonkint legalább egyszer fogalmazási és számolási fel
adatot kell készítenie, ügyelve a külső csinosság oly fokára, amely 
megfelelő a középiskolákban is. Az irás nyomon követője a hangos 
beszéd tanulásának. Minden óra Írási és olvasási óra is egyszer
smind. Ha elgondoljuk, hogy egyik-másik gyermek roppant lassan 
ir, hogy az Írással előkészület, szerek kiosztása, beszedése, az Írott 
dolgok javítása jár és hogy a javítást az alsó fokon csak a növen
dékek szemeláttára végezhetjük, mert csak így várhatunk némi ered
ményt, kétségbe kell esnünk a drága idő eltékozlása miatt.

4. A hangos beszédnek az irás és olvasás alapján való tanulása 
mellett szinte kizárt dolog az eleven társalgás. Minduntalan harma
dik személyit vonatkozások lépnek homloktérbe. Az Írásba foglalt 
anyagnak kikérdezése vagy ismétlése alkalmával legtöbbszer a va
lósággal ellenkezésbe jövünk, mert a jelenben lefolyó események
nek, cselekvéseknek, de igen sokszor a múltban s jövőben történ
teknek, illetve történendőknek, úgyszintén az első és a második 
személyre vonatkozóknak valósága az Írásbeli megrögzítés után 
majdnem minden esetben kétségessé válik.

5. Az irás és olvasás tanítása a beszédtanitás alaposságá
nak rovására eshetik és oka lehet a kiejtés elromlásának. A gyer

*) E javaslato t — am it szerzője a m inisztérium ba is beküldött — mi, 
hogy a felvetett eszmék tisz tázására  és m egvitatására' módot adjunk, részle- 
teak in t közzétessziik és kérjük  a  minél több oldalról való hozzászólást. A  sserJc.
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mek a nagyjából letárgyalt anyagot leirja füzetébe és otthon való 
megtanulás céljából leckére kapja. Ezen leckeanyagnak a változott 
időviszonyok miatt már a valósága is kétséges. Másrészt a növen
dék elfelejtette már azokat a benyomásokat, amelyek által a beta
nulandó anyag az iskolában megvilágittatott, megértetett. Megta
nulja, mert muszáj neki, anélkül, hogy jelentésével tisztában lenne. 
Másnap az iskolában szajkó módjára eldarálja.

Egészen másként Írunk, mint ahogyan beszélünk. Nagyon 
sok épérzékű ember is betűk szerint olvassa el a szöveget, tehát 
nem szabad elcsodálkoznunk, ha növendékeink is így olvasnak. A 
sok magolás közben azután rászoknak az ily ejtésmódra. Azután 
meg, miután kiejtésük még nincs, de nem is lehet teljesen meg
rögződve, az ellenőrzés nélküli olvasás, tanulás mellett kiejtésük 
állandóan veszélyeztetve van.

6. Az Írás és ovasás tanítása károsan befolyásolja a hangcso- 
port-emlékezet és a leolvasási képesség fejlődését, akadályozza a 
hangos beszédnek a lelki tartalommal való teljes és gyors össze
olvadását, valamint a jelnyelv sikeres visszaszorítását, azonkívül 
túlságosan megterheli a kicsi gyermeki erőt.

Az értelmi nevelés egyik általánosan helyesnek ismeri sza
bálya azt mondja: Egyszerre csak egyet. Ezt támogatja a jó ma
gyar közmondás is: Ki sokat markol, keveset fog. Lássuk csak, 
mennyit nyújtunk mi egyszerre már az í. osztályban értelmileg 
hátramaradott növendékeinknek? Meg akarom tanítani ezt a ki
fejezést: pá. — Előbb meg kell értetnem vele, hogy ez búcsúzáskor 
szokásos üdvözlés, tehát fogalmat nyújtok. Azután kiejtem előtte 
a hangcsoportot, miközben látási szervét igénybe veszem beszéd
szervem több részének többféle mozgása észrevevésére. Ugyanígy 
járok el tapintását és izomérzsét illetőleg is. A gyermek most a 
tükör előtt ugjmnezt viszi véghez saját beszédszerveivel. Eközben 
összehasonlítást tesz a kétféle észlelet között. Lelkében a helyesen 
észlelt látási , tapintási és izomérzési képeket elraktározni, meg- 
rögziteni és a szerzett megfelelő fogalommal azonosítani igyekszik. 
Ekkor felírok a táblára két ákom-bákomot, amelyek a gyermek 
ismeretkörébe tartozó dolgok egyikéhez sem hasonlítanak, nem ha
sonlítanak a kimondott hangok mozgási képeihez sem, még ke- 
vésbbó a búcsúzást kifejező kézmozdulathoz és ráfogom, hogy ez is 
,,pá“, ez is búcsúzást jelent. E betűalakok felfogásánál ugyan egye
dül csak a látási szerve, előállításánál pedig látása és izomérzése 
működnek közre, de az itteni észleleteit össze kell vetnie a foga
lommal, meg a kiejtést kisérő észleletekkel is, ami a lelki folya
matot nagyon szövevényessé, bonyolulttá teszi. Az anyagnak ekkora 
mennyisége nem emészthető meg jól és alkalmas a gyermek meg
terhelésére.

A gyermekpszichológia azt tanítja, hogy minden lelki képes
ségnek az agy szürke állományában egy-egy középpont felel meg, 
hol az idevágó benyomások az idegsejtekben megfelelő elváltozást 
idéznek elő. A benyomásokat az idegszálak viszik az agyba. Közve- 
tetlenül a születés után ez idegszálak kevés számúak, lazák,
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működésre nézve nehézkesek. He elég számosak és erősek az érzék
szervekre ható ingerek, az idegszálak fejlődse megindul. Majd mi
dőn az egyes benyomások hasonlóság vagy másnemű társulás alap
ján egymásra hatni kezdenek, a különböző agyközéppontok között 
is idegszálakból álló összeköttetések keletkeznek. Az idegszálak fej
lődésére azonban bizonyos idő szükséges.

Az idegsejtek azon sajtsággal ruháztattak fel, hogy a rájuk 
ható kellemetlen ingereket maguktól elhárítani igyekeznek, mi az 
értelmi nevelés körül az unottságban, a figyelmetlenségben nyilvá
nul. A leolvasás, a kiejtés, a beszéd, az irás és olvasás együttes taní
tása folyamán az agyban e működések felfogására, végrehajtására 
hivatott sejtek és a szükséges összeköttetéseket alkotó nagyszámú 
idegszálak az idő rövidsége miatt nem képesek kellően kifejlődni. 
Mi történik tehát? . . .  A lélek kiválasztja azokat a benyomásokat, 
azokat a működéseket, melyeknek felfogása, illetve végrehajtása 
nem olyan szövevényes, nem olyan terhes és azokat teszi sajátjává, 
mig a többieket közönyösen mellőzi. így magyarázható meg, hogy 
a siketnéma könnyebben érti meg az Írott szöveget, mint a kiejtet
tek; hamarább tanul meg Írni, mint beszélni.

A siketnéma anyanyelve a jelbeszéd, mely gondolatainak 
magvait alkotó fogalmakkal okozati összefüggésben van. A han
gos beszéd ugyan nem rendelkezik ezen rokonsággal, de oly nagy 
gyakorlati értékkel bir, hogy ennélfogva feltétlen elsőbbségben ré
szesítendő. Lehet-e azonban a hangos beszéd nélkülözhetetlen szük
ségességére való utalással a jelnyelv valódi helyettesitőjéül a gyer
meki lélekkel elfogadtatnunk, amidőn egyidőben oyan eszközt 
nyújtunk neki, az Írást és olvasást, mely könnyebbsége mellett 
arra is kínálkozik, hogy a jelnyelv fogyatkozásait kiegészítse és az 
ez alapon megindult értelmi fejlődést elősegítse?

Nem lehet.
7. Az irás és olvasás tanításának célja a siketnémák iskolái

ban az, „hogy a siketnéma tanulónak is birtokában legyen azon 
szellemi kulcs, melynél fogva az emberi elmének Írásba foglalt 
termékeit idővel megérteni és azokat irásbelileg is kifejezni képes 
leend“. Helyes. De miért kell ezt már az I. osztályban megkezde
nünk, amikor mindenben csak az elemi népiskola által felmutatott 
eredményt akarjuk elérni? Hiszen növendékeink könnyebben tanul
nak meg Írni és olvasni, mint az épérzékűek, hiszen növendékeink 
kisebb létszámánál fogva óriási előnyben vagyunk az elemi isko
lákkal szemben. Ha a hangos beszéd alapjait jól leraktuk, ha az alsó 
fokon sikerült növendékeinknek az iskolába lépő épérzékű gyermek 
beszédképességét biztosítanunk, akkor a tanítási célt az írásban és 
olvasásban a felső fokon is elérhetjük.

8. Azt mondják sokan: szükséges az alsó fokon az irás és ol
vasás tanítása, mert a fogalmak megrögzítésére eredményesen fel
használhatok és mert támasza, segítője a hangos beszéd megtanulá
sának, próbája az elsajátítás fokának, eszköze a gyermekek emlé
kezete nevelésének.

Tarthatatlan vagy itt nem alkalmazható érvek.
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A fogalmak megrögzítésére szolgálhat az írott nyelv. Az alsó 
fokon azonban nem a fogalmak megrögzítése a főcél, hanem azok 
megnevezése. Céltévesztett dolog tehát tanítását már itt erő
szakolnunk.

A hangzó nyelvnek támogatója, segítője az alsó fokon az 
Írott nyelv semmiképen sem lehet. Az értelem nevelésének leg
elemibb szabálya szerint ismeretlen dolgot ismeretlen dologgal 
megvilágítani nem lehet. Már pedig az alsó osztályokban úgy az 
írott nyelv, mint a hangzó nyelv vagy teljesen, vagy részben isme
retlenek, az előbbi tehát nem lehet támasza az utóbbinak.

Az írott nyelv nem lehet hű próbája a hangos beszéd tudásá
nak. A halló gyermek élénken, értelmesen beszélhet, ha Írni és 
olvasni nem tud is, viszont a siketnéma lemásolhatja az Írott szöve
get, vagy lejegyezheti a hangos beszéd mozgási képeit anélkül, hogy 
annak értelméről halvány sejtelme is lenne.

Az épérzékű gyermekek írásbeli fogalmazványai nagyobb
részt azon célból készíttetnek, hogy említettek a tanultakkal való 
foglalkozásra ösztönöztessenek, melyről a bemutatás által adnak 
számot. Az Írásbeli fogalmazványok alapján győződik meg az ok
tató növendékei tudásáról, előhaladásáról, mire azok nagy létszá
mánál fogva másként nincs elég alkalma. Ily módon sajátítják el a 
helyesírás szabályait és a dolgozatok külső alakját is gyakorlatilag. 
A fogalmazási képességhez szükséges, hogy az embernek legyenek 
helyes gondolatai elegendő számban és birtokában legyen teljesen 
a nyelv törvényeinek. Mivel a hangzó beszéd ismerete gyakorlatibb, 
telni c. a'siketnéma előbb ismerje meg, tanulja meg ezt alaposan, mint 
a helyesírást; gondolatai olvadjanak előbb össze a kifejezési emlék
képekkel, csak azután ismerje meg az írások külső alakját. Növen
dékeink létszáma oly csekély, hogy minden tanítási órán, mindenik- 
kel elegendő alkalmunk van behatóan foglalkozni, semmi szükség 
sincs tehát arra, hogy tudásukról más módon is szerezzünk meg
győződést. Nincs szükségünk feladatok Íratására csak azért, hogy 
megtudjuk, mennyit tudnak. Különben sem megbízható kémlelő 
eszköz a feladatíratás. Megesik akárhányszor, hogy a gyermek szó
val helyesen felel meg, írásban azonban rosszul.

Az emlékezet nevelő eszközéül szolgálhat az írott nyelv, de 
a gyermek értelmességének alacsony fokán, amidőn a betűcsopor
tokhoz még nem képes azoknak tartalmát is biztosan felidézni, csu
pán csak betűkép-emlékezet fejlesztésére szolgálhat. Ellenben, hogy 
mennyivel nagyobb emlékezetnevelő erő nyilatkozik meg a tisztán 
hangzó beszédre alapított tanításban, mutatja a vakok kifejlett em
lékező képessége, akik ismereteiknek legngyobb részéi ilyen úton 
szerzik.

A IV. fejezetet (A számolástanítás elhalasztásának megoko- 
lása.) 1. a M. S. 0. 1911. évi 10. sz. 196—200. 1.

(Folyt, köv.)
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Intézeteink és a játékdélutánok.
Intézeteink feladata a siketnéma gyermekeket nevelni, őket 

az életben szükséges ismeretekkel ellátni. Növendékeink nagyrésze 
azonban nemcsak szellemileg, hanem testileg is visszamaradva ke
rül az intézetbe, azért a nevelés nagy munkáját testedzéssel, testápo
lással kellene megkezdenünk s ennek a tanitás későbbi fokán is 
jelentős szerepet kellene biztositanunk. Nem szándékom a testgya
korlás hasznát, előnyeit újból felfedezni; azzal ma már minden 
pedagógus tisztában van. Azt is tudjuk, hogy minden javak között 
legbecsesebb az egészség. Nincs szellemi kincs, nincs vagyoni jó
lét, mely a testi bajokért kárpótolhatna.

S mégis mily kevés gondot fordítottunk eddig növendékeink 
helyes testi nevelésére!*) Mindössze heti egy-két tornaórával akar
juk elérni a testi nevelés célját. Pedig a szervezet egészséges fejlő
désének biztosítása, a test erejének és ügyességnek összhangzatos 
iejlesztése, a test ellenálló képességének erősbitése sokkal több 
figyelmet és időt érdemelne meg. Ez nemcsak egyéni, hanem társa
dalmi, nemzeti szempontból is szükséges lenne.

De nemcsak itt volt a hiba. A test arányos fejlesztését so
káig rendszeres gyakorlatokkal akarták elérni és a játékokat a 
testgyakorlásnál majdnem teljesen mellőzték. Végre azonban rá
jöttek arra, a ma már általánosan ismert tényre, hogy a tornázás 
különféle nemei közül éppen a játékok azok, amelyek a legtermé
szetesebb módon s a legeredményesebben erősitik, ügyesitik a testet. 
A modern pedagógia, mely erős harcot inditott a helyes testi neve
lés mellett, mindenütt felkarolja a játékokat és a testedzés szolgá
latába állítja azokat. Amit a leckeórák közé ékelt heti egy-két tor
naórával nem sikerült eléggé elérni, azt a játékdélutánokkal pró
bálják pótolni.

A külföldön már évekkel ezelőtt felismerték a játékok nagy 
pedagógiai értékét és — költséget nem kiméivé — mindenütt játszó
tereket létesítettek.

Hazánkban is történtek ez ügyben némi intézkedések s ma 
már minden középiskolában rendszeresen űzik a testedző játékokat. 
A. közoktatási kormány ugyanis már 1894-ben rendeletileg ajánlotta 
a játékok művelését az iskolákban, az 1900-ban kiadott új közép
iskolai tornatanitási utasításban meg egyenesen elrendelte a játék- 
délutánok megtartását, még pedig osztályonkint heti egy dél
utánon át.

Ez az intézkedés azonban — sajnos — csak a középiskolák
nak szólt s ezért a többi iskolákban, így a mi intézeteinkben is, 
alig történt valami a játékok felkarolása érdekében. Pedig ha az 
épérzéküek iskoláiban szükségesnek találták a játékdélutánok el
rendelését, mennyivel indokoltabb volna ez nálunk. Hisz növendé
keink testileg jóval az épérzéküek mögött maradtak, korukhoz ké
pest többnyire kicsinyek, fejletlenek. A testi fejlődés e hiányait

:) Illetékes k a r tá ja im tó l kérek hozzászólásokat. A  szerk.
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pedig már azért is el kellene lehetőleg tüntetni, mert növendékeink 
az életben főképen testi erejükre és ügyességükre vannak utalva.

Bizonyos, hogy a játékok a leghatásosabban eltüntethetnék 
e hiányokat és emellett növendékeinkben felébreszthetnék a testi 
erők gyakorlásában rejlő örömöket és ami ezzel együtt jár, a ter
mészet szeretetét. De sokat nyerne általuk a kedélyképzés is, mely
nek fogyatékosságait — tekintve azt, hogy növendékeink a kedély
képzés egyik leghatásosabb tényezőjét, a hallást kénytelenek nél
külözni — a leggondosabb nevelés mellett is nagyon nehéz eltün
tetni. Tantervűnk elő is írja a játékokat, de a mai viszonyok mel
lett egy-egy tornaórából a legjobb esetben is csak 10—15 percet 
szentelhetünk rá, a többi időt rend-, szabad- és szergyakorlatokra 
kell forditani. Ez a néhány perc azonban nem elegendő a játékok 
űzésére, mert a gyermekek alighogy belefognak a játékba, máris 
abba kell azt hagyniok. De meg alig van olyan intézet, amelyik
ben megfelelő nagyságú játszótér lenne. A legtöbb intézet udvara 
csak a kisebb gyermekeknek való játékokhoz alkalmas. A nagyobb 
növendékek testi erejének és természetének megfelelő játékokhoz 
nagy, tágas tér szükséges. Ott vannak a rétek, vásárterek, sportte
lepek, gyakorlóterek, melyeket tulajdonosaik ily célra szivesen en
gednek át hetenkint egy-egy délutánra. Ide kellene kivezetni növen
dékeinket; itt azután — az intézt négy fala közé zárt fülledt, poros 
levegőből kikerülve — teli tüdővel szívhatnák magukba a szabad, 
tiszta levegőt, örülhetnének a természetnek és hajlamaik megnyi
latkozásának. Egy-egy ilyen játékdélután valósággal napsugár 
lenne növendékeink életében. így nyernének csak egy kis színt, egy 
kis életet.

Néha-néha hosszabb kirándulásokat is tehetnénk e napon a 
vidékre, mert, eltekintve attól, hogy ily kirándulás mindig felejt
hetetlen kedves emlék marad, megbecsülhetetlen az a haszon, amit 
a növendék minden iránt fogékony lelke ily alkalommal közvetlen 
szemlélet útján magába szed.

De a játékdélutánoknak még egy nagy hasznuk volna. Játék 
közben ugyanis a gyermekek sok mindent szeretnének a társaik
kal s tanárjukkal közölni, amit a rendes tornaórákon — éppen az 
idő rövidsége miatt — formába önteni nem tudnak, mert nem 
foszthatjuk meg őket a test edzésére és ügyesitésére szánt kevés 
időtől. Játékdélutánok alkalmával pihenés közben mindezt meg le
hetne tenni. Ezzel sokat nyerne a beszédtanitás. I tt ugyanis oly 
kifejezésekkel és szólásformákkal is találkoznánk, aminők a beszécl- 
tanitási órákon csak nagyon ritkán vágy egyáltalában nem fordul
nak elő, de amelyekre a mindennapi életben szükség van.

Kövessük tehát mi is a vakok budapesti orsz. intézetének a 
példáját,*') ahova a folyó tanév elején vezették be a játékdélutáno- 
kat s ne riadjunk vissza még egy kis áldozattól sem, amikor növen
dékeink érdekéről, azok helyes testi neveléséről van szó.

Sturm József.

) Talán közelebb és jobb példát is találhatunk? A  szerlc.
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A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a 
siketnémák I. (artikulációs) osztályában.

— Útmutatás a siketnémák iskolájának gyakorlati hangfiziológiájához. — 
ír ta  Stern Ottó stadei siketném a-in tózeti tanár. Ford íto tta  ős a m agyar vonat

kozású részekkel ellátta  Váradi Zsigmond siketném a-in tézeti igazgató.
(Folytatás.)

13. Figyeljünk — különösen télviz idején arra, hogy a gyer
mek miképen fuj tenyerébe, hogy dermedt kezeit felmelegitse; avagy 
serkentsük őt egyenesen erre; ily alkalmakkor nem ritkán egész 
szabályos ,,h“-ra bukkanunk. Vagy kimegyünk a tanulóval a me
leg szobából a fütetlen, hideg folyosóra és megmutatjuk neki, hogy 
a ,,h“ kiejtésénél miként tódul ki a levegőáram, ami a hidegben lát
ható párán optikailag szemléltethető.

14. A „h“ igen gyakran szorgalmasan űzött lélekzési gyakor
latok mellékproduktumaként magától jelentkezik. A szájon való be- 
és kilégzés, vagy az orron át való be- és a szájon át való kilégzés 
gyakorlatánál figyelmesen hallgassuk a kilégzést és észre fogjuk 
venni, hogy sok tanulónál tűrhető ,,h“ hang jelentkezik. Csak arra 
kell ügyelnünk, hogy holmi helytelen szájállás folytán a hang el ne 
homályosodjék.

15. Néha a levegő a száj helyett az orron keresztül távolodik 
el. Ez esetben utánoztassuk az ásitási mozgást, vagy használjuk fel 
a netán épen jelentkező ásitást annak megértetésére, hogy a kívánt 
hangot most utánozta jól és ösztönözzük e mozgásnak akaratlagos 
gyakorlására.

16. Előkészítés céljából gyakorlandó a „h“ belégzés közben 
való ejtéssel is, mert a belélegzési árammal ejtett „h“ beszédszervi 
állása majdnem teljesen megegyezik a „h“ beszédszervi állásával. 
Csak az teendő öntudatossá a tanulónak, hogy a belélegzési állást 
a kilélegzésnél is tartsa meg. Ennél azonban arra kell ügyelnünk, 
hogy a belélegzés csupán a szájon át történjék.

17. Dohányosokat ismételten arra figyelmeztetünk, hogy a 
„h“ liehezete a füst kibocsátása útján is szemléltethető.

18. Induljunk ki az aspirált explozív hangokból és ejtessük a 
„]i“, „t“, ,,k“-t hosszabb ideig tartó véghehezettel. Juttassuk e ra
gasztók-hehezetet a tanuló öntudatára és ösztönözzük aztán arra, 
hogy az explosivhang előrebocsátása nélkül is ejtse a hehezetet.

IV.
Nyelvünkben az úgynevezett „antevokális“ ,,h“ csak teljes 

hangzású vokálisok előtt, tehát mindig a szók és szótagok nyitó
hangjaként ejtendő; pl. úarang, ház, al/iatnám, esetném sóúajt stb; 
ellenben néma hangként szerepel itt: tehén, vihar, liheg stb. Érthe
tetlen, hogy némely tanár oly szavakban, melyekben a „h“ hang 
különös kiemelése nemcsak hogy felesleges, de fonetikailag teljesen 
helytelen, miért kínozzák a tanulókat annak kiejtésével. Csak ügyel
jenek a társalgási nyelvre. Az épérzékűek ily esetekben a „h“-t 
mindig kilökik (elidálják).
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1, 11. L.

I.
Az ,,1“ hangot többféle módon lehet képezni, aszerint, amint a 

nyelv hegye jobban hátul, vagy elől a szájpadlás különböző helyeit 
érinti. Ha a kemény szájpadlást érintjük, akkor palatális ,,l“-ről be
szélünk, ha a nyelvheggyel való érintés is hozzájárul, cerebrális 
,,l“-nek nevezzük. Az ,,1“ alveoláris, ha az érintés az alveoláknál 
(foginy) történik — postdentális, ha a felső fogak gyökével, dentá- 
lis, ha a felső metszőfogak belső felületén történik az érintés, — 
interdentális, ha a nyelv a metszőfogak közé tolódik, vagy — Ku- 
delka szerint — az ajakür (átrium) felső részébe hatol. Az ,,1“ e kü
lönböző fajtáinál a levegő szimetrikusan, vagyis a nyelv mindkét 
oldalán és aszimetrikusan, vagyis a nyelv jobb- vagy baloldalán 
távozhatik. Egy további változata ezeknek az ,,1“ árnyalatoknak, 
hogy valamennyit zöngével, vagy zönge nélkül képezhetjük.

Az ,,1“ mechanizmus lényege abban rejlik, hogy az inyvitorla 
felhuzatik, a nyelv megszélesedett hegyének széle szorosan a felső 
állkapocs foginyéhez lapul, eközben azonban oldalvást „az első záp- 
fogak táján két hézag nyitva marad.“ Ezen a résen távolodik el a 
zöngés levegőáram és ezen közben hozzásurlódik a belső arclebenyek 
falához és a fogakhoz. Túlságos laterális zárlatképzés esetén, amikor 
a szűkület már csak a ,,t“ artikuláció oldalsó lazulása, az ,,1“ túlsá
gos hehezetes jelleget ölt. Ez azonban még mindig jobb, mintha nagy 
oldalsó rések keletkeztetése folytán a vokális elem túlsúlyba kerül.

Brücke (61 old.) 21 szerint ,,a zöngés „1“ épp úgy a hang meg
változott rezonanciájának, mint az együtthangzó surlózörejnek kö
szönheti jellegzetességét.“

II.

Némely tanulónál egyszerű előmondásra megkapjuk az ,,l“-et; 
másoknál a„lalala, lululu stb. ejtése vezet céhoz. Még másoknál a já
téknál vagy más alkalommal elejtett ösztönszerü hangos megnyilat
kozás közben bukkan fel a többi közt egy-egy ,,1“. Ezekhez a meg
nyilatkozásokhoz kapcsoljuk a hangfejlesztést. Legtöbbször azonban 
nem boldogulunk alapos módszeres eljárás alkalmazása nélkül.

Az exogén (külső) és endogen (belső) „1“ beszédingerekről a 
Lübeckben 1904-ben tartott tanárgyülésen és a „Blätter für Taub
stummenbildung“ 1905. évfolyamában (51. old.) bővebben értekez
tem. E fejtegetéseknek e helyütt való ismétlésétől tehát eltekintek.

Ha az „1“ fejlesztésénél meg akarjuk előzni az esetleg jelent
kező nazalizálást, akkor mindenekelőtt tegyük plauzibilissé a ta
nulónak, hogy a légáram a szájon keresztül vonul ki. Ez oly mo
mentum, mely — mint Weissweiller mondja — „a jó „l“-nek alap- 
feltétele.“ Ebből a célból előkészítő gyakorlatként a „p“-nél felso
rolt fuvógyakorlatokat alkalmazzuk. A tanulók előrehaladott be
szédképessége folytán nagyon ajánltos oly hangok és hangkapcso
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latok ejtése, melyeknél a levegőáram iránya orális. PL: f, sz, s, p, t, 
k. pf, tf, kf, psz, tsz, ksz, ps, ts, ks, stb.

Lényeges továbbá, hogy a szájon kivonuló levegő a felfelé 
irányított nyelv által két oszlopra osztassák és hogy ezt a tanulók 
könnyű szerrel utánozzák. Ebből a célból a Kudelka-féle szervi ál
lással alkotott „1“ nagyon előnyösen értékesíthető. Az elszélesedő 
nyelvhegy — mérsékelt állkapocstávolság megtartása mellett — a 
felső ajakcsatornába tolódik. Ha a nyelvnek ilyetén elhelyezése nem 
sikerülne azonnal, akkor a tükröt és ha szükséges, ujjúnkat vesz- 
szük segítségül. Ilyen nyelvállás mellett a levegő a szájon keresztül 
bocsátandó ki; a nyelv mindkét oldalán megérezzük a levegő kitó- 
dulását. Ha esetleg a nyelv hegye vagy lazán, vagy pedig nyugta
lanul viselkednék és ezáltal a levegő a hegyén keresztül elillannék, 
akkor szorítsuk ujjunkkal a felső fogakhoz; ezt az eljárást a tanuló 
maga is végezheti. A nyelv természetesen ellentáll majd a nyomás
nak; ezáltal egyszerű módon elérjük azt, amit Huschens — a nyelv
nek szilárd beállítása céljából — külön gyakorlatok alkalmazásával 
ér el. (Lásd alább.)

Arról van továbbá szó, hogy az imént elért — a Kudelka- 
féle zünge nélküli ..L'-liez szükséges — nyelvállást a felső ajak- 
üi'ből a szájba: a felső fogak alveoláihoz átvigyük, ami könnyen 
a tükör nélkül is, de szükség esetén ennek segítségével megtörténik.

(Folyt, köv.)

Pedagógiai megfigyelések.
X  A siketnéma álma. Egyik V III. o. növendékem pana

szolta, hogy az édes anyja reggel a felkelése után mind a két kezét 
megverte, mert alvás közben hánykolódott, a kezeivel állandóan 
babrált, jelelt. Az anya — úgy látszik — nem nagy pszichiáter, 
mert e jelelésekből nem azt állapította meg, ami az tulajdonképen, 
hanem valamelyes rossz szokásra gondolt és az arról való leszokta- 
tást anyai kötelességének tartotta.

A gyermek panaszkodása után azt is elmondotta, hogy egyik 
barátjáról álmodott, akivel álom-látás közben verekedett; indulatát 
és az álom-látás minden jelenetét az ő sajátságos jelbeszéde mon
dotta el nekem is és úgy látszik az anyjának is.

Minket ebből az apró esetből az érdekel, hogy inig mi hallok 
álomlátás közben teljesen ismeretlen területeket is bejárunk: leg- 
elképzelhetlenebb helyzeteket átélünk és azt elbeszéljük magyar, 
vagy más nyelven: a siketnéma, úgy látszik, hogy álomlátása köz
ben az ő nemzetközi nyelvét, a jelt használja csupán; s mint ilyen, 
az ő lelkitartalma egy nagyon bejárt úton, a jelelésen vezetődik el 
az álomban is.

Igyekezvén azt is 'kitudni, hogy milyen cselekményű volt az 
álmuk és milyen helyhez kötött területen játszódott az le, képte
lenebbnél képtelenebb feleletet kaptam, természetesen befolyásom
tól menten, de azt még' egyiktől sem hallottam, hogy álmában ma-
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gyárul, vagy éppen más nyelven beszélt volna. Legtöbbje azt 
mondta, hogy itt, amott járt álmában, de azon a helyen nem be
szélt semmit. f S j. '

X  A füzet és a lopás. Tudjuk, hogy a lopás ama lelki hibák 
közé tartozik, melyekbe úgyszólván minden gyermek beleesik. Ter
mészetes, hogy ez alól a siketnéma sem vonható ki. Okát ennek 
különösen a gyermek fokozott önzésében, a birtoklás vágyában, 
szervezete szükségérzeteiben találjuk.

Ez. maga után vonja az u. n. élettani lopást. Ez a hiba idővel, 
amikor a gyermek egoizmusa bizonyos altruisztikus érzelmekkel 
társul, teljesen eltűnik. De vannak esetek, amikor az említett okok
ból sarjadzó okozatok állandósulnak. Ilyenkor a lopás már kóros 
jellegű. Tegyük fel, hogy a lopás a szervezet szükségletein alapult. 
Ha a gyermek szervezete nem kapja meg azokat a táplálékelemeket, 
melyek fentartásához szükségesek, akkor — ha szerét ejtheti — 
lopással pótolja a hiányt. E lopás pusztán élettani, mely ösztönök
ből ered. Azonban, ha nincs védő, irányitó kéz, mely az okot ideje
korán megszüntetné, akkor a hiba állandósul.

De más okok is lehetnek. így többek között a túlságos szim
pátia is. Lássunk egy idevágó példát.

N. ÜT. kiváló tanuló. Vaskos hibája volt, hogy gyakran érvé
nyesítette a birtoklás vágyát — még pedig meg nem engedett mó
don. Az osztályban nap-nap után tűntek el a növendékek különböző 
holmijai: tollak, gummik, írónők stb. Kerestük a szarkát, de igye
kezetünk jó ideig meddőnek bizonyult. Egyszer azonban egy növen
dék észreveszi, hogy M. N. nagy óvatossággal dugdos valamit a 
vipő szárába. Hagy felfedezése örömére elkiáltja magát: Tanár úr, 
gummi! Nyomban megmotoztam H. H.-t: egy lopott gummit ta
láltam nála.

A gyermek váltig tagadta a lopást. Mentegette magát, hogy 
nem ő, hanem más csempészte oda a gummit. Egyszóval hazudott. 
Az egyik hiba szülte a másikat. (A lopás mindenkor a hazugság 
leplével szokott takaródzni.) A lelki hibák hal vány 07,ódnak, akár
csak a szervi betegségek. Meg kell jegyeznem, hogy az eset nagyon 
hozzájárult a gyermekek nyelvkincse, beszédkészsége gyarapításá
hoz. Senkit sem kellett a beszédre ösztökélnem. Mindegyiknek volt 
valami mondanivalója. .

Az első orvosság néhány szeretetteljes, de komoly szóból ál
lott. Sajnos azonban, a hatás csak néhány napig tartott A lopás 
ismétlődött, egyúttal fokozott hazudozással párosult. Ez már na
gyobb hiba volt, ehhez szabtam az orvosságot is. Összeszedtem vala
mennyi gyógyitó szeremet, melyet a lopás és a hazudozás eltünte
tésére használok. Többek között ott volt a füzet is. Elhatároztam, 
hogy az esetet pellengérre állítom, beíratom a füzetekbe. Az orvos
ság kitűnőnek bizonyult. H. H. töredelmesen bevallotta a lopást, 
megígérte, hogy többé soha sem fog lopni. Azonban megkért, hogy 
a lopást ne Írassam be a füzetekbe. Az ügyet egyelőre függőben 
tartottam, Vártam a hatást, az eredményt. H, N. teljesen megja-
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vult. A lopással együtt megszűnt a hazudozás is. Kerestem az 
okot: miért irtózott N. N. a füzettől? Kiderült, hogy a lopott 
holmi N. N. szállásadójának egyik gyermekéhez került. Ennek 
azonban sejtelme sem volt a lopásról. A füzet leleplezte volna a 
lopást. Ez volt az, amitől N. N. annyira irtózott. Ezzel megszűnt 
volna a kölcsönös szeretet, a szimpátia, melyből a gyermekek ba
rátsága sarjadzott. (Szn.)

HIVATALOS RÉSZ.
Kérjük a tag- és lapdíjak kifizetését! Zavarok elkerülése végett 

az utalványok egyesületünk pénztárnokának nevére — nem
pedig a siketnémák soproni intézetének — címzendők!

*
Egyesületünk választmánya legközelebbi gyűlését — előre

láthatóan — márc. 31.-én (virágvasárnap) tartja.
#

Nyugdíjügyünk. Az „Állami Tisztviselők Országos Egye
sületéinek 1912. jan. 30-án 42/1912. sz. a. kelt és egyesületünkhöz 
küldött iratából: „Egyesületünk a kormány elé terjesztett emlékira
tában a többi közt azt a kérelmet is előterjesztette, hogy a nyugdíj- 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat előzetesen velünk is 
közöltessék. Ez idő szerint erre vonatkozólag érdemleges választ 
még nem kaptunk s így sem a javaslat tartalmáról, sem előterjesz
tése idejéről nincs biztos értesülésünk. Ha a javaslat előzetesen kö-
zöltetni fog velünk, haladéktalanul értesíteni fogjuk . . .“

*
A tanárok özvegyeit és árváit gyámolitó orsz. egyesület alap- 

szabályzata a kultuszminisztériumban elvileg elfogadtatott. E -ne
mes célú intézmény elnöke érdeklődésünkre biztosított bennünket, 
hogy ez egyesületbe beléphetünk. Legközelebb részletesen ismertet
jük a tudnivalókat. Jelezzük, hogy a tagok bejelentése egyesüle
tünk utján történend.

IRODALOM.
Pedagógiai Pszichológiai Könyvtár címen egy új, ízléses 

kiadvány-sorozat indult meg ez évben, melyet Vértes 0. József dr„ 
az ideges gyermekek budapesti áll. középfokú iskolájának tanügyi 
vezetője szerkeszt. Eddig két szám jelent meg. Az 1.: Ideges gyer
mekek tanítása; a 2.: Gyógypedagógia és középiskola cím alatt.
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Mindkettőnek írója Vértes 0. József dr. Tudományos készültséggel 
és a fogyatékos gyermek lelki életének vizsgálódásai közepette szer
zett tapasztalatai alapján tárgyalja az ideges gyermekek oktatásá
nak szükségességét, képet nyújt azoknak iskolájáról és az eddig 
elért eredményekről. Az iskola, mely számukra létesittetett, a re
formálandó középiskola mintáját adja. Természetes, hogy e reform
munkával kapcsolatosan bizonyos újitások válnának szükségesekké, 
melyek egyrészt alapjában megváltoztatnák a mai középiskola jel
legét, másrészt pedig a gyógypedagógia mai egységesitő álláspont
jának differenciálódásához vezetnének. Az 1. füzet kizárólag az 
ideges gyermekekről s azok iskolájáról szól. Orvos és pedagógus 
együtt munkálkodik a gyermek testi és lelki egészségének helyre
állításán. Nagy azok száma, kik mint diszharmóniásan fejlettek, 
kényszerképzetekkel terheltek, neuraszténiában és hisztériában szen
vedők, ily orvos-pedagógusi nevelésére szorultak, kik a normális 
gyermekekkel együtt nem taníthatók, noha egyik, vagy másik te
kintetben nem ritkán jeles képességgel bírnak. A pedagógiai elvek 
a klilön-külön egyénenként észlelhető lelki abnormitásokhoz alkal
maztatnak és így a legjellegzetesebb egyéni oktatás érvényesül. A 
szellemi neveléssel mindenkor karöltve jár a testi nevelés is, egy
úttal kiemelendő, hogy az elméleti oktatást minden esetben meglőzi 
a való élet, midőn gyakori kirándulások, tanulmányi utak, ipari 
műhelyeknek, múzeumoknak, iskoláknak, közintézményeknek láto
gatása, ipari és kerti foglalkozás, stb. stb. elég példát és tapaszta
latot nyújtottak az abstrakcióhoz. Az iskolának oktató-nevelői életé
ben észlelt számos más — nem új ugyan, de a normálisok iskoláival 
szemben megvalósított elvek joggal ékesíthetik e középiskolát a jövő 
iskolájának elnevezésével, ellentétben a „ma“ középiskolájának pe
dagógiai kritikát nehezen álló rendszerével.

A 2. füzet a gyógypedagógia és középiskola közötti kapcso
latról szól. A szerző legelébb is a gyógypedagógia fogalmával foglal
kozik s mérlegelvén e fogalom tisztázása érdekében felszínre ke
rült különböző nézeteket, azon meggyőződéshez jut, hogy a speciáli-, 
zálódást nem a hármas területen, hanem tisztán a szellemi abnor- 
mitások terén kell keresnünk. E szerint tehát a gyógypedagógia 
a szellemileg abnormálisok nevelését, gyógyítását tűzi ki céljául. A 
magyar gyógypedagógia — fejtegeti tovább a szerző — szerencsé
sen megtalálta a helyes álláspontot. Az egységesitő irányt meg
tartotta az elemi iskolai oktatás terén, míg a középiskolai gyógy
pedagógia tisztán csak a szellemi abnormitások területén mozog, 
ügy látszik, hogy az éleslátással megindult fejtegetés ez utóbbi 
állítással ellentétben van és hogy a szerző ebbeli nézetéről tiszta 
képet nem alkothatunk, az annál is inkább sajnálatos, mert a sze
rencsét illetőleg mi egészen más véleményen vagyunk. A füzet má
sodik és harmadik része a különböző tanuló-tipirsokról, közelebbről 
pedig ama lelkileg abnormális gyermekerői szól, kik akár mint 
gyenge tanulók, akár mint erköícsileg fogyatékos, vagy ideges 
gyermekek a középiskola abnormális tanulói közé számítandók, kik
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mint ilyenek külön gyógypedagógiai középiskolát igényelnek; a 
negyedik fejezet a gyógypedagógiai középiskolai tanárképző életbe
léptetésével foglalkozik, mely kérdés az ideges gyermekek közép
iskolájának növendéklétszám-gyarapodásával van kapcsolatban. A 
bonyolult lelkiéletű ideges gyermekek avatott pedagógust kivánnak, 
tellát gondoskodni kell gyógypedagógiai középiskolai tanárképző
ről. A tudományos szakképzésre a képző előadásai, a gyakorlati 
képzésre pedig az ideges gyermekek középiskolája szolgálna. A 
szerző ismerteti az egyes kollégiumokat és azokat a módozatokat, 
melyek szerint a gyakorlati tanitások volnának eszközlendők. Végül 
szól a tanárképzőbe való felvétel és a gyógypedagógiai középiskolai 
tanár javadalmazásának ügyeiről.

E két füzetet — melyre olvasóink figyelmét felhívjuk — 
Stark Ferenc adta ki. (Budapest, I., Krisztina-tér 7.) Egy-egy 
füzet ára 1 korona.

A „Siketnémák tanácsadója“ 6—8 ív terjedelemben, kemény 
kötésben ez év közepére elkészül. Ára 1 K—1 K 20 fill. lesz. A 
megrendeléseket már most kérik a szerkesztő-kiadók: Scholts Lajos 
snéma-intézeti igazgató és Schulmann Adolf tanár — Ungvár. E 
munka megrendelői és terjesztői ügyünknek is szolgálatot tesznek.

Nyelvtani füzeteket szerkesztett Borbély Sándor, a snémák 
váci intézetének igazgatója. (A vkm. 88,534—1911. sz. a. engedé
lyezte.) Az első füzet a I I—IV., a második füzet az V—V III. osz
tályok számára való. Áruk 35—70 fillér.

VEGYESEK.
Változások a  kultuszm inisztérium ban. Ö Felsége a  k irá ly  f. évi febr.

hó 7’-én Molnár V iktor  á llam titk á rt ez állásától, sok évi buzgó szolgálatainak 
elismerése mellett, sa já t kérelmére felmentette; — febr. 9-én pedig dr. Náray- 
Szabó Sándor á llam titkári címmel és jelleggel felruházott m iniszteri tanácsost 
á llam titk árrá  kinevezte.

* * *

Szívesen és örömmel üdvözöljük dr. Náray-Szabó Sándort á llam titk á rrá  
tö rtén t kinevezésekor. E kiváló esemény alkalm ával minden érzésünk abban a 
nagy gondolatban fejeződik k i: vajha ez a kinevezés egy új korszak h a jna lá t 
jelentené — egy új korszakét, amelyben ügyünk jav á ra  végre tö rténeti érzék
kel és teljes megértéssel találkoznánk.

Eszméket termelő, te ttre  lelkesítő márciusi szellő! Oszlasd el a borút 
mi komor egünkről!

Kinevezés. A vkm. dr. Tóth Is tván  m iniszteri segédtitkári címmel és 
jelleggel felruházott m iniszteri fogalmazót m iniszteri segédtitkárrá  nevezte ki. 
(1912. jan. 30.)
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K ineveztettek a m. k ir. vallás- és közoktatásügyi m inisztertől a gyógy
pedagógiai státusban a következő tanárok  és igazgatók: Stanezel János, B ihari 
K ároly dr., Lovács József,*) Paull István, Szotfrid József, Varadi Zsigmond, 
Mlinlcó István , Válek János, Török Sándor, Séra Lajos, Csapó György, Éltes 
Mátyás, Völker József, Schannen Péter, Markovics Árpád  jelenlegi minősé
gükben a V III. fizetési osztály 3-ik fokozatába, Kleitsclx János, Scholtz Lajos, 
V atter Ferenc, Hövényes A ntal, Istenes Károly, Rédiger K ároly, Gönczi Gyula, 
Sándor Lajos, Govrik Béla, Veress Lajos, G reiner László, Kolumbán Károly, 
H rivnák László, Erdélyi József, Pliclita Béla, P iroska K ároly, Sclireiner M ik
lós és Vissy János a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába, Csák Sándor, K rupa 
Pál, Balázs Géza, V arsányi Ferenc, Györgyffy Ákos, F rey  József, Michels 
Fülöp, Schnitzl Gusztáv, Mayer A ndrás, Kieger György, Faragó Géza, Nemesd- 
falvi József, Schaffer M átyás, Tóth Árpád, Miskey K ároly, Juhász Zoltán és 
Pető Ferenc a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába (1912. febr. 23.).

500 K tisz te le td íja t engedélyezett a m. k ir. vallás- és közokt. m inisz
te r dr. Bihari Károlynak, a snémák bpesti áll. intézete tan á rán ak  — gyógy
pedagógiai rend tartás c. m unkájáért.

Geduly H enrik nyíregyházi ág. ev. püspök Scholtz Lajos sném aintézeti 
igazgató felkérésére febr. hó végén U ngvártt az o ttan i siketném a-intézet és 
a  nyíregyházi Szabad Lyceum jav á ra  vetíte tt képekkel szabad előadást ta r to tt 
a bibliáról.

Debreceni kartársa ink  Gácsér József igazgató vezetésével a napokban 
tisztelegtek dr. Baltazár Dezső debreceni ref. püspöknél. Gácsér üdvözölvén az 
egyházfejedelmet, kérte, hogy a siketném a növendékeket vegye pártfogásába 
és emelje fel szavát a siketném a-oktatásügy érdekében. A püspök válaszában 
kifejtette, hogy az ő világnézete telve van meleg szociális tartalom m al, melyből 
önként következik az elhagyott siketném ák istápolása is. Meg van róla győ
ződve, hogy a ta n á r i k a r is ilyen irányúnak  lá tja  az ő működését és teljesen 
m éltányolja azt a m unkát, mely az elm aradott állapotban levő siketném át em
berré nevelve, részesíti az oktatás jótéteményeiben. Isten áldását kérve ok ta tás
ügyünkre, megköszönte a tisztelgést. Beszélgetés közben kilá tásba helyezte, 
hogy legközelebb m eglátogatja az intézetet.

A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa jan . 27-iki gyűlésén 
tá rg y a lt ügyek: 1. A gyógyp. képző tan á ri testületének jegyzőkönyve; 2. Jav as
la t a gyógyp. státusben eszközölhető kinevezésekre; 3. A m. k ir. orsz. ipar- 
művészeti iskola igazgatóságának felterjesztése a kézügyességi oktatás t á r 
gyában; 4. P liclita Bélának kérelme a tan terv  módosítása ügyében; 5. A snk. 
kaposvári intézetének jegyzőkönyve; 6. A „Siketnémák L ap ja“ szerkesztősé
gének felterjesztése a  lap aján lása irá n t; 7. A snk. tem esvári intézetének 
jegyzőkönyve; 8. Javas la t Dékány K ároly kisegítő iskolai tan ító  kinevezésére;
9. A borosjenői gyógyp. intézet h itoktató inak kérelme a tiszteletdíj emeléséért;
10. A snk. váci int. igazgatójának felterjesztése a nyugdíj-ügynél követendő 
eljárás tá rgyában; 11. Javas la t nehány gyógypedagógus véglegesítésére; 12. 
A snk. körmöczbányai int. h itoktató jának vizsgálata.

A „Cházár András Orsz. Siketném a-O tthon“ febr. 10-én táncestélyt ren
dezett, melynek védői özv. gr. A lm ássy Györgyné és dr. Náray-Szabó Sándor 
á llam titkár voltak.

j  A dűlt betűkkel szedettek igazgatók.
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Korosabb siketném a leányok részére — akik eddig tanulásban nem ré
szesültek — kézim unka foglalkoztató nyílik  meg a snémák váci intézetében: 
a felvettek állandó megélhetést és e közben némi művelődést is nyerhetnek. 
Részletdolgokról az intézet igazgatósága ad felvilágosítást.

A siketném ák kolozsvári intézetében jan. 28-án a Szalézi Szt. Ferenc 
alapítvány gyarap ítására  emlékünnepélyt rendeztek.

Beszterce-Nasződ vármegyében Fejérvári Jenő főispán elnöklésével érte
kezlet volt jan. 6-án a megyebeli snémák érdekében, hogy azok a kolozsvári in té 
zetben eltarthatok  legyenek. M egállapították, hogy három irányban kell m un
kálkodni. Első sorban a községeket kell megnyerni állandó hozzájáru lásra; 
azután a felekezeteket kell bevonni a tevékenységbe, hogy erkölcsi befolyásuk
kal az ügyet előmozdítsák és végül társadalm i mozgalmakkal fel kell hívni és 
ébren ta r ta n i a közönség figyelmét. A részletes programúi kidolgozására 38 tagéi 
bizottság alakult. A mozgalom eszméje Nagy h éter kolozsvári igazgatótól eredt.

Kecskemét város 1400 négyszögöles telket vásárol a snk. új intézete 
céljára, amelynek tervezetét Janszky  Béla a pedagógia és az építészet elveinek 
oly gondos figyelembevételével készítette el, hogy azt minden fórum kifogás 
nélkül elfogadta. Az épitést valószínűleg m ár kora tavasszal megkezdik.

A debreceni in tézet építése. 9 esztendő óta van Debrecenben a siket
némáknak intézetük, amely azonban csak szükségből volt jó. Az állam és Deb
recen sz. k ir. város jóvoltából nem sokára ríj hajlékot kap az intézet. Hogy az 
építés m ár e hó elején megkezdhető, az elsősorban dr. Náray-Szabó Sándor 
á llam titkár és Domahidy Elemér H ajdú vm. és Debrecen sz. k ir. város főis
pánjának érdeme. Az a szándék, hogy a jövő iskolaiév m ár az új intézetben 
legyen megkezdhető. A terveket Hajós és V illányi bpesti építészek készítették. 
Vállalkozók: a N agym agyar Alföldi építő és m űszaki r.-t., Kocsis Im re és 
Dilién János. Az épület a  Széclienyi-utca végén, a fém ipari szakiskola mellett, 
tehát igen szép helyen, 3000 négyszögöles telken épül, amelyet a város engedett 
át. A homlokzat 50 m. hosszú; az épület — magas alagsor fölött — 3 emeletes 
lesz; 50 fiú és 50 leány részére lesz benlakás; 120 növendék tan ítá sá ra  lesz 
12 tágas tanterem , továbbá rajz-, kézimunka-, slöjd- és tornaterem . Az intézet
ben lesz az igazgatói lakás is. Az épületet k ert veszi körül; lesz tágas játszó- 
és to rnatér, valam int konyha- és gazdasági-kert is. Ez az intézet a modern kor 
minden igényét kielégíti és a maga nemében az első lesz.

20 snéma tanoncot szerződtetnek a f. é. nyarán  3i/2 évre az ungvári 
kőfaragó- és csiszoló gyárba, akik kezdettől teljes e llá tást és havi 10 K -t kap
nak ; a  snk. intézetében elméleti oktatásban — a rajzban és szobrászatban is 
szakoktatásban — részesülnek; felszabadulásuk u tán  alkalm azást nyernek és 
a, csiszolók legkevesebb napi 3—4, a faragók 5 K -t kereshetnek.

A snk. ungvári intézetének igazgatósága és tan á ri testületé az illetők
nek érdekeit minden irányban védi és képviseli. A jelentkezéseket e hő végéig 
kéri Scholtz Lajos, a snk. ungvári intézetének igazgatója.

Szerkesztői üzenetek. //. K. H a beküldőd könyvedet, szóvá teszem. — 
J. Gy. Köszönöm, máskor is kérek! — P. K. Várva-várom. — Sch. F. Köszö
nöm, szóval többet. — N. P. Jobb félni. — Sz. I. Számítok rájuk. — V. Zs. 
Sajnálom, hogy nem leltél hon. — Dr. V. Köszönöm a figyelmet. Érdekel a to 
vábbi te rv  is. — D. F. ? ------- n  —f. Levelet Írok. — Z. E. 1 — ma. M áskorra
m aradt. R ajta! — S. J. Végre egri hangok! Előre! — K. K. Megtudakolom.
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